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EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019-02
Processo Administrativo nº. 06/2019-02
O MUNICÍPIO DE PACAJÁ, através da Comissão Permanente de Licitação,
instituída pelo Decreto nº. 66/2018, 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:

24/09/2019, às 09:00 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: o MUNICÍPIO 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 CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS)
PONTES EM CONCRETO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA,
SENDO PONTE 01 NA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, PONTE 02 NA
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS E A PONTE 03 NA AVENIDA BELÉM, através do
repasse de recursos financeiros e estabelecimento de bases gerais de mútua
cooperação entre o ESTADO DO PARÁ, através da SEDOP e a PREFEITURA.
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 pela Gestora/Ordenadora de
Despesas do MUNICÍPIO DE PACAJÁ de Pacajá, conforme Termo de Abertura de
Processo em anexo a TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019-02, após exame e
=============================================================================
Avenida João Miranda dos Santos, 67, Novo Horizonte – CEP: 68485-000
E-mail: semadlicpac@gmail.com

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO II / SEMAD
ADMINISTRAÇÃO: 2017/2020
=============================================================================

aprovação pela Procuradoria Geral do Município.
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 n 0.
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).
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 Convênio celebrado com o ESTADO
DO PARÁ via SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PÚBLICAS/SEDOP e do TESOURO MUNICIPAL (recursos próprios),
conforme dotações orçamentárias a seguir:
SEDOP: 07101 15.451.1424.7556 0101 444042, conforme NE 2019NExxxxx
MUNICÍPIO DE PACAJÁ: 0202 15 451 0331 1008 449051
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 - Não poderá participar da licitação:
6.1.4.1 - Grupos de Sociedades e Consórcios;
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6.1.4.2 - Empresa ou firma cujos diretores, responsáveis técnicos ou sócios
figurem quem seja funcionário, empregado ou ocupante de cargo
comissionado neste MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA;
6.1.4.3 - Pessoas jurídicas declaradas inidôneas e impedidas de contratar
com a Administração Municipal;
6.1.4.4 - Empresas distintas, através de um único representante;
6.1.4.5 - Empresas suspensas ou impedidas de licitar ou que estiverem em
regime de falência ou concordata.
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;
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;
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 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 MUNICÍPIO DE PACAJÁ e só poderá no
máximo em 20%, do total do objeto.
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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 MUNICÍPIO 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
9.1 - A Licitante deverá arcar com todos os custos associados à preparação e
apresentação de sua proposta. O MUNICÍPIO 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 - A 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 pela própria Licitante.
10.1.1 – A Licitante deverá até o dia 21/09/2019, das 08:00hs até as 12:00hs,
procurar a Comissão Permanente de Licitação no endereço fixado no
preâmbulo deste edital, e apresentar para certificação, declaração firmada
pelo responsável técnico Engenheiro Civil ou outro devidamente reconhecido
pelo CREA/CAU, de que realizou Vistoria Técnica nos locais da obra objeto
da presente licitação, e que conhece as condições peculiares inerentes à
natureza dos trabalhos. A referida declaração será certificada pelo Presidente
ou outro membro da Comissão Permanente de Licitação, essa
DECLARAÇÃO
CERTIFICADA
DEVERÁ
FAZER
PARTE
DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
10.1.2 - O Engenheiro ou Arquiteto que fará a visita técnica deverá apresentar
no ato os seguintes documentos:
10.1.2.1 - Cópia da Carteira de Identidade emitida pelo CREA/CAU;
10.1.2.2 - Certidão de Registro e Quitação do CREA/CAU do respectivo
engenheiro ou arquiteto, devidamente atualizada;
10.1.2.3 - Certidão de Registro e Quitação do CREA/CAU da empresa
devidamente atualizada, onde constará o vínculo empregatício do
engenheiro ou arquiteto com a licitante;
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a) caso o responsável pela visita não tenha vínculo empregatício deverá
apresentar autorização devidamente reconhecida em cartório dando poderes para
realizar a Visita Técnica em nome da licitante, juntamente com os documentos
exigidos no subitem (10.1.2.1, 10.1.2.2, e 10.1.2.3).
10.1.3 – Os documentos deverão ser apresentados no processo original
ou cópias que serão autenticados pelo Presidente da Comissão
Permanente de Licitação no momento de apresentação dos mesmos, ou
por cópias autenticadas em cartório, devendo, no entanto, estarem
perfeitamente legíveis e sem qualquer emenda ou rasura.
11 - DOS CONTEÚDOS DO EDITAL
11.1 - A Licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições,
quadros, projetos, documentos – padrão, exigências, decretos, normas e
especificações citadas neste Edital e em seus anexos.
11.1.1 – 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, 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 14h00. O MUNICÍPIO 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 Sessão a todos os licitantes, sendo endereçado aos seus email.
11.1.2 - 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,
o MUNICÍPIO 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
MUNICÍPIO 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 terceiro dia útil que anteceder à data fixada para a sessão, sob
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pena de decair do direito de impugnar posteriormente, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 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. RONALDO
LIMA SANTOS JUNIOR, designado pelo MUNICÍPIO DE PACAJÁ para
conduzir os trabalhos relativos a TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019-02,
desde que apresentada por escrito, observado o prazo estabelecido no
subitem 11.3.1, devendo ser sempre por escrito, protocolado no Setor de
Protocolo, 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 14h00. 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 do MUNICÍPIO
DE PACAJÁ, a ser protocolada no Setor de Protocolo, 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 14h00,
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.
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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.
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 contrarazões, 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 MUNICÍPIO DE
PACAJÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS, 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, à MUNICÍPIO
DE PACAJÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS
E SERVIÇOS URBANOS 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;
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b) ser a peça recursal assinada por sócio ou 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, 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 13h00, 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.
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 reduzidas a termo na respectiva Ata,
ficando todos os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentarem
as contrarazões, 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 email, 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 Nº 06/2019-02, os
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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:
MUNICÍPIO DE PACAJÁ
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019-02
ENVELOPE “01” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
TELEFONE:
E-MAIL:
MUNICÍPIO DE PACAJÁ
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019-02
ENVELOPE “02” – PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
TELEFONE:
E-mail:

12.1.2 - Todos os volumes poderão ser encadernados, preferencialmente em espiral
contínua, com todas as folhas em ordem crescente, de acordo com a ordem do
edital, apresentando ao final um termo de encerramento, devendo conter na capa a
titulação do conteúdo, o nome do licitante, o número do Edital e o objeto da obra em
licitação.
13 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 01)
13.1 - Para habilitação nesta TOMADA DE PREÇOS, será exigido o Certificado de
Registro Cadastral (CRC) emitido pelo MUNICÍPIO DE PACAJÁ, até o terceiro dia
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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
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;
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 MUNICÍPIO 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, dentro
do seu prazo de validade, caso seja de outro estado deverá ter o visto o CREA 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 ou CAU/PA, (Resolução nº 266/97, art. 4º, CONFEA).
c) Comprovação da Licitante de possuir em seu quadro técnico permanente,
profissional habilitado de nível superior em Engenharia Civil ou Arquiteto detentor de
Atestado e Acervo Técnico, reconhecido pelo CREA/CAU por execução de serviços
semelhantes ao objeto da licitação, que será o profissional responsável pelas obras.
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.
d) 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.
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 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
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b) 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, fornecido pela Comissão Permanente de
Licitação.
d) Declaração de recebimentos do Edital e seus anexos, Anexo V.
e) 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 MUNICÍPIO DE PACAJÁ
considerará como sendo de 30 (trinta) dias, da expedição, ressalvada a
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hipótese da licitante comprovar que o documento tem prazo de validade
superior ao convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente;
13.6.1.3. - Não será aceito nenhum protocolo de entrega em substituição
aos documentos relacionados neste Edital;
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;
13.7 - da carta da empresa licitante
13.7.1. A documentação deverá ser acompanhada por uma carta assinada
por Diretores, ou pessoa legalmente habilitada (procuração por instrumento
público), DECLARANDO:
a) estar ciente das condições da licitação, que assume responsabilidade
pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer
informações complementares solicitadas pelo MUNICÍPIO DE PACAJÁ;
b) que executará a obra de acordo com o Projeto e as Especificações
fornecidas, às quais alocará todos os equipamentos, pessoal técnico especializado
ou não e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um
controle de qualidade adequado;
c) que compromete a dispor, para emprego imediato dos equipamentos
necessários e relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em
condições adequadas de utilização;
d) que a qualquer momento e por necessidade da obra, fará a alocação de
qualquer tipo de equipamento compatível com a natureza dos serviços a serem
executados por solicitação do MUNICÍPIO DE PACAJÁ, sem ônus de mobilização
para esta ainda que não previsto, em prazo compatível com a necessidade que
motivou a solicitação;
e) que se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no
prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a partir da data de assinatura do contrato e
a publicação do extrato do mesmo, nos mesmos meios de publicação do aviso de
licitação;
f) que seu responsável técnico visitou o local da obra em licitação;
g) que executará a obra de acordo com os prazos estabelecidos no presente
Edital;
h) que cumprirá fielmente as disposições concernentes a NR-18, Norma
Regulamentadora que estabelece diretrizes de ordem administrativa e planejamento
organizacional, que, respaldam a implementação de medidas de controle e sistemas
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preventivos de segurança dos processos nas condições e no meio ambiente
trabalho na indústria da construção.
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 datilografada 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 Nº
06/2019-02, conforme modelo constante no Anexo I, relacionando ainda, os
seguintes itens:
a) A Carta Proposta e a Proposta de Preços devem ser apresentadas
também em PENDRIVE, na forma de word ou excel.
b) Preço Global em valor numérico e por extenso;
c) Prazo de execução dos serviços é de 150 (cento e cinquenta) dias.
d) Prazo de validade da Proposta, no mínimo de 60 (sessenta) dias.
14.1.2- Planilha de Quantidades e Preços, conforme modelo constante no
Anexo II, constando:
a) Item, unidade, quantitativos, preços unitários e totais, onde os mesmos
serão aceitos no máximo com duas casas decimais;
b) Especificação clara dos serviços a serem executados;
c) 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;
d) 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.
e) Em caso de divergência entre os preços unitários e totais, serão
considerados os primeiros;
f) As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme
estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei Federal no 8.666/93;
14.2 - SERÁ EXIGIDO DAS PROPONENTES A APRESENTAÇÃO:
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14.2.1. As planilhas de preços para a execução do objeto desta licitação,
constantes da proposta comercial, deverão ser rubricadas e assinadas pelo
representante legal da empresa e pelo (s) responsável (s) técnico (s) da
licitante, com registro atualizado e anuidade paga.
Deverá ainda conter:
a) Declaração de plena submissão às condições e exigências deste edital
em todas as fases da licitação;
b) Declaração de assunção de responsabilidade pela execução dos serviços
e sujeição as condições estabelecidas no Edital.
c) Declaração de reconhecimento do direito da Administração Pública
paralisar ou suspender a execução dos serviços na forma da Lei.
d) Declaração de concordância em firmar o contrato para execução dos
serviços propostos, pelos respectivos preços mediante regular convocação.
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) A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo
desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não
prevista no Edital.
i) Após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Presidente da CPL;
j) Não serão aceitas as propostas ou documentos enviados via fax, via postal
ou outro meio eletrônico;
k) A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
l) Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e
“PROPOSTA”, nenhum outro será aceito, assim como não se admitirão qualquer
adendo ou alterações nos documentos e propostas entregues.
m) 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.
14.2.2 – DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
14.2.2.1. Examinados os conteúdos das Propostas de Preços pela
Comissão
Permanente
de
Licitação
serão
considerados
desclassificados aqueles que:
14.2.2.1.1 - Cujo preço final proposto para os serviços
manifestamente excessivo ou inexequível. Será considerada
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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:
a) da média aritmética dos valores das propostas
superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado
pela administração ou;
b) valor orçado pela Administração.
14.2.2.1.2 - 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.
14.2.2.1.3 - 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;
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
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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.
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;
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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;
i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 05 (cinco) anoscalendário 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
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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 a Minuta do Contrato (conforme
modelo do Anexo III).
18.4 - DA GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUÇÃO
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.
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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 prestar caução, assinar o
contrato e retirar o respectivo instrumento contratual dentro do prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contados da notificação feita pela Procuradoria. É de responsabilidade do
contratado a publicação do extrato do instrumento contratual nos órgãos
competentes, na forma do § 3.º, art. 33, do Decreto 93872/86.
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
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.° 8.666, de 21/06/93 e suas alterações
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posteriores.
20 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO
20.1 - O prazo de execução dos serviços é de 150 (cento e cinquenta) dias.
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 – O prazo 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.
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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 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 MUNICÍPIO DE PACAJÁ/SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, 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.
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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
MUNICÍPIO 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.
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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
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
Fazem parte deste edital, como se nele estiverem transcritos, os seguintes
documentos:
ANEXO I-A: Plano de Trabalho, Declaração de Contrapartida, ART de Elaboração e
Fiscalização e Planilha Orçamentária (Quantitativos e Preços);
ANEXO I-B: Composição do BDI;
ANEXO I-C: Cronograma Físico-Financeiro;
ANEXO I-D: Especificações Técnicas, Memorial de Cálculo e Memorial Descritivo ;
ANEXO I-E: Projeto Básico (planilhas geometria e plantas estruturais);
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;
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, 03 de setembro de 2019.
FRANCISCO RODRIGUES
DE OLIVEIRA:30405092253

Assinado digitalmente porFRANCISCO RODRIGUES DE
OLIVEIRA:30405092253
DN: cn=FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA:30405092253 c=BR
o=ICP-Brasil ou=AR SEMPRE
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2019-09-03 18:49-03:00

_____________________________________
FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Prefeito do Município de Pacajá

Signatário digital:AC VALID RFB v5
DN:CN=RONALDO LIMA SANTOS JUNIOR:99492091291,
OU=22759531000103, OU=AR SOLIMOES
CERTIFICADORA - BELEM, OU=VALID, OU=RFB e-CPF
A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2019.09.03
10:30:43 -03:00

_______________________________
RONALDO LIMA SANTOS JUNIOR
Presidente
Comissão Permanente de Licitação
Decreto n° 080/2019

=============================================================================
Avenida João Miranda dos Santos, 67, Novo Horizonte – CEP: 68485-000
E-mail: semadlicpac@gmail.com

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO II / SEMAD
ADMINISTRAÇÃO: 2017/2020
=============================================================================

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019-02

ANEXO I-A

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES EM CONCRETO NA ZONA
URBANA DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA, SENDO PONTE 01 NA AVENIDA
JUSCELINO KUBITSCHEK, PONTE 02 NA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS E A
PONTE 03 NA AVENIDA BELÉM.

ANEXO I-A:


PLANO DE TRABALHO;



DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA



ART DE ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (QUANTITATIVOS E PREÇOS)

=============================================================================
Avenida João Miranda dos Santos, 67, Novo Horizonte – CEP: 68485-000
E-mail: semadlicpac@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ
CEP – 68.485-000 - CNPJ – 22.981.427/0001-50

PLANO DE TRABALHO
CONVÊNIO

1- DADOS CADASTRAIS
PROPONENTE:
Nome da Entidade Proponente:

CNPJ da Entidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ

22.981.427/0001-50

Endereço da Entidade:

A.v João Miranda dos Santos
Cidade:

UF:

Pacajá

CEP:

PA

DDD/Fone:

68.485-000

DDD/Fax:

91 992575691

E-mail:

conveniopacaja@gmail.com
Nome do Responsável:

CPF:

Francisco Rodrigues de Oliveira
CI./Órgão Expedidor/Data:

304.050.922-53

Cargo:

SSP/PA

Função:

Prefeito

Gestor Politico

Endereço Residencial:

CEP:
Av. Duque de Caxias

68.485-000

E-mail:

conveniopacaja@gmail.com

CONCEDENTE:
Nome da Entidade Concedente:

CNPJ da Entidade:

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras
Públicas – SEDOP

03.137.985/0001-90

Endereço da Entidade:

Travessa do Chaco nº. 2158 - Marco
Cidade:

UF:

Belém

CEP:

PA

DDD/Fone:

66.093-542

DDD/Fax:

(91) 3183-0020

(91) 3183-0003

E-mail:

Nome do Responsável:

CPF:

135.894.742-20

Benedito Ruy Santos Cabral

CI./Órgão Expedidor/Data:

Cargo:

Secretário de Estado

Função:

Titular da SEDOP

2232996-SSP/PA
Endereço Residencial:
Augusto Montenegro, Condomínio Cidade Jardim I, 5955, Rua Camélia
2B 31, Parque Verde, Belém-PA

CEP:

66.635-912

E-mail:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ
CEP – 68.485-000 - CNPJ – 22.981.427/0001-50

2- DESCRIÇÃO DO PROJETO
Título:

Construção de três (03) pontes

Prazo de execução da Obra:

5 meses
Prazo de vigência do Convênio:

12 meses
Identificação:

Construção de 03 (três) pontes em concreto na zona urbana do município de Pacajá: sendo ponte
01 na Av. Juscelino Kubitschek, ponte 02 na Av. Duque de Caxias e a ponte 03 na Av. Belém.
Justificativa:

O município de Pacajá que possui IDH de 0,661, estando na posição 3.589 do ranking do IDH
nacional, com uma superfície territorial de 11.832,18 km², de acordo com dados do IBGE, em
2009, a população do município é de 41.953 habitantes. O município de Pacajá, situa‐se à margem
da rodovia 230 (transamazônica), Sudoeste Paraense a 600km de distância da Capital. A
construção das 03 (três) pontes possuem extrema importância devido serem elo de ligações
entres os bairros: São Francisco, Novo Horizonte e bairro do PT ao Centro da cidade, as mesmas
sofrem no período chuvoso devido ao grande fluxo de desagua de vários igarapés, causando a
necessidade de constantes reformas e reconstruções. Tendo importância econômica, educacional,
e de assistencialismo com a construção das mesmas buscamos solucionar a problemática sofrida
anualmente pelos munícipes, solucionando déficit de escoamento urbano, trafegabilidade da
cidade de Pacajá. Em qualquer processo de desenvolvimento se faz necessário uma
malha viária com boas condições de trafegabilidade mesmo nos dias chuvosos para
proporcionar o escoamento da produção,

o transporte escolar,

para prestação de

serviços, médicos, odontológicos, para deslocamento dos habitantes.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ
CEP – 68.485-000 - CNPJ – 22.981.427/0001-50

3- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)
Meta

01
Ponte Belém

Meta

01
Ponte JK.

Meta

01
Ponte Duque
Caxias.

Etapa
Fase

Especificação

01

Indicador Físico

Duração

Unidade

Qtde.

Início

Término

Serviços Preliminares

Serviço

1

1º mês

5º mês

02

Fundação

Serviço

1

1º mês

5º mês

03

Infra e Superestrutura

Serviço

1

2º mês

5º mês

04

Serviços Diversos

Serviço

1

2º mês

5º mês

Etapa
Fase

Especificação

01

Indicador Físico

Duração

Unidade

Qtde.

Início

Término

Serviços Preliminares

Serviço

1

1º mês

5º mês

02

Fundação

Serviço

1

1º mês

5º mês

03

Infra e Superestrutura

Serviço

1

2º mês

5º mês

04

Serviços Diversos

Serviço

1

2º mês

5º mês

Etapa
Fase

Especificação

01

Indicador Físico

Duração

Unidade

Qtde.

Início

Término

Serviços Preliminares

Serviço

1

1º mês

5º mês

02

Fundação

Serviço

1

1º mês

5º mês

03

Infra e Superestrutura

Serviço

1

2º mês

5º mês

04

Serviços Diversos

Serviço

1

2º mês

5º mês

4- PLANO DE APLICAÇÃO
Natureza da Despesa
Código
Especificação
4.4.90.51

Obras e
Instalações

Total
R$ R$ 447.346,38

Concedente

Proponente

R$ 429.452,53

17.893,85
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ
CEP – 68.485-000 - CNPJ – 22.981.427/0001-50

5- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
CONCEDENTE
1º mês
2º mês
3º mês
143.150,84
143.150,84
143.150,85
Total Acumulado de Recursos da Concedente (Em R$)

4º mês
00,00
429.452,53

PROPONENTE
1º mês
2º mês
3º mês
5.964,61
5.964,61
5.964,63
Total Acumulado de Recursos da Proponente (Em R$)

4º mês
00,00
17.893,85

6- DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante legal da Entidade Proponente, declaro, para todos os fins e sob
as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o
Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da administração pública estadual, que impeça
a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do
Pará, na forma deste Plano de Trabalho.
Pede deferimento.

Pacajá-Pará,

FRANCISCO
RODRIGUES DE
OLIVEIRA:3040
5092253

Assinado de forma digital por
FRANCISCO RODRIGUES DE
OLIVEIRA:30405092253
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR
SEMPRE, cn=FRANCISCO RODRIGUES
DE OLIVEIRA:30405092253
Dados: 2019.07.24 12:01:56 -03'00'

Proponente

7- APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE.
Aprovado

Belém-Pará,

Benedito Ruy Santos Cabral
Concedente
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ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE PACAJÁ GABINETE DO PREFEITO
Administração2017/2020

DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA

Declaro, em conformidade com a Lei Orçamentária Anual Vigente, que a
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ/PARÁ dispõe, no orçamento do exercício de 2019,
do montante de 17.893,85 (Dezessete mil oitocentos e noventa e três reais e oitenta e
cinco centavos) para participar a título de contrapartida.
Declaramos, ainda, que o referido montante será comprometido através da
seguinte rubrica orçamentária:

Órgão: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá
Unidade orçamentária: 0208 Secretária Municipal de Transp. Obra e serv. Urbanos
Função: 15 Urbanismo
SubFunção: 15 122 Administração Geral
Programa: 15 122 0037 Administração Geral
Porjeto/Atividade: 15 122 0037 2.047 Manutenção da Secretaria de Obras
Natureza da Despesa: 4.4.90.51 Obras e instalações
Na hipótese de eventual necessidade de aporte adicional de recursos, o proponente se
compromete pela sua integralização, durante a vigência do Convênio. Neste caso, conforme a legislação
determina, será formalizada proposta de alteração do Convênio junto ao Órgão Concedente, devidamente
justificada e dentro do prazo máximo estabelecido pelo Termo de Convênio.
Por ser verdadeira a informação prestada, estou ciente que esta declaração estará sujeita as penalidades da
lei, conforme dispõe o art. 299 do Código Penal, que prevê a pena por falsidade ideológica:
“Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e
multa, se o documento é particular.”

Pacajá/Pará, 03 de Maio de 2019

Francisco Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal de Pacajá
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CREA-PA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20190396472

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL
1. Responsável Técnico
JONATAS COSTA FREITAS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1516305191
Registro: 903902PA

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Pacajá

CPF/CNPJ: 22.981.427/0001-50
Nº: 67

AVENIDA João Miranda dos Santos

Complemento: Prefeitura

Bairro: Novo Horizonte

Cidade: Pacajá

UF: PA

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R$ 126.616,21

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

CEP: 68485000
ART Vinculada: PA20180267135

Ação Institucional: Órgão Público
3. Dados da Obra/Serviço

Nº: s/n

RODOVIA BR-230, TRANSAMAZÔNICA

Complemento: km 282
Cidade: PACAJÁ
Data de Início: 05/08/2019

Bairro: CENTRO
UF: PA
CEP: 68485000
Previsão de término: 05/08/2020 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não especificado

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pacajá

CPF/CNPJ: 22.981.427/0001-50

4. Atividade Técnica
12 - ELABORAÇÃO

Quantidade

Unidade

63,81

m³

24 - Projeto > CREA-PA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E
CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
5. Observações
Projeto de uma ponte galeria de concreto Armado em um córrego, Rua Belém
6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar
- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra,
instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.
7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE
8. Assinaturas
JONATAS COSTA FREITAS - CPF: 007.767.202-01

Declaro serem verdadeiras as informações acima
________________, ________ de ___________________ de ________
Local

data

Prefeitura Municipal de Pacajá - CNPJ: 22.981.427/0001-50

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
10. Valor

Valor da ART: R$ 226,50

Registrada em: 03/06/2019

Valor pago: R$ 226,50

Nosso Número: 5218584

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: DByx0
Impresso em: 07/06/2019 às 14:18:13 por: , ip: 143.208.30.17
www.creapa.org.br
Tel: (91) 3219-3402

faleconosco@creapa.com.br
Fax:

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Pará
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20190396479

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL
1. Responsável Técnico
JONATAS COSTA FREITAS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1516305191
Registro: 903902PA

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Pacajá

CPF/CNPJ: 22.981.427/0001-50
Nº: 67

AVENIDA João Miranda dos Santos

Complemento: Prefeitura

Bairro: Novo Horizonte

Cidade: Pacajá

UF: PA

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R$ 120.073,91

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

CEP: 68485000
ART Vinculada: PA20180267135

Ação Institucional: Órgão Público
3. Dados da Obra/Serviço

Nº: s/n

RODOVIA BR-230, TRANSAMAZÔNICA

Complemento: km 282
Cidade: PACAJÁ
Data de Início: 05/08/2019

Bairro: CENTRO
UF: PA
CEP: 68485000
Previsão de término: 05/08/2020 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não especificado

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pacajá

CPF/CNPJ: 22.981.427/0001-50

4. Atividade Técnica
12 - ELABORAÇÃO

Quantidade

Unidade

56,51

m³

24 - Projeto > CREA-PA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E
CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
5. Observações
Projeto de uma ponte galeria de concreto Armado em um córrego, Rua Juscelino Kubitscheck
6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar
- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra,
instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.
7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE
8. Assinaturas
JONATAS COSTA FREITAS - CPF: 007.767.202-01

Declaro serem verdadeiras as informações acima
________________, ________ de ___________________ de ________
Local

data

Prefeitura Municipal de Pacajá - CNPJ: 22.981.427/0001-50

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
10. Valor

Valor da ART: R$ 226,50

Registrada em: 03/06/2019

Valor pago: R$ 226,50

Nosso Número: 5218595

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: w5569
Impresso em: 07/06/2019 às 14:17:24 por: , ip: 143.208.30.17
www.creapa.org.br
Tel: (91) 3219-3402

faleconosco@creapa.com.br
Fax:

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Pará
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20190396481

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL
1. Responsável Técnico
JONATAS COSTA FREITAS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1516305191
Registro: 903902PA

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Pacajá

CPF/CNPJ: 22.981.427/0001-50
Nº: 67

AVENIDA João Miranda dos Santos

Complemento: Prefeitura

Bairro: Novo Horizonte

Cidade: Pacajá

UF: PA

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R$ 120.073,91

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

CEP: 68485000
ART Vinculada: PA20180267135

Ação Institucional: Órgão Público
3. Dados da Obra/Serviço

Nº: 67

AVENIDA João Miranda dos Santos

Complemento: Prefeitura
Cidade: Pacajá
Data de Início: 05/08/2019

Bairro: Novo Horizonte
UF: PA
CEP: 68485000
Previsão de término: 05/08/2020 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não especificado

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pacajá

CPF/CNPJ: 22.981.427/0001-50

4. Atividade Técnica
12 - ELABORAÇÃO

Quantidade

Unidade

56,51

m³

24 - Projeto > CREA-PA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E
CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
5. Observações
Projeto de uma ponte galeria de concreto Armado em um córrego, Rua Duque de Caxias.
6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar
- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra,
instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.
7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE
8. Assinaturas
JONATAS COSTA FREITAS - CPF: 007.767.202-01

Declaro serem verdadeiras as informações acima
________________, ________ de ___________________ de ________
Local

data

Prefeitura Municipal de Pacajá - CNPJ: 22.981.427/0001-50

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
10. Valor

Valor da ART: R$ 226,50

Registrada em: 03/06/2019

Valor pago: R$ 226,50

Nosso Número: 5218600

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 65CWz
Impresso em: 07/06/2019 às 14:15:55 por: , ip: 143.208.30.17
www.creapa.org.br
Tel: (91) 3219-3402

faleconosco@creapa.com.br
Fax:

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Pará
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20190412543

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL
1. Responsável Técnico
PAULA ROSA DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1512189413
Registro: 0000028749D PA PA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ

CPF/CNPJ: 22.981.427/0001-50
Nº: S/N

AVENIDA JOÃO MIRANDA DOS SANTOS

Complemento: EMEF 10 DE MAIO

Bairro: NOVO HORIZONTE

Cidade: PACAJÁ

UF: PA

Contrato: Não especificado

CEP: 68485000

Celebrado em:

ART Vinculada: PA20180265340
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Valor: R$ 1.000,00

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
3. Dados da Obra/Serviço

Nº: S/N

AVENIDA JOÃO MIRANDA DOS SANTOS

Complemento:
Cidade: PACAJÁ
Data de Início: 05/08/2019

Bairro: NOVO HORIZONTE
UF: PA
CEP: 68485000
Previsão de término: 05/08/2020 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ

CPF/CNPJ: 22.981.427/0001-50

4. Atividade Técnica
8 - FISCALIZAÇÃO

Quantidade

Unidade

176,83

m³

121 - Fiscalização de Obra Técnica > CREA-PA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO ->
ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

5. Observações

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Fiscalização das pontes - tipo galeria, localizadas na Av. Duque de caixias, Av. Juscelino Kubitscheck e Av. Belém. ARTs de projetos:
-PA20190396472 -PA20190396479 -PA20190396481
6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar
- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra,
instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.
7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE
8. Assinaturas
PAULA ROSA DA SILVA - CPF: 993.597.902-49

Declaro serem verdadeiras as informações acima
________________, ________ de ___________________ de ________
Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ - CNPJ: 22.981.427/0001-50

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
10. Valor

Valor da ART: R$ 85,96

Registrada em: 31/07/2019

Valor pago: R$ 85,96

Nosso Número: 5341305

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: bbWCx
Impresso em: 02/09/2019 às 08:57:07 por: , ip: 143.208.30.17
www.creapa.org.br
Tel: (91) 3219-3402

faleconosco@creapa.com.br
Fax:

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Pará

TOMADA DE PREÇOS Nº. 06/2019-02
ANEXO I - A
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (QUANTITATIVOS E PREÇOS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ
CNPJ: 22.981.427/0001-50
ENDEREÇO: Av. João Miranda dos Santos, 67
CEP: 68485-000 -PACAJÁ-PA
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES TIPO GALERIAS
DATA DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : JULHO/2019
ENDEREÇO: LOCALIZADAS EM: AV. BELÉM, AV. JUSCELINO KUBITSCHEK E AV. DUQUE DE CAIXIAS
TIPO DE INTERVENÇÃO :CONSTRUÇÃO DE TRÊS GALERIAS

BDI ( % ): 25,00

1,2500

REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2019 E SODOP ABRIL/2019
ELABORADO POR:
Item

VALOR TOTAL PLANILHA

Cód. SINAPI

Serviços

Unid.

Quant.

R$

447.346,38
Preço (R$)

Valor Sinapi

Valor c/ BDI

Valor Total

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1

***

1.2

011170

1.3
1.3.1
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Mobilização e Desmobilização de Equipamentos e Pessoal

cj

3,00

3.500,00

4.375,00 R$

13.125,00

Licenças e taxas da obra

cj

1,00

2.621,61

3.277,01 R$

3.277,01

H

330,00

84,53

105,66 R$

34.867,80

H

15,00

183,60

229,50 R$

3.442,50

m²

300,00

0,35

0,44 R$

132,00

m³

600,00

3,78

4,73 R$

2.838,00

m²

12,00

573,48

716,85 R$

8.602,20

m²

6,00

472,75

590,94 R$
TOTAL DO ITEM 1 R$

69.830,15

37,63 R$

18.460,90

Administração de obra
90778 Engenheiro / Arquiteto Junior
RETIRADA DA PONTE EXISTENTE COM TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM
5722
LÂMINA 8,70 M3
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE
73672
ESTEIRAS
72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.
93584
(3x4m)
74209/001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2x3m)

3.545,64

2.0 - PONTE-GALERIA NA AV. BELÉM
2.1 - FUNDAÇÃO
Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma, com retroescavadeira

2.1.1

96521

2.1.2

41721

Compactacao mecanica a 95% do proctor normal

m³

2.1.3

96616

Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.

m³

2.1.4
2.1.5

93362
96534

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA:
111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDID
ADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

m³

490,59

30,10

16,35

2,99

3,74 R$

61,15

10,22

461,47

576,84 R$

5.895,30

10,93 R$

1.881,49

172,14

8,74

14,42

52,92

66,15 R$

953,88

m³
m²

ELABORADO POR:
Item

VALOR TOTAL PLANILHA

Cód. SINAPI

Serviços

2.2 - INFRA E SUPERESTRUTURA
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS.
2.2.1
92793

Unid.

Quant.

R$

447.346,38
Preço (R$)

Valor Sinapi

Valor c/ BDI

Valor Total

kg

144,82

6,70

8,38 R$

2.2.2

92794

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS.

kg

1.151,73

5,56

6,95 R$

8.004,52

2.2.3

92795

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS.

kg

3.267,84

5,21

6,51 R$

21.273,64

2.2.4

92796

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS.

kg

633,93

5,14

6,43 R$

4.076,17

254,07

52,92

66,15 R$

16.806,73

70,23

550,90

688,63 R$

48.362,48

102,00

17,70

22,13 R$

2.257,26

3,60

12,70

15,88 R$

57,17

2.282,07

2.852,59 R$

2.225,02

6,89 R$
5,51
TOTAL DO ITEM 2.0 R$

132.514,57

37,63 R$

18.460,90

2.2.5

96534

2.2.6

73361

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m²
m³

1.213,59

2.3 - SERVIÇOS DIVERSOS
m²

sedop - 51287

Pavimento com tratamento superficial duplo (TSD) com emulsão asfáltca RR-2C
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE
VIDRO
Concreto armado FCK=30MPA c/ forma aparente - 1 reaproveitamento - guarda corpo pré-moldado

m³

0,78

sedop - 270220

Limpeza geral e entrega da obra

m²

143,00

2.3.1

97811

2.3.2

72947

2.3.3
2.3.4

m²

985,27

3.0 - PONTE-GALERIA NA AV. JUSCELINO KUBITSCHEK
3.1 - FUNDAÇÃO
Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma, com retroescavadeira

3.1.1

96521

3.1.2

41721

Compactacao mecanica a 95% do proctor normal

m³

16,35

2,99

3,74 R$

61,15

3.1.3

96616

Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.

m³

9,22

461,47

576,84 R$

5.318,46

10,93 R$

1.444,73

132,18

8,74

11,32

52,92

66,15 R$

748,82

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA:
111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDID
ADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
3.1.5
96534
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
3.2 - INFRA E SUPERESTRUTURA
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS.
3.2.1
92793
3.1.4

93362

m³

490,59

30,10

m³
m²

kg

108,90

6,70

8,38 R$

912,58

3.2.2

92794

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS.

kg

1.447,80

5,56

6,95 R$

10.062,21

3.2.3

92795

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS.

kg

2.432,64

5,21

6,51 R$

15.836,49

3.2.4

92796

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS.

kg

834,61

5,14

6,43 R$

5.366,54

3.2.5

92797

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS.

kg

305,42

4,90

6,13 R$

1.872,22

212,20

52,92

66,15 R$

14.037,03

62,51

550,90

688,63 R$

43.046,26

93,50

17,70

22,13 R$

2.069,16

3,40

12,70

15,88 R$

53,99

0,78
143,00

2.282,07
5,51

2.852,59 R$
6,89 R$

2.225,02
985,27

3.2.6

96534

3.2.7

73361

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m²
m³

3.3 - SERVIÇOS DIVERSOS
3.3.1

97811

3.3.2

72947

3.3.3
3.3.4

sedop - 51287
sedop - 270220

Pavimento com tratamento superficial duplo (TSD) com emulsão asfáltca RR-2C
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE
VIDRO
Concreto armado FCK=30MPA c/ forma aparente - 1 reaproveitamento - guarda corpo pré-moldado
Limpeza geral e entrega da obra

m²
m²
m³
m²

ELABORADO POR:
Item

VALOR TOTAL PLANILHA

Cód. SINAPI

Serviços

Unid.

Quant.

R$

447.346,38
Preço (R$)

Valor Sinapi

Valor c/ BDI
TOTAL DO ITEM 3.0 R$

Valor Total
122.500,83

4.0 - PONTE-GALERIA NA AV. DUQUE DE CAIXIAS
4.1 - FUNDAÇÃO
Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma, com retroescavadeira

4.1.1

96521

4.1.2

41721

Compactacao mecanica a 95% do proctor normal

m³

16,35

2,99

3,74 R$

61,15

4.1.3

96616

Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.

m³

9,22

461,47

576,84 R$

5.318,46

10,93 R$

1.444,73

132,18

8,74

11,32

52,92

66,15 R$

748,82

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA:
111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDID
ADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
4.1.5
96534
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
4.2 - INFRA E SUPERESTRUTURA
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS.
4.2.1
92793
4.1.4

93362

m³

490,59

30,10

m³
m²

37,63 R$

18.460,90

kg

108,90

6,70

8,38 R$

912,58

4.2.2

92794

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS.

kg

1.447,80

5,56

6,95 R$

10.062,21

4.2.3

92795

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS.

kg

2.432,64

5,21

6,51 R$

15.836,49

4.2.4

92796

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS.

kg

834,61

5,14

6,43 R$

5.366,54

4.2.5

92797

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS.

kg

305,42

4,90

6,13 R$

1.872,22

212,20

52,92

66,15 R$

14.037,03

62,51

550,90

688,63 R$

43.046,26

17,70

22,13 R$

2.069,16

15,88 R$

53,99

2.852,59 R$

2.225,02

6,89 R$

985,27

4.2.6

96534

4.2.7

73361

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m²
m³

4.3 - SERVIÇOS DIVERSOS

4.3.3

sedop - 51287

Pavimento com tratamento superficial duplo (TSD) com emulsão asfáltca RR-2C
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE
VIDRO
Concreto armado FCK=30MPA c/ forma aparente - 1 reaproveitamento - guarda corpo pré-moldado

4.3.4

sedop - 270220

Limpeza geral e entrega da obra

4.3.1

97811

4.3.2

72947

____________________________________
JONATAS COSTA FREITAS
Engenheiro Civil
CREA PA 1516305191

____________________________________
FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

m²

93,50

m²

3,40

m³

0,78

m²

143,00

12,70
2.282,07

5,51
TOTAL DO ITEM 4.0 R$

122.500,83

TOTAL GERAL DA PLANILHA R$

447.346,38

Signatário digital:AC VALID RFB v5
DN:CN=RONALDO LIMA SANTOS JUNIOR:
99492091291, OU=22759531000103, OU=AR
SOLIMOES CERTIFICADORA - BELEM,
OU=VALID, OU=RFB e-CPF A3,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2019.09.03
10:09:51 -03:00

____________________________________
RONALDO LIMA SANTOS JUNIOR
Presidente - CPL
Decreto n° 080/2019

TOMADA DE PREÇOS Nº. 06/2019-02
ANEXO I - B
COMPOSIÇÃO DO BDI
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ
SETOR DE ENGENHARIA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES TIPO GALERIAS
ENDEREÇO: LOCALIZADAS EM: AV. BELÉM, AV. JUSCELINO KUBITSCHEK E AV.
DUQUE DE CAIXIAS
COMPOSIÇÃO DO BDI

Item
1
2
3
4
5
6
7
7.1
7.2
7.3
7.4

Descrição
Administração Central
Seguros

Garantia
Risco
Despesas Financeiras
Lucro
Tributos
COFINS
PIS
CPRB
ISS
TOTAL DO BDI

Valores %
3,00
0,35
0,45
0,97
0,59
5,98
3,00
0,65
4,50
2,50
25,00%

Obs:Com desoneração conforme 2622/2013 do TCU (Tribunal de Contas da União)

O Total máximo admitido para o BDI é de 25%, determinado pelo TCU (Tribunal de Contas
da União).

Formula:

Onde:
AC = Administração Central
S= Seguros
R= Riscos
G= Garantia
DF= Despesas Financeiras
L= Lucro
I= Impostos
ISS
PIS
COFINS
CPRB

Engº Civil Jonatas costa Freitas
CREA PA 1516305191

TOMADA DE PREÇOS Nº. 06/2019-02
ANEXO I - C
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ
SETOR DE ENGENHARIA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES TIPO GALERIAS
ENDEREÇO: LOCALIZADAS EM: AV. BELÉM, AV. JUSCELINO KUBITSCHEK E AV. DUQUE DE CAIXIAS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM

PERIODO DE EXECUÇÃO
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1
2
3
4

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES
2.0 - PONTE-GALERIA NA AV. BELÉM
3.0 - PONTE-GALERIA NA AV.
JUSCELINO KUBITSCHEK
4.0 - PONTE-GALERIA NA AV. DUQUE
DE CAIXIAS
VALOR DO CRONOGRAMA R$
PERCENTUAL MENSAL

1º Mês
R$
69.830,15
132.514,57

1ª

2º Mês

Semanas
2ª
3ª

4ª

5ª

Semanas
6ª
7ª

8ª

9ª

3º Mês

4º Mês

5º Mês

Semanas
10ª
11ª

Semanas
14ª
15ª

Semanas
14ª
15ª

12ª

16ª

13ª

16ª

100,00%
15,61%
69.830,15
50,00%

50,00%
29,62%
66.257,29

66.257,29
16,67%

122.500,83

66,66%

16,67%
27,38%

20.420,89

81.659,05

20.420,89
42,84%

122.500,83

57,16%
27,38%

52.479,36

136.087,44

447.346,38
100,00%

13ª

% da Obra

30,42%

86.678,18
19,38%

Engº Civil Jonatas costa Freitas
CREA PA 1516305191

81.659,05
18,25%

70.021,47

72.900,25
16,30%

70.021,47
15,65%

100,0%
100,0%
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INTRODUÇÃO
Estas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento se aplicam a construção de
PONTE TIPO GALERIA EM CONCRETO ARMADO, no Município de Pacajá, Estado do Pará.
A fiel observância destas Especificações Técnicas pela Contratada, assim como das orientações e
recomendações emanadas pela Prefeitura Municipal de Pacajá, são condições básicas para a
aceitação das obras realizadas e a sua Medição e Pagamento.
Fazem parte integrante das presentes Especificações Técnicas, quando aplicáveis:
- O decreto 1.724 de 11/11/1977 que estabelece as normas e métodos de execução para obras e
edifícios públicos;
- As normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);
- especificações E recomendações do CREA, CONFEA, REDE CELPA, COSANPA, TELEMAR, CORPO
DE BOMBEIROS e IBAMA.
No caso de divergências entre as Especificações Técnicas e os desenhos de projeto, prevalecerão
sempre as Especificações Técnicas.
Os valores dos insumos afins, que não constarem explicitamente na Planilha de Quantidades e
Preços, deverão ser considerados nas composições de preços dos referidos serviços.
A alternativa de utilização de materiais ou equipamentos similares, aqueles cujas características
são determinadas por estas Especificações Técnicas é de critério exclusivo da Prefeitura Municipal
de Pacajá.
A Contratada ficará obrigada a manter na obra, um livro diário de obra e ocorrências, destinado a
anotações, pela Contratada, de todas as ocorrências diárias sobre o andamento da obra, bem
como assinatura e observações a serem assinadas pela fiscalização da Prefeitura Municipal de
Pacajá.
Todo material a ser utilizado na obra deverá ser previamente aprovado pela Prefeitura Municipal
de Pacajá antes da sua aplicação.
Toda solicitação e comunicado referente à obra serão realizados através de ofício, memorando ou
carta, e registrados no diário de obra.
A Contratada será obrigada a retirar do canteiro, dentro do prazo de 72 horas, qualquer material
ou equipamento impugnado pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Pacajá, caso o mesmo
não atenda as exigências desta especificação.
A Contratada manterá no canteiro de obra uma sala com mesa e cadeira destinada à utilização da
fiscalização da Prefeitura Municipal de Pacajá.
A Contratada deverá manter em tempo integral, um engenheiro responsável pelo
acompanhamento da obra, bem como dimensionar suas equipes de trabalho com profissionais
habilitados e em número suficiente para conduzir os serviços dentro do cronograma adotado para
a execução da obra.
A Contratada deverá manter vigilância ininterrupta no canteiro da obra, até o recebimento
definitivo da obra sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Pacajá.
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CONDIÇÕES GERAIS
Os itens relacionados abaixo não serão objeto de medição e pagamento separadamente, devendo
os Proponentes diluir os respectivos custos em seus preços unitários, quando da elaboração da
Proposta:
- execução e manutenção dos caminhos de serviço e eventuais acessos, inclusive com
iluminação e sinalização dos locais de trabalho;
- execução e manutenção permanente de desvios de tráfego, bem como da correspondente
sinalização preventiva;
- seguro contra riscos e danos de qualquer natureza;
- operação e manutenção de todas as instalações de serviços;
- fornecimento e devida estocagem de materiais, equipamentos e ferramentas, incluídas as
eventuais perdas, danos, extravios, furtos e roubos;
- provimento de mão-de-obra especializada ou não, local ou não, direta e indireta, em
quantidade e qualidade compatíveis com os serviços a serem executados, bem como as
respectivas despesas com assistência médico-hospitalar e ambulatorial e com alimentação, além
dos custos com horas extras, adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade, e todas as
demais obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias afins, previstas em lei;
- os serviços topográficos para fins de locação das obras, bem como para fins de delimitação de
áreas para a medição e acompanhamento dos serviços, que inclui o provimento de pessoal e
equipamentos.
- independente do número de trabalhadores e da existência ou não de cozinha, haverá local
exclusivo para aquecimento de refeições, dotado de equipamento adequado e seguro;
- é obrigatório o fornecimento de água potável, filtrada e fresca para os trabalhadores, por meio
de bebedouro, sendo proibido o uso de copos coletivos;
- todas as áreas deverão ser mantidas em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza,
sendo dedetizadas preferencialmente a cada 6 (seis) meses;
- operação e manutenção do canteiro de obras e acampamento que inclui, sem se limitar, os
escritórios, galpões e pátios para a estocagem de materiais, ferramentas e equipamentos e para o
beneficiamento de matérias-primas de qualquer natureza, os alojamentos ocupados pelo pessoal
da Contratada, os refeitórios, os ambulatórios, os vestiários e demais instalações requeridas,
conforme estabelecido em lei, além do mobiliário e demais bens patrimoniais necessários;
- fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC);
- transportes internos e externos de materiais, máquinas, equipamentos e pessoal;
- honorários advocatícios e despesas processuais, além dos custos com eventuais reclamações
trabalhistas do pessoal da Contratada;
- depreciação, operação e manutenções preventiva e corretiva de equipamentos;
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- despesas com elaboração e reprodução de relatórios e projetos de serviços adicionais àqueles
fornecidos pela Prefeitura Municipal de Pacajá, bem como de suas cópias digitais;
- todos os tributos previstos em lei, que inclui, sem se limitar, os seguros, taxas, impostos e
outros tributos de qualquer natureza, conforme o estabelecido na legislação vigente, inclusive de
caráter parafiscal;
- juros e encargos financeiros, excluídas as despesas financeiras referidas ao período de
processamento das faturas, tendo em vista a legislação em vigor;
- lucro da Contratada, e tudo o mais necessário à perfeita execução dos serviços.
A obra deverá ser legalizada junto aos órgãos competentes: CREA, Prefeitura Municipal, INSS e
outros, sendo que ao final dos serviços a Contratada deverá fornecer a Certidão Negativa de
Débito (CND) do INSS.
Caberá à Contratada, ainda, providenciar, junto à Prefeitura Municipal de Pacajá, toda a
documentação necessária ao pleno desenvolvimento dos serviços, inclusive licenças ambientais
das jazidas para a obtenção de materiais de construção e para a implantação do canteiro de obras,
bem como para o início dos serviços.
Após a conclusão de todas as atividades envolvidas na construção, a Prefeitura Municipal de
Pacajá fará uma inspeção final, constatando a fidelidade da construção às Especificações Técnicas,
elementos de projeto e orientações emanadas pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Pacajá,
sem que esse fato isente a Contratada de suas responsabilidades.
A Contratada deverá de imediato, tomar, às suas expensas, todas as providências requeridas para
os reparos e/ou correções que se fizerem necessários para que os serviços estejam plenamente de
acordo com as Especificações Técnicas, elementos de projeto e demais orientações emanadas pela
Prefeitura Municipal de Pacajá.
A Contratada deverá ter proteção contra os riscos de acidentes de seus empregados ou de seus
subcontratados, independentemente de transferência destes riscos a companhias ou institutos
seguradores.
Em caso de acidente no canteiro de obras, a Contratada deverá prestar socorro imediato às
vítimas, paralisando os serviços nas circunvizinhanças do local do acidente e, em seguida,
comunicar o fato a Prefeitura Municipal de Pacajá.
No que concerne ao presente Documento, todas as obrigações imputadas à Contratada deverão
ser estendidas também a seus eventuais subcontratados.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
1.1

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2

LIMPEZA DO TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA OBRA

4/16

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ
SETOR DE ENGENHARIA
1.2.1

Especificação Técnica

Cabe à contratada executar a terraplanagem do local onde será instalada a obra, devendo,
também, a Contratada executar a limpeza da vegetação porventura existente e retirada dos
entulhos provenientes de demolições e retiradas, mantendo o terreno completamente limpo.
Os materiais provenientes da limpeza serão transportados para bota-fora com distância média de
transporte (DMT) de 2,5 km, em local a ser indicado pela Prefeitura Municipal de Pacajá e
aprovado pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Pacajá.
1.2.2

Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro quadrado (m²), a área
do terreno devidamente limpa pela Contratada, aprovada pela fiscalização da Prefeitura
Municipal de Pacajá.
1.2.3

Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha
de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela execução da limpeza do terreno, que
inclui mão-de-obra, carga, transporte, descarga e espalhamento para bota-fora com distância
média de transporte (DMT) de 2,5 km e todos os materiais necessários à perfeita execução dos
serviços e demais custos elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas Especificações Técnicas e
Normas de Medição e Pagamento.
1.3
1.3.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA INDICATIVA DA OBRA
Especificação Técnica

A placa indicativa da obra será confeccionada dentro dos padrões do CREA, em estrutura de
madeira de lei, revestida em chapa metálica galvanizada nº 20, nas dimensões de 2,0 m x 3,0 m,
com dizeres relativos a Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual, nome e registro no CREA do(s)
responsável (is) técnico (s) da empresa, em letras legíveis e bem acabadas, sendo a estrutura de
suporte em peças de madeira de lei de 6 x 12 cm, fixadas ao solo com concreto simples de fck 10
Mpa.
1.3.2

Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de
placa indicativa da obra, efetivamente construída e instalada pela Contratada e aprovada pela
fiscalização da Prefeitura Municipal de Pacajá.
1.3.3

Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha
de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela confecção, fornecimento e instalação
da placa indicativa da obra que inclui mão-de-obra, ferramentas, equipamentos, transporte para o
local da obra, todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos
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elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e
Pagamento.
2
2.1
2.1.1

FUNDAÇÃO E INFRA E SUPERESTRUTURA
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE
FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA
Especificação Técnica

As cavas para fundações e outras partes da obra localizadas abaixo do nível do terreno serão
executadas com dimensões compatíveis com as indicações obtidas nos desenhos de referência,
bem como a natureza do terreno e o volume de trabalho a executar.
As escavações serão executadas manual ou mecanicamente, a critério da Contratada,
previamente aprovada pela Prefeitura Municipal de Pacajá. Quando necessárias serão
convenientemente escoradas esgotadas ou drenadas, adotando-se todas as providências para a
segurança dos colaboradores.
Com base em explorações superficiais, adotou-se como critério, para fins destas Especificações
Técnicas, um solo com condições geotécnicas admissível para suportar a pressão de 1,50 kgf/cm².
O material de 1ª categoria proveniente das escavações será depositado ao lado das cavas, com
distância suficiente, a fim de evitar o deslizamento do mesmo para seu interior, podendo ser
utilizado no reaterro das fundações.
2.1.2

Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medido em metro cúbico (m³), o volume
escavado pela Contratada de acordo com a seção geométrica especificada no desenho de projeto,
salvo onde indicados excessos laterais.
2.1.3

Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha
de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela execução da escavação manual, que
inclui mão-de-obra, ferramentas, equipamentos, estocagem temporária, carga, transporte,
descarga e espalhamento (quando o material se destinar para bota-fora) e todos os materiais
necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas CONDIÇÕES GERAIS
destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.
2.2
2.2.1

REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE CAVAS
Especificação Técnica

A área do fundo das cavas em contato com os elementos de fundação: vigas de fundação, blocos,
sapatas etc, serão regularizadas e apiloadas com soquetes de madeira que na sua queda
provoquem um impacto de 30 kg, repetindo-se as operações tantas vezes quanto necessárias, até
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obter-se o grau de compactação definido pelo projeto, podendo a critério da Contratada utilizar
equipamentos mecânicos desde que, previamente aprovado pela Prefeitura Municipal de Pacajá.
2.2.2

Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro quadrado (m²), a área
de fundo das cavas efetivamente apiloadas pela Contratada e aprovada pela fiscalização da
Prefeitura Municipal de Pacajá.
2.2.3

Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha
de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela execução dos serviços de
regularização e apiloamento de fundo de cavas, que inclui mão-de-obra, ferramentas,
equipamentos e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos
elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e
Pagamento.
2.3
2.3.1

CONCRETO PARA REGULARIZAÇÃO E LASTRO fck 10 Mpa
Especificação Técnica

Após o apiloamento e limpeza do fundo das escavações, será lançada uma camada de concreto
para regularização no traço 1:3:6 (cimento, areia, brita ou seixo rolado), com uma espessura de 10
cm e largura determinada nos desenhos de projeto executivo.
2.3.2

Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medido em metro cúbico (m³), o volume
de concreto para regularização e lastros efetivamente fornecido, preparado, lançado e adensado
pela Contratada e aprovado pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Pacajá.
2.3.3

Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha
de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pelo fornecimento, preparo, lançamento
e adensamento do concreto para regularização e lastro fck 10 Mpa, que inclui mão-de-obra,
ferramentas, equipamentos e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e
demais custos elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas Especificações Técnicas e Normas de
Medição e Pagamento.
2.4
2.4.1

AÇO CA-50 A E CA-60 B
Especificação Técnica

As armaduras deverão ser executadas de acordo com os projetos, observando-se estritamente, a
classe do aço, número de camadas, dobramentos, espaçamentos e bitolas dos diversos tipos de
barras retas e dobradas, fazendo-se perfeitas amarrações das armaduras com arame recozido de
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maneira que sejam mantidas nas suas posições durante a concretagem. Emendas somente serão
permitidas nos lugares indicados no projeto estrutural. As barras de aço, os dobramentos, a
colocação e as demais condições da armadura devem obedecer rigorosamente aos requisitos
estabelecidos NBR-6118 - Preparo e Execução de Obras de Concreto Armado.
As armaduras colocadas serão perfeitamente limpas, sem sinal de ferrugem, pintura, graxa ou
terra. Para isso a Prefeitura Municipal de Pacajá poderá exigir que, antes da colocação ou mesmo
antes da concretagem, que a ferrugem ou as impurezas sejam retiradas, empregando-se escovas
de aço ou outro recurso desde que previamente aprovado. A Contratada evitará que as barras de
aço estocadas e as vigas pré-armadas fiquem em contato com o solo, devendo ser acondicionadas
sobre vigas ou toras de madeira, colocadas sobre terreno previamente drenado, evitando assim
deformação e contaminação por produtos prejudiciais ao concreto.
As armaduras deverão ocupar exatamente as posições previstas no projeto estrutural e serão
fixados por ligações metálicas, espaçadores, pastilhas de concreto, necessários para que não
possam se deslocar durante a operação de concretagem e para garantir os afastamentos das
formas previstos no Projeto.
As pastilhas de concreto serão os únicos elementos admitidos em contato com as formas. A
qualidade da argamassa que as compõem deverá ser comparável com a resistência do concreto a
ser utilizado na execução da obra.
Em todas as peças estruturais de concreto armado, o recobrimento das armaduras será o indicado
pela NBR-6118 - Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado, e nas peças em concreto
aparente o recobrimento mínimo aceitável pela Prefeitura Municipal de Pacajá, será 2,5cm.
2.4.2

Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medido em quilograma (kg), adotando-se
o peso linear da classe e bitola do aço utilizado e em conformidade com o projeto executivo e
aprovado pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Pacajá.
2.4.3

Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha
de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pelo fornecimento, corte, dobra,
montagem e aplicação da armação de aço CA-50 e CA-60, que inclui mão-de-obra, ferramentas,
equipamentos, perdas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais
custos elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e
Pagamento.
2.5
2.5.1

FÔRMA DE MADEIRA SERRADA PARA CONCRETO, INCLUSIVE DESFÔRMA
Especificação Técnica.

As fôrmas atenderão as dimensões de projeto e deverão possuir rigidez suficiente para não se
deformar quando submetida às cargas e esforços resultantes do lançamento do concreto, das
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pressões provocadas pelos vibradores, nem pela ação dos fatores ambientais. Serão tomadas
precauções especiais para garantir as contra-flexas e os acabamentos indicados no projeto.
As dimensões, nivelamento, verticalidade das fôrmas deverão ser verificadas, cuidadosamente,
antes da concretagem. Serão removidos do interior das fôrmas todo pó de serra, aparas de
madeira e outros restos de material. Em pilares, nos quais o fundo é de difícil acesso, deverão ser
deixadas janelas provisórias para facilitar esta operação.
A execução das fôrmas será de maneira que facilite a desforma, evitando-se assim esforços e
choques violentos sobre o concreto na etapa de cura. A montagem das formas e seu escoramento
deverão ser cuidadosamente verificados antes da concretagem, que acontecerá somente após
liberação prévia da Prefeitura Municipal de Pacajá.
Materiais:
Os materiais utilizados nas fôrmas serão tais que produzam os acabamentos requeridos nos
projetos e especificações. Para as partes da estrutura “aparentes”, serão utilizadas chapas de
compensado ou tábuas aplainadas e apropriadas para esse fim, sempre em conformidade com as
exigências do projeto e destas Especificações Técnicas.
Escoramentos:
Os escoramentos deverão ser capazes de resistir aos esforços atuantes, mantendo as fôrmas
rigidamente nas posições determinadas em projeto.
Para os escoramentos não serão admitidos pontaletes de madeira de seção menor que 5 x 6 cm
ou seção circular equivalente. Os pontaletes com comprimento superior a 3,00 m deverão ser
contraventados e estes, deverão ter apenas uma emenda a qual será feito no terço médio de seu
comprimento.
Aberturas, furos e peças embutidas:
Os “blockouts” para os embutidos elétricos, hidráulicos e estruturais serão posicionados na fôrma
antes da concretagem.
Desfôrma:
Os fundos das fôrmas serão mantidos até que o concreto tenha adquirido resistência para
suportar com segurança o seu peso próprio, demais cargas atuantes e que as superfícies tenham
adquirido suficiente dureza para não sofrer danos durante a desforma. As fôrmas deverão ser
cuidadosamente retiradas afim de não danificar a estrutura concretada e prevendo a sua
reutilização, devendo obedecer a Norma NBR 6118 que estabelece os prazos mínimos conforme
tabela abaixo, ou a critério da Prefeitura Municipal de Pacajá:
- faces laterais: 3 dias
- faces inferiores com pontalete: 14 dias
- faces inferiores sem pontalete: 21 dias
Em casos especiais o prazo de retirada das fôrmas poderá ser reduzido, após ensaios de
laboratório, que comprovem que a resistência à compressão do concreto seja superior a 75% do
fck especificado em projeto, a critério da Prefeitura Municipal de Pacajá.
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2.5.2

Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro quadrado (m²), a área
da fôrma desenvolvida e executada pela Contratada, conforme levantamento em projeto
executivo e aprovada pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Pacajá.
2.5.3

Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha
de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela execução da fôrma de madeira para
concreto, inclusive desforma, que inclui mão-de-obra, ferramentas, equipamentos e todos os
materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas CONDIÇÕES
GERAIS destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

2.6
2.6.1

CONCRETO ESTRUTURAL, CONTROLE “B” fck 30 Mpa
Especificação Técnica

Materiais para preparo do Concreto:
Cimento
O cimento deverá satisfazer as prescrições da NBR-5732 – (cimento Portland comum), NBR-5733
(cimento Portland de alta resistência inicial), NBR-5735 (cimento Portland alto forno) e NBR-5736
(cimento Portland pozolânico) da ABNT.
Nenhum cimento poderá ser utilizado sem que a Prefeitura Municipal de Pacajá tome
conhecimento prévio da data de validade do lote.
O cimento deverá ser estocado no canteiro da obra, em sua própria embalagem, em local seco e
ventilado, sobre estrados impermeáveis, não devendo a pilha ultrapassar 10 sacos.
Esse depósito deve permitir fácil acesso à inspeção e identificação de qualquer lote. Sua
capacidade de estocagem deverá garantir a concretagem por um período mínimo de 30 dias de
produção máxima, sem abastecimento. O cimento que apresentar condições inadequadas de
armazenamento será recusado pela Prefeitura Municipal de Pacajá. Lotes recebidos em épocas
diversas serão guardados em separado, de forma a facilitar seu emprego na ordem cronológica do
recebimento.
Não será empregado cimento proveniente da limpeza de sacos, de outras embalagens ou de
qualquer varredura.
Agregado Miúdo
Será utilizado areia natural que se enquadre na especificação da Norma NBR 7211. Deverá estar
isenta de substâncias nocivas à sua utilização, tais como mica, materiais friáveis, gravetos, matéria
orgânica, torrões de argila e outros materiais. O armazenamento da areia será realizado em local
adequado, de modo a evitar a sua contaminação.
Agregado Graúdo
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Serão utilizados pedregulho natural ou a pedra britada de rochas estáveis, isentas de substâncias
nocivas ao seu emprego, como torrões de argila, material pulverulento, gravetos e outros
materiais. O agregado graúdo será uniforme, com pequena incidência de fragmentos de forma
lamelar, enquadrando-se a sua composição granulométrica na especificação da Norma NBR 7211.
O armazenamento em canteiro deverá ser realizado em plataformas apropriadas, de modo a
impedir qualquer tipo de trânsito sobre o material já depositado.
A dimensão e característica do agregado variarão entre 4,8 mm e 38 mm, obedecendo-se os
limites determinados pelos espaçamentos entre barras de aço, definidos no projeto estrutural.
Dimensão adequada em relação à peça a concretar:
Será no mínimo, menor que ¼ (um quarto) da menor dimensão da referida peça.
diâmetro < 38 mm – para vigas, lajes, pilares e paredes cuja menor dimensão for acima de 25 cm;
diâmetro < 19 mm – para vigas, lajes, pilares e paredes cuja menor dimensão estiver
compreendida entre 25 cm e 8 cm;
diâmetro < 9,5 mm para peças com dimensões menores que 8 cm.
Quando indicado, o concreto ciclópico será utilizado e conterá 30% de pedras ditas “de mão”, com
as mesmas características dos agregados graúdos especificados, diferindo somente nas
dimensões.
Água
A água usada no amassamento do concreto será limpa e isenta de siltes, sais, álcalis, ácidos, óleos,
matéria orgânica ou qualquer outra substância prejudicial à mistura.
Em princípio, deverá ser utilizada água potável. Sempre que se suspeitar de que a água disponível
possa conter substâncias prejudiciais, deverão ser providenciadas análises físico-químicas.
Deverão ser observadas as prescrições da Norma NBR 6118 – Projeto e Execução de Obras de
Concreto Armado.
Aditivos
Quando indicado ou a critério da Prefeitura Municipal de Pacajá, poderá ser autorizada a
utilização de aditivos, quer sejam impermeabilizantes, aceleradores ou retardadores de pega,
redutores de água e incorporadores de ar. A autorização para uso será específica para cada tipo,
quantidade e local a ser aplicado.
A Prefeitura Municipal de Pacajá poderá subordinar a autorização do emprego de aditivos a
ensaios de laboratório, a fim de verificar as características e as propriedades mecânicas exigidas
para o concreto.
O fornecimento, a conservação e o armazenamento dos aditivos em local adequado serão de
responsabilidade da Contratada.
Preparo do Concreto
O preparo do concreto será regido pela NBR 12.655 - Preparo, Controle e Recebimento de
Concreto - Procedimento.
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Da técnica de dosagem do concreto, deverá resultar um produto final homogêneo e de traço tal
que assegure:
- uma massa plástica trabalhável de acordo com as dimensões e moldagens das peças;
- durabilidade e resistência conforme especificado no projeto;
- sempre que necessário a Contratada deverá acrescentar no volume programado para
lançamento, a quantidade de 60 litros do concreto produzido para moldagem de Corpos de Provas
para ensaios de resistência à compressão em atendimento ao fck de projeto, se solicitado pela
Prefeitura Municipal de Pacajá.
Caberá a Prefeitura Municipal de Pacajá aprovar a dosagem do concreto, a fim de atender os
requisitos supracitados.
Dosagem do Concreto
Antes do início das operações de concretagem, a Contratada estabelecerá os critérios baseados
em dosagens racionais para todos os tipos de concreto a serem utilizados na obra. Os traços assim
estabelecidos deverão ser aprovados pela Prefeitura Municipal de Pacajá.
A quantidade de cimento por metro cúbico de concreto será compatível com a finalidade e a
resistência pretendida, variando de 160 a 350 quilogramas por metro cúbico.
O concreto deve ser preparado racionalmente e de maneira que seja obtida uma mistura,
homogenea e com os coeficientes de variação pretendida, com quantidade de cimento necessária
e de baixo Slump (conforme NBR NM-67 - Determinação da Consistência pelo Abatimento do
Tronco de Cone). A consistência e a granulometria devem estar de acordo com as dimensões da
peça e da distribuição das armaduras no seu interior para garantir os processos de lançamento e
adensamento. Os materiais componentes devem ser medidos em peso. É facultada a medida em
volume dos agregados miúdos e graúdos, desde que sejam observadas e cumpridas rigorosamente
as prescrições constantes na NBR 6118 - Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado.
Dosagem empírica
Excepcionalmente e em conformidade rigorosa com as prescrições da NBR 12.655 - Preparo,
Controle e Recebimento de Concreto, a dosagem empírica poderá ser admitida unicamente em
obras de pequeno porte, a critério da Prefeitura Municipal de Pacajá e mediante autorização
expressa desta.
Amassamento do Concreto
O amassamento do concreto só será permitido por processos mecânicos. O tempo de mistura dos
componentes do concreto será de no mínimo, 3 (três) minutos, medidos após todos os
componentes, exceto a totalidade de água, terem entrado na betoneira.
A Prefeitura Municipal de Pacajá poderá reservar-se o direito de aumentar o tempo de mistura,
quando as operações de carga e de betonagem não produzirem uma mistura de componentes
uniformemente distribuídos e de consistência uniforme.
O concreto descarregado da betoneira deverá ter composição e consistência uniformes em todas
as suas partes e nas diversas descargas, exceto quando forem necessárias variações de
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composição ou consistência. A água deverá ser acrescentada no início e durante a operação de
carga na betoneira.
Precauções anteriores ao lançamento do concreto:
Antes do lançamento, as fôrmas serão limpas para que as superfícies em contato com o concreto
fiquem isentas de impurezas que possam influenciar na qualidade e no acabamento.
As fôrmas de madeira serão molhadas até a saturação. Deverão ser previstos furos para o
escoamento da água em excesso, embora posteriormente deverá ser totalmente vedada a fim de
evitar o escoamento de nata e defeitos nas estruturas concretadas.
Transporte e lançamento
O transporte e o lançamento do concreto deverão ser feitos por métodos que evitem a segregação
ou perda dos componentes do concreto.
Na concretagem das peças estruturais, não será permitida qualquer queda vertical maior que 2,00
m (dois metros). Os limites assim estabelecidos somente poderão ser ultrapassados quando
utilizado um equipamento apropriado que impeça a segregação do concreto, e onde especificado
pela Prefeitura Municipal de Pacajá.
Serão rejeitados concretos que tenham, entre o fim de sua preparação e o início de seu
lançamento, um período superior a 30 minutos, não sendo admitido o uso de concreto remisturado.
Todo o concreto lançado sobre terra deverá ser despejado sobre superfícies firmes, limpas,
úmidas e isentas de água. Todas as superfícies deverão ser umedecidas antes da colocação do
concreto e, quando necessário, cobertas com cerca de 1cm de argamassa com a mesma
resistência do concreto.
Concretagem em contato com alvenaria e outros elementos cerâmicos exigem o prévio e
abundante umedecimento destas superfícies.
Adensamento
Cada camada de concreto lançada será vibrada mecanicamente por meio de vibradores de
imersão ou de parede, para que seja conseguida a resistência mínima definida no projeto. Deverão
ser tomadas as precauções para que não se formem “ninhos”, não se altere a posição da
armadura, nem traga quantidade excessiva de água para a superfície do concreto ou ocorra à
segregação dos componentes do concreto. O vibrador operará preferencialmente na vertical e sua
penetração no concreto será possível com o seu peso próprio. Deve ser evitado o contato direto
do vibrador com a armadura, evitando-se vazios ao seu redor, com prejuízo da aderência. Serão
observadas as prescrições da Norma NBR 6118 – Projeto e Execução de Obras de Concreto
Armado. Os diâmetros dos vibradores de imersão deverão ser compatíveis com as dimensões do
elemento a ser concretado.
Juntas de concretagem
Quando o lançamento do concreto for interrompido e criar-se uma junta de concretagem, serão
tomadas as providências necessárias para que, ao reiniciar-se o novo lançamento, exista uma
ligação do trecho endurecido com o novo concreto.
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Serão executadas a colagem com resina epóxi, se recomendada pela Prefeitura Municipal de
Pacajá ou indicada no projeto. Deverá ser obedecida a Norma NBR 6118 – Projeto e Execução de
Obras de Concreto Armado.
Acabamento das Superfícies
As superfícies não cobertas por fôrmas e que não receberem nova camada de concreto, nem
revestimento posterior, terão os acabamentos indicados no projeto. Na falta de qualquer
indicação, o concreto deverá ser apenas desempenado.
Salvo especificado em contrário, o acabamento de todas as superfícies de concreto será
normalmente obtido com uma forma rígida e estanque. A reparação dos defeitos das superfícies
de concreto será exigida pela Prefeitura Municipal de Pacajá quando surgirem falhas (ninhos) ou
onde, devido à deformação das fôrmas, aparecerem defeitos nas superfícies do concreto,
excedendo 5 cm em 3,00m, e defeitos abruptos ou nas arestas excedendo a 3 cm.
Em todas as superfícies de concreto, aparente ou enterrado, deverão ser removidas as partes dos
tirantes metálicos até 2 cm, para dentro da superfície do concreto, devendo o furo ser preenchido
com argamassa de cimento e areia, da mesma cor que o concreto original.
As superfícies dos pisos, calçadas, pátios, e outras, serão acabados nas cotas indicadas no projeto
e não deverão apresentar depressões ou saliências maiores que 5 mm em 2,50 m.
Cura
Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas, com o objetivo de
impedir a perda de água destinada à hidratação do cimento. Durante o período de endurecimento
do concreto, as superfícies deverão ser protegidas contra chuvas, secagem, mudanças bruscas de
temperatura, choques e vibrações, que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderência com a
armadura.
Para impedir a secagem prematura, as superfícies de concreto serão abundantemente
umedecidas com água durante pelo menos 3 (três) dias após o lançamento. Como alternativa,
poderá ser aplicado um agente químico de cura, para que a superfície seja protegida com a
formação de uma película impermeável. Todo o concreto não protegido por fôrma e todo aquele
já deformada deverão ser curados imediatamente após ter endurecido o suficiente para evitar
danos na superfície. O método de cura dependerá das condições no campo e do tipo de estrutura.
Reparos
As pequenas cavidades, falhas ou imperfeições que eventualmente aparecerem nas superfícies
após a desforma, serão reparadas de modo a restabelecer as características do concreto. As
rebarbas e saliências que eventualmente ocorrerem serão reparadas. A Contratada deverá
apresentar o traço e a amostra da argamassa a ser utilizada no preenchimento de eventuais falhas
de concretagem. A Contratada eventualmente poderá apresentar sugestão de traços para
execução destes reparos. Todos os serviços de reparos serão inspecionados e aprovados pela
Prefeitura Municipal de Pacajá.
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2.6.2

Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medido em metro cúbico (m³), o volume
de concreto efetivamente preparado, lançado, adensado e acabado pela Contratada e aprovado
pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Pacajá.
2.6.3

Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha
de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pelo fornecimento, preparo, lançamento,
adensamento e acabamento do concreto estrutural, que inclui mão-de-obra, equipamentos,
ferramentas, transporte, controle tecnológico (moldagem de corpos de prova e slump), perdas,
cura, reparos e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos
elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e
Pagamento.
2.7

2.7.1

SERVIÇOS DIVERSOS
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Será usado o TSD – Tratamento Superficial Duplo com seus quantitativos definidos na
Planilha Orçamentária que será executado apenas sobre a base imprimada.
2.7.2

IMPRIMAÇÃO

Será utilizado o CM 30, na proporção entre 0,8 a 1,6 L/m2, sendo que estabeleceremos
1,00 L/m2 para esta obra, na imprimação da base, que deverá estar levemente umidificada
quando da aplicação do ligante betuminoso.
2.7.3

SINALIZAÇÃO DIURNA E NOTURNA

A obra deverá manter-se sempre sinalizada por meios, equipamentos e processos que possam
garantir o mínimo de transtorno para os transeuntes. A sinalização da obra deverá manter-se
durante todo o período de execução da mesma e/ou até a FISCALIZAÇÃO julgar necessário.
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GUARDA CORPO PRÉ-MOLDADO

O guarda corpo será em concreto armado pré-moldado e instalados após a cura do modulo da
ponte – galeria, conforme indicado no projeto, obedecendo todas normas NBR 6118 mais
atualizada.
2.7.5

GUARDA RODA

O guarda roda será em concreto armado moldado in-loco, juntamente com o modulo da ponte –
galeria, conforme indicado no projeto, obedecendo todas normas NBR 6118 mais atualizada.
2.7.6

LIMPEZA FINAL DA OBRA COM RETIRADA DE ENTULHOS

Terminados os trabalhos, todas as áreas de implantação das obras deverão ser totalmente limpas.
Fica estabelecido que toda a área de implantação das obras, bem como a área utilizada pela
CONTRATADA para a instalação de seu canteiro de obras, deverá ser desocupada e limpa, ao final
dos trabalhos. Os entulhos e restos de obras deverão ser removidos pela CONTRATADA, às suas
expensas, para locais de bota-fora a serem indicados pela CONTRATANTE.

2.7.7

Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medido em metro quadrado (m²) e cúbico
(m³) – concreto do guarda corpo -, sendo efetivamente executados, e lançados, adensado e
acabado pela Contratada e aprovado pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Pacajá.
2.7.8

Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha
de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pelo fornecimento, preparo, lançamento,
adensamento e acabamento, que inclui mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, transporte,
controle tecnológico (moldagem de corpos de prova e slump), perdas, cura, reparos e todos os
materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas CONDIÇÕES
GERAIS destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

Engº Civil Jonatas costa Freitas
CREA PA 1516305191
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TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019-02

ANEXO I-D

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES EM CONCRETO NA ZONA
URBANA DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA, SENDO PONTE 01 NA AVENIDA
JUSCELINO KUBITSCHEK, PONTE 02 NA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS E A
PONTE 03 NA AVENIDA BELÉM.

ANEXO I-D:


MEMORIAL DE CÁLCULO;
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LISTA DE ABREVIATURAS
Kg

- Quilograma

M²

- Metro Quadrado

M³

- Metro Cúbico

R$

- Unidade monetária em Real
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PONTE GALERIA
SERVIÇOS PRELIMINARES:
Retirada da ponte existente:
(5 x 3) = 15h
Limpeza mecanizada:
(10 x 10 x 3) = 300m²
Carga e descarga mecanizadas de entulho:
(10 x 10 x 2 x 3) = 600m³
Barracão da obra:
(4 x 3) = 12m²
Placa indicativa da obra:
(2 x 3) = 6m²

PONTE - BELÉM
FUNDAÇÃO:
Escavação mecanizada:
18,17 x 9 x 3 = 490,59m³
Compactação:
(18,17 x 9 x 0,10) = 16,35m³
Lastro de concreto:
(8,6 x 8,7 x 0,10) + (1,85 x 3,70 x 0,10 x 4)= 10,22m³
Re aterro:
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28,69m² x 3 x 2 = 172,14m³
Formas:
Sapata das alas = [(3,50 x 0,35 x 2 x 4) + (1,65 x 0,35 x 2 x 4) = 14,42m²

INFRA E SUPERESTRUTURA:

5
=============================================================================
Avenida João Miranda dos Santos, 67, Novo Horizonte – CEP: 68485-000
E-mail: semadlicpac@gmail.com

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO II / SEMAD
ADMINISTRAÇÃO: 2017/2020
=============================================================================

Aço CA-50 B Ø 8.0 mm:
(105,88 + 38,94) = 144,82kg
Aço CA-50 B Ø 10.0 mm:
(1138,17 + 13,56) = 1.151,73kg
Aço CA-50 B Ø 12.0 mm:
= 3.267,84kg
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Aço CA-50 B Ø 16.0 mm:
= 633,93kg
Formas:
Mod. Lateral = [(2,8 x 8,5 x 2) + (2,2 x 2,8 x 4]
+[(0,25 x 2,8 x 2) + (0,20 x 2,8 x 4)] =126,04m²
Mod. Laje = (3,85 x 8,5) + (3,90 x 8,5) +
(0,30 x 8,40 x 4) = 75,95m²

Total =254,07 m²

Alas = [(5,925m² x 2 x 4) + (0,25 x 4,68m x 4)] = 52,08m²

Concreto: 30MPA:
68,43(modulo e alas) + [(0,25 x 0,30 x 8,0) x 3](guarda roda) = 70,23m³

SERVIÇOS DIVERSOS:
Pavimento asfáltico:
(12 x 8,5) = 102,00m²
Pintura de sinalização horizontal:
(0,10 x 12,0) x 3= 3,60m²
Guarda corpo pré-moldado:
[(0,15 x 0,15 x 0,90) x 5] x 3= 0,31m³
[(0,10 x 0,10 x 1,95) x 4] x 3= 0,24m³

Total =0,78 m³

[(0,10 x 0,10 x 1,875) x 4] x 3= 0,23m³
Limpeza final:
(12 x 11) = 143,00m²

PONTE - JUSCELINO KUBITSCHEK E DUQUE DE CAIXIAS
FUNDAÇÃO:
Escavação mecanizada:
7
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18,17 x 9 x 3 = 490,59m³
Compactação:
(18,17 x 9 x 0,10) = 16,35m³
Lastro de concreto:
(8,6 x 8,7 x 0,10) + (1,45 x 3,00 x 0,10 X 4)= 9,22m³
Re aterro:
22,03m² x 3 x 2 = 132,18m³
Formas:
Sapata das alas = [(2,80 x 0,35 x 2 x 4) + (1,25 x 0,35 x 2 x 4) = 11,32m²

INFRA E SUPERESTRUTURA:
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Aço CA-50 B Ø 8.0 mm:
(69,96 + 38,94) = 108,90kg
Aço CA-50 B Ø 10.0 mm:
(1.434,24 + 13,56) = 1.447,80kg
Aço CA-50 B Ø 12.5 mm:
= 2.432,64kg
Aço CA-50 B Ø 16.0 mm:
= 834,61kg
Aço CA-50 B Ø 20.0 mm:
= 305,42kg
Formas:
Mod. Lateral = [(2,30 x 8,5 x 2) + (1,70 x 8,5 x 4]
+[(0,25 x 2,3 x 2) + (0,20 x 2,3 x 4)] =99,89m²
Mod. Laje = (3,85 x 8,5) + (3,90 x 8,5) +
(0,30 x 8,40 x 4) = 75,95m²

Total =212,20 m²

Alas = [(4,065m² x 2 x 4) + (0,25 x 3,84m x 4)] = 36,36m²
Concreto: 30MPA:
60,71(modulo e alas) + [(0,25 x 0,30 x 8,0) x 3](guarda roda) = 62,51m³

10
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SERVIÇOS DIVERSOS:
Pavimento asfáltico:
(11 x 8,5) = 93,5m²
Pintura de sinalização horizontal:
(0,10 x 11,33) x 3= 3,40m²
Guarda corpo pré-moldado:
[(0,15 x 0,15 x 0,90) x 5] x 3= 0,31m³
[(0,10 x 0,10 x 1,95) x 4] x 3= 0,24m³

Total =0,78 m³

[(0,10 x 0,10 x 1,875) x 4] x 3= 0,23m³
Limpeza final:
(12 x 11) = 143,00m²

Engº Civil Jonatas costa Freitas
CREA PA 1516305191
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TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019-02

ANEXO I-D

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES EM CONCRETO NA ZONA
URBANA DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA, SENDO PONTE 01 NA AVENIDA
JUSCELINO KUBITSCHEK, PONTE 02 NA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS E A
PONTE 03 NA AVENIDA BELÉM.

ANEXO I-D:


MEMORIAL DESCRITIVO.
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OBRA: Execução de pontes em concreto armado tipo galeria.
DIMENSÃO:
Rua Juscelino Kubitschek: 11,21m de extensão por 13,09m largura e altura média de
2,0 m.
Rua Duque de Caxias: 11,21m de extensão por 13,09m largura e altura média de 2,0
m.
Rua Belém: 12,02m de extensão por 14,23m largura e altura média de 2,0 m.
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Rua Juscelino Kubitschek: Latitude 3°50’1.52’’S; Longitude 50°38’14.41’’O (Ref.:
Google Earth).
Rua Duque de Caxias: Latitude 3°50’2.27’’S; Longitude 50°38’18.33’’O (Ref.: Google
Earth).
Rua Belém de Caxias: Latitude 3°49’58.59’’S; Longitude 50°38’8.70’’O (Ref.: Google
Earth).
1. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO:
O projeto a ser executado prevê a construção de uma ponte de mão dupla, com
estrutura tipo galeria em concreto armado estrutura. Toda estrutura será armada em
aço e concreto com bocas de ala em concreto armado e guarda corpo em concreto
pré-moldado. A ponte será executada na nas ruas: Juscelino Kubitschek; Duque de
Caxias e Rua Belém, sobre o igarapé do centro da cidade no Bairro Centro no
Município de PACAJÁ, PA.
2. ESPECIFICAÇÕES GEOMÉTRICAS:
O projeto prevê extensão na rua Juscelino Kubitschek: 11,21m de extensão por
13,09m largura e altura média de 2,0 m. Na Rua Duque de Caxias: 11,21m de
extensão por 13,09m largura e altura média de 2,0 m. Na Rua Belém: 12,02m de
extensão por 14,23m largura e altura média de 2,0.
3. ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS:
3.1. PROJETO: Elaborado em conformidade às normas brasileiras e demais
disposições vigentes, devendo a estrutura ser executada de acordo com o
projeto em anexo, sendo o projeto estrutural de responsabilidade da Prefeitura
Municipal de PACAJÁ e a execução de responsabilidade técnica do Eng.
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Responsável Técnico da empreiteira, sob fiscalização do engenheiro da
prefeitura.
3.2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS: A empreiteira deverá instalar o
canteiro de obras dentro das normas com abastecimento de energia elétrica,
fornecimento de materiais e demais disposições que se fizerem necessárias
para o bom andamento dos serviços, levando em conta as condições de
segurança do local no que se refere à segurança de pessoas e sinalização,
equipamentos de segurança (EPI’s) dos funcionários que executarão as obras.
Ressaltando que é necessário manter no canteiro o livro de diário e controle
do andamento da obra.
3.3. EXECUÇÃO DA OBRA:
3.3.1. LIMPEZA DO LOCAL: O local será previamente demarcado,
verificando-se a correta implantação geométrica do projeto, realizando-se
a remoção de todos os materiais que possam afetar a perfeita implantação
do projeto.
3.3.2. DEMOLIÇÃO E RETIRADAS: O projeto prevê serviços de demolições e
retiradas que devem ser realizados antes da implantação do projeto da
ponte. Deve ser realizada retirada da estrutura total das pontes em
madeira. Por fim deve ser realizada carga, transporte e descarga
mecanizada de entulho para bota fora com equipamento.
3.3.3. FUNDAÇÕES: Serão executados, lastro de concreto magro e radie para
galeria e sapatas nas alas conforme o projeto estrutural de concreto
armado com Fck mínimo de 30 Mpa e armaduras conforme projeto
estrutural.
3.3.4. PLATAFORMA DE ROLAMENTO: Será executada em concreto
armado com Fck mínimo de 30 Mpa e armaduras conforme projeto
estrutural, sendo os vãos previstos no projeto arquitetônico. Deverão ser
deixados caimentos para escoamento das águas pluviais.
3.3.5. GUARDA-RODAS: Serão executados em concreto armado Fck mínimo
de 30 Mpa e armaduras conforme projeto estrutural.
3.3.6. GUARDA- CORPO: Serão executados em pré-moldado em concreto
armado conforme projeto.
3.3.7. ACABAMENTOS: Os serviços de acabamento, tais como placa
indicativa da obra, revestimentos argamassados, pintura, piso para
calçada, devem ser realizados observando todos os detalhes previstos nos
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projetos arquitetônico e estrutural, assim como a fiel observância dos
serviços descritos na planilha de quantitativos e custos.
4. CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão considerados concluídos quando da vistoria final, for permitida a
plena utilização da obra, bem como realizada a devida prestação de contas.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Deverão ser retiradas as instalações provisórias, barraco de obra e todos os entulhos
provenientes da construção da ponte. A execução da obra será de responsabilidade
da empresa empreiteira. A obra em questão deverá satisfazer as normas técnicas
brasileiras pertinentes para a construção de pontes.
A execução de todos os serviços deverá sempre obedecer aos preceitos de boa
técnica, critério que prevalecerá em qualquer caso omisso no projeto ou
especificações que possam originar dúvidas de interpretação. A mão de obra
empregada deverá ser especializada e de primeira qualidade.

Engº Civil Jonatas costa Freitas
CREA PA 1516305191
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TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019-02

ANEXO I-E

PROJETO BÁSICO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES EM CONCRETO NA ZONA
URBANA DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA, SENDO PONTE 01 NA AVENIDA
JUSCELINO KUBITSCHEK, PONTE 02 NA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS E A
PONTE 03 NA AVENIDA BELÉM.

ANEXO I-E:



PLANILHAS DE GEOMETRIA;



PLANTAS ESTRUTURAIS.

Observação: Todos os anexos estão disponíveis em mídia para retirada no
Departamento de licitação.
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1.- GEOMETRIA
14.23
2.87

8.5

Ala inicial esquerda

X:2.87
4.25 m, Y: 6.67 m
Cota superior: 2.50 m
Cota inferior: 0.00Alamfinal esquerda

3.5

3.5

12.02

8
2.01

8
2.01

12.02

2.01

3.5

2.01

3.5

Ala inicial direita

Ala final direita
2.87

8.5

2.87

14.23

Plano superior módulo: Por gabarito (2.20 m)

MÓDULO
Espessuras

Parede lateral: 20 cm
Lajes: 30 cm

Célula 1

Medida do vão: Perpendicular à parede esquerda
Vão livre inicial: 390 cm
Vão livre final: 390 cm

Muro intermediário Espessura: 25 cm

ALA INICIAL ESQUERDA
Comprimento total: 3.50 m
Comprimento superior: 0.40 m
Altura na extremidade: 0.30 m
Sobrecarga do terreno no tardoz: 0.57 t/m²
Espessura do muro: 0.25 m
Altura da sapata: 0.35 m
Balanços sapata:
- Tardoz: 0.70 m
- Intradorso: 0.70 m
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ALA INICIAL DIREITA
Comprimento total: 3.50 m
Comprimento superior: 0.40 m
Altura na extremidade: 0.30 m
Sobrecarga do terreno no tardoz: 0.57 t/m²
Espessura do muro: 0.25 m
Altura da sapata: 0.35 m
Balanços sapata:
- Tardoz: 0.70 m
- Intradorso: 0.70 m

ALA FINAL ESQUERDA
Comprimento total: 3.50 m
Comprimento superior: 0.40 m
Altura na extremidade: 0.30 m
Sobrecarga do terreno no tardoz: 0.57 t/m²
Espessura do muro: 0.25 m
Altura da sapata: 0.35 m
Balanços sapata:
- Tardoz: 0.70 m
- Intradorso: 0.70 m

ALA FINAL DIREITA
Comprimento total: 3.50 m
Comprimento superior: 0.40 m
Altura na extremidade: 0.30 m
Sobrecarga do terreno no tardoz: 0.57 t/m²
Espessura do muro: 0.25 m
Altura da sapata: 0.35 m
Balanços sapata:
- Tardoz: 0.70 m
- Intradorso: 0.70 m
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2.- DESCRIÇÃO DA ARMADURA
MÓDULO
Pano

Posição

Superior

Direção
Longitudinal
Transversal
Perpendicular
parede lateral
direita
Longitudinal

Armadura base
Ø12c/25, dobra=24cm

Reforço
Parede lateral esquerda: Ø10
- Comprimento=1.08 m, dobra=20 cm

Ø10c/30, dobra=20cm

Inferior

Inferior
Laje inferior
Superior

Tardoz
Parede
esquerda

Longitudinal
Transversal
Perpendicular
parede lateral
direita
Longitudinal
Transversal
Perpendicular
parede lateral
direita

Vertical

Horizontal
Intradorso

Vertical
Horizontal

Tardoz

Vertical
Horizontal

Parede lateral
direita
Intradorso

Vertical
Horizontal

Esquerda

Vertical
Horizontal

Muro
intermediário
Direita

Vertical
Horizontal

Reforço 1: Ø16
- Muros 1 a 1
- Comprimento ini.= 1.87m
- Comprimento fin.= 2.08m

Parede lateral direita: Ø12
- Comprimento=1.49 m, dobra=17 cm

Reforço 1: Ø12
- Muros 1 a 1
- Comprimento ini.= 1.42m
- Comprimento fin.= 1.64m

Ø12c/25, dobra=24cm
Reforço 1: Ø10
- Células 1 a 1
- Comprimento
- Comprimento
Reforço 2: Ø10
- Células 2 a 2
- Comprimento
- Comprimento

Laje superior
Transversal
Perpendicular
parede lateral
direita

Parede lateral direita: Ø10
- Comprimento=1.31 m, dobra=20 cm

Ø12c/15, dobra=9cm

ini.= 1.20m
fin.= 0.69m
ini.= 0.92m
fin.= 1.19m

Ø12c/20, dobra=24cm
Parede lateral esquerda: Ø12
- Comprimento=1.26 m, dobra=17 cm

Ø12c/30, dobra=17cm
Ø12c/30, dobra=24cm
Ø12c/15, dobra=17cm

Ø12c/30, dobra=13cm
- Espera=0.34 m
- Comprimento dobra no arranque=13 cm
Ø10c/25, dobra=29cm
Ø10c/30, dobra= - cm
- Espera=0.28 m
- Comprimento dobra
Ø12c/20, dobra=34cm
Ø12c/30, dobra=13cm
- Espera=0.34 m
- Comprimento dobra
Ø10c/25, dobra=29cm
Ø10c/30, dobra= - cm
- Espera=0.28 m
- Comprimento dobra
Ø12c/20, dobra=34cm
Ø10c/15, dobra= - cm
- Espera=0.28 m
- Comprimento dobra
Ø10c/15, dobra=29cm
Ø10c/15, dobra= - cm
- Espera=0.28 m
- Comprimento dobra
Ø10c/15, dobra=29cm

Reforço superior: Ø10
- Comprimento=0.93 m, dobra=8 cm
Reforço inferior: Ø16
- Espera=0.45 m
- Comprimento dobra no arranque=21 cm

no arranque=8 cm

no arranque=13 cm

Reforço inferior: Ø16
- Espera=0.45 m
- Comprimento dobra no arranque=21 cm

no arranque=8 cm

no arranque=8 cm

no arranque=8 cm

ALA INICIAL ESQUERDA
Armadura horizontal: Ø8c/20
Armadura longitudinal inferior: Ø12c/30, dobra=12cm
Armadura longitudinal superior: Ø12c/30, dobra=12cm
Armadura vertical

Armadura sapata

Armadura vertical tardoz: Ø16c/30
Transversal inferior: Ø12c/30
- Emenda=0.45m
Transversal superior: Ø12c/30
- Dobra=20cm
- Ancoragem coroamento=0.12m
Armadura vertical intradorso: Ø10c/30
- Emenda=0.20m
- Dobra=20cm
- Ancoragem coroamento=0.12m

ALA INICIAL DIREITA
Armadura horizontal: Ø8c/20
Armadura longitudinal inferior: Ø12c/30, dobra=12cm
Armadura longitudinal superior: Ø12c/30, dobra=12cm
Armadura vertical

Armadura sapata

Armadura vertical tardoz: Ø16c/30
Transversal inferior: Ø12c/30
- Emenda=0.45m
Transversal superior: Ø12c/30
- Dobra=20cm
- Ancoragem coroamento=0.12m
Armadura vertical intradorso: Ø10c/30
- Emenda=0.20m
- Dobra=20cm
- Ancoragem coroamento=0.12m
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ALA FINAL ESQUERDA
Armadura horizontal: Ø8c/20
Armadura longitudinal inferior: Ø12c/30, dobra=12cm
Armadura longitudinal superior: Ø12c/30, dobra=12cm
Armadura vertical

Armadura sapata

Armadura vertical tardoz: Ø16c/30
Transversal inferior: Ø12c/30
- Emenda=0.45m
Transversal superior: Ø12c/30
- Dobra=20cm
- Ancoragem coroamento=0.12m
Armadura vertical intradorso: Ø10c/30
- Emenda=0.20m
- Dobra=20cm
- Ancoragem coroamento=0.12m

ALA FINAL DIREITA
Armadura horizontal: Ø8c/20
Armadura longitudinal inferior: Ø12c/30, dobra=12cm
Armadura longitudinal superior: Ø12c/30, dobra=12cm
Armadura vertical

Armadura sapata

Armadura vertical tardoz: Ø16c/30
Transversal inferior: Ø12c/30
- Emenda=0.45m
Transversal superior: Ø12c/30
- Dobra=20cm
- Ancoragem coroamento=0.12m
Armadura vertical intradorso: Ø10c/30
- Emenda=0.20m
- Dobra=20cm
- Ancoragem coroamento=0.12m

3.- QUANTITATIVOS
Referência: Ala inicial esquerda

B 400 S, Ys=1.15

Nome da armadura

Ø8

Ø10

Ø12

Total
Ø16

Muro - Armadura face externa - Horizontal

Comprimento (m)
Peso (kg)

13x(0.78-3.72)
13x(0.31-1.47)

30.42
12.00

Muro - Armadura tardoz - Horizontal

Comprimento (m)
Peso (kg)

13x(0.79-3.72)
13x(0.31-1.47)

30.55
12.06

Sapata - Armadura inferior - Longitudinal

Comprimento (m)
Peso (kg)

7x3.66
7x3.25

25.62
22.75

Sapata - Armadura superior - Longitudinal

Comprimento (m)
Peso (kg)

7x3.66
7x3.25

25.62
22.75

Sapata - Armadura inferior - Transversal

Comprimento (m)
Peso (kg)

13x1.58
13x1.40

20.54
18.24

Sapata - Armadura superior - Transversal

Comprimento (m)
Peso (kg)

13x1.58
13x1.40

20.54
18.24

Muro - Armadura tardoz - Vertical

Comprimento (m)
Peso (kg)

13x(0.42-2.59)
13x(0.66-4.09)

20.93
33.03

Muro - Armadura tardoz - Vertical - Espera

Comprimento (m)
Peso (kg)

13x(0.77-0.93)
13x(1.22-1.47)

11.96
18.88

Muro - Armadura face externa - Vertical

Comprimento (m)
Peso (kg)

13x(0.42-2.59)
13x(0.26-1.60)

20.93
12.90

Muro - Armadura face externa - Vertical - Espera

Comprimento (m)
Peso (kg)

13x0.69
13x0.43

8.97
5.53

Totais

Comprimento (m)
Peso (kg)

60.97
24.06

29.90
18.43

92.32
81.98

32.89
51.91

176.38

Total com perdas
(10.00%)

Comprimento (m)
Peso (kg)

67.07
26.47

32.89
20.27

101.55
90.18

36.18
57.10

194.02

Referência: Ala inicial direita

B 400 S, Ys=1.15

Nome da armadura

Ø8

Ø10

Ø12

Total
Ø16

Muro - Armadura face externa - Horizontal

Comprimento (m)
Peso (kg)

13x(0.78-3.72)
13x(0.31-1.47)

30.42
12.00

Muro - Armadura tardoz - Horizontal

Comprimento (m)
Peso (kg)

13x(0.79-3.72)
13x(0.31-1.47)

30.55
12.06

Sapata - Armadura inferior - Longitudinal

Comprimento (m)
Peso (kg)

7x3.66
7x3.25

25.62
22.75
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Referência: Ala inicial direita

B 400 S, Ys=1.15

Nome da armadura

Ø8

Ø10

Total

Ø12

Ø16

Sapata - Armadura superior - Longitudinal

Comprimento (m)
Peso (kg)

7x3.66
7x3.25

25.62
22.75

Sapata - Armadura inferior - Transversal

Comprimento (m)
Peso (kg)

13x1.58
13x1.40

20.54
18.24

Sapata - Armadura superior - Transversal

Comprimento (m)
Peso (kg)

13x1.58
13x1.40

20.54
18.24

Muro - Armadura tardoz - Vertical

Comprimento (m)
Peso (kg)

13x(0.42-2.59)
13x(0.66-4.09)

20.93
33.03

Muro - Armadura tardoz - Vertical - Espera

Comprimento (m)
Peso (kg)

13x(0.77-0.93)
13x(1.22-1.47)

11.96
18.88

Muro - Armadura face externa - Vertical

Comprimento (m)
Peso (kg)

13x(0.42-2.59)
13x(0.26-1.60)

20.93
12.90

Muro - Armadura face externa - Vertical - Espera

Comprimento (m)
Peso (kg)

13x0.69
13x0.43

8.97
5.53

Totais

Comprimento (m)
Peso (kg)

60.97
24.06

29.90
18.43

92.32
81.98

32.89
51.91

176.38

Total com perdas
(10.00%)

Comprimento (m)
Peso (kg)

67.07
26.47

32.89
20.27

101.55
90.18

36.18
57.10

194.02

Referência: Módulo
Nome da armadura
Armadura laje superior - Interna - Transversal
Armadura laje superior - Externa - Transversal
Armadura laje superior - Interna - Longitudinal
Armadura laje superior - Externa - Longitudinal
Armadura laje superior - Externa - Reforço de negativos
Armadura laje superior - Interna - Reforço de positivos
Armadura laje superior - Interna - Reforço de positivos
Armadura laje inferior - Externa - Transversal
Armadura laje inferior - Interna - Transversal
Armadura laje inferior - Externa - Longitudinal
Armadura laje inferior - Interna - Longitudinal
Armadura laje inferior - Interna - Reforço de negativos
Armadura parede lateral esquerda - Externa - Horizontal
Armadura parede lateral esquerda - Interna - Horizontal
Armadura parede lateral direita - Externa - Horizontal
Armadura parede lateral direita - Interna - Horizontal
Armadura muro intermediário - Esquerdo - Horizontal
Armadura muro intermediário - Direito - Horizontal
Armadura parede lateral esquerda - Externa - Vertical
Armadura parede lateral esquerda - Externa - Vertical - Espera
Armadura parede lateral esquerda - Interna - Vertical
Armadura parede lateral esquerda - Interna - Vertical - Espera
Armadura parede lateral esquerda - Externa - Reforço de negativos
Armadura parede lateral esquerda - Externa - Reforço de negativos - Espera
Armadura parede lateral direita - Externa - Vertical

B 400 S, Ys=1.15
Ø10
Comprimento (m)
Peso (kg)
Comprimento (m)
Peso (kg)
Comprimento (m)
Peso (kg)

Ø12
57x8.45
57x7.50

32x8.93
32x7.93

(m)

33x8.95
33x7.95

(m)

57x8.62
57x7.65

Comprimento
Peso (kg)
Comprimento
Peso (kg)
Comprimento
Peso (kg)
Comprimento
Peso (kg)
Comprimento
Peso (kg)
Comprimento
Peso (kg)
Comprimento
Peso (kg)
Comprimento
Peso (kg)
Comprimento
Peso (kg)
Comprimento
Peso (kg)
Comprimento
Peso (kg)
Comprimento
Peso (kg)
Comprimento
Peso (kg)
Comprimento
Peso (kg)
Comprimento
Peso (kg)
Comprimento
Peso (kg)
Comprimento
Peso (kg)

(m)

29x8.62
29x7.65
27x8.93
27x7.93
42x8.96
42x7.96
28x3.06
28x2.72

(m)

(m)

27x3.95
27x6.23
56x1.89
56x1.17
56x2.10
56x1.29

(m)
(m)
(m)
(m)

11x9.00
11x5.55

(m)
(m)

11x9.10
11x8.08
11x9.00
11x5.55

(m)
(m)
(m)

11x9.10
11x8.08
15x9.00
15x5.55
15x9.00
15x5.55

(m)

28x2.56
28x2.27
28x0.70
28x0.62

(m)
(m)
(m)

28x2.44
28x1.50
28x0.60
28x0.37

(m)

27x1.46
27x2.30
27x0.89
27x1.40

(m)
(m)

481.65
427.63
251.14
154.84
285.76
253.71

29x8.66
29x5.34

Comprimento
Peso (kg)
Comprimento
Peso (kg)
Comprimento
Peso (kg)
Comprimento
Peso (kg)
Comprimento
Peso (kg)

(m)

Total
Ø16

28x2.56
28x2.27

295.35
262.22
106.65
168.33
105.84
65.25
117.60
72.50
491.34
436.23
249.98
221.94
241.11
214.07
376.32
334.11
85.68
76.07
99.00
61.04
100.10
88.87
99.00
61.04
100.10
88.87
135.00
83.23
135.00
83.23
71.68
63.64
19.60
17.40
68.32
42.12
16.80
10.36
39.42
62.22
24.03
37.93
71.68
63.64
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Referência: Módulo

B 400 S, Ys=1.15

Nome da armadura
Armadura parede lateral direita - Externa - Vertical - Espera

Ø10

Ø12
28x0.70
28x0.62

Total
Ø16

Comprimento (m)
Peso (kg)
Comprimento (m)
Peso (kg)

28x2.44
28x1.50

19.60
17.40
68.32
42.12

Armadura parede lateral direita - Interna - Vertical - Espera

Comprimento (m)
Peso (kg)

28x0.60
28x0.37

16.80
10.36

Armadura parede lateral direita - Externa - Reforço de negativos

Comprimento (m)
Peso (kg)

27x1.46
27x2.30

39.42
62.22

Armadura parede lateral direita - Externa - Reforço de negativos - Espera

Comprimento (m)
Peso (kg)
Comprimento (m)
Peso (kg)
Comprimento (m)
Peso (kg)

27x0.89
27x1.40
56x2.44
56x1.50
56x0.60
56x0.37

24.03
37.93
136.64
84.24
33.60
20.72

Armadura muro intermediário - Direito - Vertical

Comprimento (m)
Peso (kg)

56x2.44
56x1.50

136.64
84.24

Armadura muro intermediário - Direito - Vertical - Espera

Comprimento (m)
Peso (kg)

56x0.60
56x0.37

33.60
20.72

Armadura laje superior - Externa - Reforço de negativos

Comprimento
Peso (kg)
Comprimento
Peso (kg)
Comprimento
Peso (kg)
Comprimento
Peso (kg)

28x1.28
28x0.79
28x1.51
28x0.93

35.84
22.10
42.28
26.07
40.32
35.80
46.48
41.27

Armadura parede lateral direita - Interna - Vertical

Armadura muro intermediário - Esquerdo - Vertical
Armadura muro intermediário - Esquerdo - Vertical - Espera

Armadura laje superior - Externa - Reforço de negativos
Armadura laje inferior - Interna - Reforço de negativos
Armadura laje inferior - Interna - Reforço de negativos
Armadura parede lateral esquerda - Externa - Reforço de negativos
Totais
Total com perdas
(10.00%)

(m)
(m)
(m)
(m)

Comprimento (m)
Peso (kg)
Comprimento (m)
Peso (kg)
Comprimento (m)
Peso (kg)

Referência: Ala final esquerda

28x1.44
28x1.28
28x1.66
28x1.47
27x1.01
27x0.62
1558.69
960.99
1714.56
1057.09

27.27
16.81
2976.75
2642.87
3274.43
2907.16

233.55
368.63
256.91
405.49

3972.49
4369.74

B 400 S, Ys=1.15

Nome da armadura

Ø8

Ø10

Ø12

Total
Ø16

Muro - Armadura face externa - Horizontal

Comprimento (m)
Peso (kg)

13x(0.78-3.72)
13x(0.31-1.47)

30.42
12.00

Muro - Armadura tardoz - Horizontal

Comprimento (m)
Peso (kg)

13x(0.79-3.72)
13x(0.31-1.47)

30.55
12.06

Sapata - Armadura inferior - Longitudinal

Comprimento (m)
Peso (kg)

7x3.66
7x3.25

25.62
22.75

Sapata - Armadura superior - Longitudinal

Comprimento (m)
Peso (kg)

7x3.66
7x3.25

25.62
22.75

Sapata - Armadura inferior - Transversal

Comprimento (m)
Peso (kg)

13x1.58
13x1.40

20.54
18.24

Sapata - Armadura superior - Transversal

Comprimento (m)
Peso (kg)

13x1.58
13x1.40

20.54
18.24

Muro - Armadura tardoz - Vertical

Comprimento (m)
Peso (kg)

13x(0.42-2.59)
13x(0.66-4.09)

20.93
33.03

Muro - Armadura tardoz - Vertical - Espera

Comprimento (m)
Peso (kg)

13x(0.77-0.93)
13x(1.22-1.47)

11.96
18.88

Muro - Armadura face externa - Vertical

Comprimento (m)
Peso (kg)

13x(0.42-2.59)
13x(0.26-1.60)

20.93
12.90

Muro - Armadura face externa - Vertical - Espera

Comprimento (m)
Peso (kg)

13x0.69
13x0.43

8.97
5.53

Totais

Comprimento (m)
Peso (kg)

60.97
24.06

29.90
18.43

92.32
81.98

32.89
51.91

176.38

Total com perdas
(10.00%)

Comprimento (m)
Peso (kg)

67.07
26.47

32.89
20.27

101.55
90.18

36.18
57.10

194.02

Referência: Ala final direita

B 400 S, Ys=1.15

Nome da armadura

Ø8

Ø10

Ø12

Total
Ø16

Muro - Armadura face externa - Horizontal

Comprimento (m)
Peso (kg)

13x(0.78-3.72)
13x(0.31-1.47)

30.42
12.00

Muro - Armadura tardoz - Horizontal

Comprimento (m)
Peso (kg)

13x(0.79-3.72)
13x(0.31-1.47)

30.55
12.06

Sapata - Armadura inferior - Longitudinal

Comprimento (m)
Peso (kg)

7x3.66
7x3.25

25.62
22.75

Sapata - Armadura superior - Longitudinal

Comprimento (m)
Peso (kg)

7x3.66
7x3.25

25.62
22.75
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Referência: Ala final direita

B 400 S, Ys=1.15

Nome da armadura

Ø8

Ø10

Ø12

Total
Ø16

Sapata - Armadura inferior - Transversal

Comprimento (m)
Peso (kg)

13x1.58
13x1.40

20.54
18.24

Sapata - Armadura superior - Transversal

Comprimento (m)
Peso (kg)

13x1.58
13x1.40

20.54
18.24

Muro - Armadura tardoz - Vertical

Comprimento (m)
Peso (kg)

13x(0.42-2.59)
13x(0.66-4.09)

20.93
33.03

Muro - Armadura tardoz - Vertical - Espera

Comprimento (m)
Peso (kg)

13x(0.77-0.93)
13x(1.22-1.47)

11.96
18.88

Muro - Armadura face externa - Vertical

Comprimento (m)
Peso (kg)

13x(0.42-2.59)
13x(0.26-1.60)

20.93
12.90

Muro - Armadura face externa - Vertical - Espera

Comprimento (m)
Peso (kg)

13x0.69
13x0.43

8.97
5.53

Totais

Comprimento (m)
Peso (kg)

60.97
24.06

29.90
18.43

92.32
81.98

32.89
51.91

176.38

Total com perdas
(10.00%)

Comprimento (m)
Peso (kg)

67.07
26.47

32.89
20.27

101.55
90.18

36.18
57.10

194.02

Resumo de medição (incluídas perdas de aço)
B 400 S, Ys=1.15 (kg)
Elemento

Ø8

Ø10

Ø12

Ø16

Concreto (m³)
Total HA-30, Yc=1.5

Referência: Ala inicial esquerda

26.47

20.27

90.17

57.11

194.02

Referência: Ala inicial direita

26.47

20.27

90.17

57.11

194.02

3.36

1057.09 2907.16 405.49 4369.74

54.99

Referência: Módulo

3.36

Referência: Ala final esquerda

26.47

20.27

90.17

57.11

194.02

3.36

Referência: Ala final direita

26.47

20.27

90.17

57.11

194.02

3.36

105.88 1138.17 3267.84 633.93 5145.82

68.42

Totais
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1.- GEOMETRIA
13.09
2.29

8.5

Ala inicial esquerda

X:
4.25 m, Y: 6.67 m
2.29
Cota superior: 2.00 m
Cota inferior: 0.00 m

Ala final esquerda

2.8

2.8

8

11.21

1.61

8
1.61

11.21

1.61

2.8

1.61

2.8

Ala inicial direita

Ala final direita
2.29

8.5

2.29

13.09

Plano superior módulo: Por gabarito (1.70 m)

MÓDULO
Espessuras

Parede lateral: 20 cm
Lajes: 30 cm

Célula 1

Medida do vão: Perpendicular à parede esquerda
Vão livre inicial: 390 cm
Vão livre final: 390 cm

Muro intermediário Espessura: 25 cm

ALA INICIAL ESQUERDA
Comprimento total: 2.80 m
Comprimento superior: 0.30 m
Altura na extremidade: 0.40 m
Sobrecarga do terreno no tardoz: 0.57 t/m²
Espessura do muro: 0.25 m
Altura da sapata: 0.35 m
Balanços sapata:
- Tardoz: 0.50 m
- Intradorso: 0.50 m
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ALA INICIAL DIREITA
Comprimento total: 2.80 m
Comprimento superior: 0.30 m
Altura na extremidade: 0.40 m
Sobrecarga do terreno no tardoz: 0.57 t/m²
Espessura do muro: 0.25 m
Altura da sapata: 0.35 m
Balanços sapata:
- Tardoz: 0.50 m
- Intradorso: 0.50 m

ALA FINAL ESQUERDA
Comprimento total: 2.80 m
Comprimento superior: 0.30 m
Altura na extremidade: 0.40 m
Sobrecarga do terreno no tardoz: 0.57 t/m²
Espessura do muro: 0.25 m
Altura da sapata: 0.35 m
Balanços sapata:
- Tardoz: 0.50 m
- Intradorso: 0.50 m

ALA FINAL DIREITA
Comprimento total: 2.80 m
Comprimento superior: 0.30 m
Altura na extremidade: 0.40 m
Sobrecarga do terreno no tardoz: 0.57 t/m²
Espessura do muro: 0.25 m
Altura da sapata: 0.35 m
Balanços sapata:
- Tardoz: 0.50 m
- Intradorso: 0.50 m
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2.- DESCRIÇÃO DA ARMADURA
MÓDULO
Pano

Posição

Superior

Direção
Longitudinal
Transversal
Perpendicular
parede lateral
direita
Longitudinal

Armadura base
Ø10c/15, dobra=20cm

Reforço
Parede lateral esquerda: Ø10
- Comprimento=1.08 m, dobra=20 cm

Ø10c/30, dobra=20cm

Inferior

Inferior
Laje inferior
Superior

Tardoz

Longitudinal
Transversal
Perpendicular
parede lateral
direita
Longitudinal
Transversal
Perpendicular
parede lateral
direita
Vertical
Horizontal

Parede
esquerda
Intradorso

Vertical
Horizontal

Tardoz

Vertical
Horizontal

Parede lateral
direita
Intradorso

Vertical
Horizontal

Esquerda

Vertical
Horizontal

Muro
intermediário
Direita

Vertical
Horizontal

Reforço 1: Ø20
- Muros 1 a 1
- Comprimento ini.= 1.98m
- Comprimento fin.= 2.19m

Parede lateral direita: Ø12
- Comprimento=1.26 m, dobra=17 cm

Reforço 1: Ø16
- Muros 1 a 1
- Comprimento ini.= 1.50m
- Comprimento fin.= 1.72m

Ø10c/15, dobra=20cm
Reforço 1: Ø10
- Células 1 a 1
- Comprimento
- Comprimento
Reforço 2: Ø10
- Células 2 a 2
- Comprimento
- Comprimento

Laje superior
Transversal
Perpendicular
parede lateral
direita

Parede lateral direita: Ø10
- Comprimento=1.31 m, dobra=20 cm

Ø12c/15, dobra=9cm

ini.= 1.20m
fin.= 0.69m
ini.= 0.69m
fin.= 1.19m

Ø12c/20, dobra=24cm
Parede lateral esquerda: Ø12
- Comprimento=1.03 m, dobra=17 cm

Ø12c/30, dobra=17cm
Ø12c/30, dobra=24cm
Ø12c/15, dobra=17cm
Ø12c/25, dobra=12cm
- Espera=0.34 m
- Comprimento dobra
Ø10c/25, dobra=29cm
Ø10c/30, dobra= - cm
- Espera=0.28 m
- Comprimento dobra
Ø12c/20, dobra=34cm
Ø12c/25, dobra=12cm
- Espera=0.34 m
- Comprimento dobra
Ø10c/25, dobra=29cm
Ø10c/30, dobra= - cm
- Espera=0.28 m
- Comprimento dobra
Ø12c/20, dobra=34cm
Ø16c/30, dobra=12cm
- Espera=0.45 m
- Comprimento dobra
Ø10c/15, dobra=29cm
Ø16c/30, dobra=12cm
- Espera=0.45 m
- Comprimento dobra
Ø10c/15, dobra=29cm

no arranque=13 cm

Reforço inferior: Ø16
- Espera=0.45 m
- Comprimento dobra no arranque=21 cm

no arranque=8 cm

no arranque=13 cm

Reforço inferior: Ø16
- Espera=0.45 m
- Comprimento dobra no arranque=21 cm

no arranque=8 cm

no arranque=12 cm

no arranque=12 cm

ALA INICIAL ESQUERDA
Armadura horizontal: Ø8c/20
Armadura longitudinal inferior: Ø12c/30, dobra=12cm
Armadura longitudinal superior: Ø12c/30, dobra=12cm
Armadura vertical

Armadura sapata

Armadura vertical tardoz: Ø16c/30
Transversal inferior: Ø12c/30
- Emenda=0.45m
-Comprimento dobra tardoz=9cm
- Dobra=20cm
-Comprimento dobra intradorso=9cm
- Ancoragem coroamento=0.12m
Transversal superior: Ø12c/30
Armadura vertical intradorso: Ø10c/30 -Comprimento dobra tardoz=9cm
- Emenda=0.20m
-Comprimento dobra intradorso=9cm
- Dobra=20cm
- Ancoragem coroamento=0.12m

ALA INICIAL DIREITA
Armadura horizontal: Ø8c/20
Armadura longitudinal inferior: Ø12c/30, dobra=12cm
Armadura longitudinal superior: Ø12c/30, dobra=12cm
Armadura vertical

Armadura sapata

Armadura vertical tardoz: Ø16c/30
Transversal inferior: Ø12c/30
- Emenda=0.45m
-Comprimento dobra tardoz=9cm
- Dobra=20cm
-Comprimento dobra intradorso=9cm
- Ancoragem coroamento=0.12m
Transversal superior: Ø12c/30
Armadura vertical intradorso: Ø10c/30 -Comprimento dobra tardoz=9cm
- Emenda=0.20m
-Comprimento dobra intradorso=9cm
- Dobra=20cm
- Ancoragem coroamento=0.12m
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ALA FINAL ESQUERDA
Armadura horizontal: Ø8c/20
Armadura longitudinal inferior: Ø12c/30, dobra=12cm
Armadura longitudinal superior: Ø12c/30, dobra=12cm
Armadura vertical

Armadura sapata

Armadura vertical tardoz: Ø16c/30
Transversal inferior: Ø12c/30
- Emenda=0.45m
-Comprimento dobra tardoz=9cm
- Dobra=20cm
-Comprimento dobra intradorso=9cm
- Ancoragem coroamento=0.12m
Transversal superior: Ø12c/30
Armadura vertical intradorso: Ø10c/30 -Comprimento dobra tardoz=9cm
- Emenda=0.20m
-Comprimento dobra intradorso=9cm
- Dobra=20cm
- Ancoragem coroamento=0.12m

ALA FINAL DIREITA
Armadura horizontal: Ø8c/20
Armadura longitudinal inferior: Ø12c/30, dobra=12cm
Armadura longitudinal superior: Ø12c/30, dobra=12cm
Armadura vertical

Armadura sapata

Armadura vertical tardoz: Ø16c/30
Transversal inferior: Ø12c/30
- Emenda=0.45m
-Comprimento dobra tardoz=9cm
- Dobra=20cm
-Comprimento dobra intradorso=9cm
- Ancoragem coroamento=0.12m
Transversal superior: Ø12c/30
Armadura vertical intradorso: Ø10c/30 -Comprimento dobra tardoz=9cm
- Emenda=0.20m
-Comprimento dobra intradorso=9cm
- Dobra=20cm
- Ancoragem coroamento=0.12m

3.- QUANTITATIVOS
Referência: Ala inicial esquerda

B 400 S, Ys=1.15

Nome da armadura

Ø8

Ø10

Ø12

Total
Ø16

Muro - Armadura face externa - Horizontal

Comprimento (m)
Peso (kg)

10x(0.70-3.02)
10x(0.28-1.19)

20.10
7.93

Muro - Armadura tardoz - Horizontal

Comprimento (m)
Peso (kg)

10x(0.71-3.02)
10x(0.28-1.19)

20.20
7.97

Sapata - Armadura inferior - Longitudinal

Comprimento (m)
Peso (kg)

5x2.96
5x2.63

14.80
13.14

Sapata - Armadura superior - Longitudinal

Comprimento (m)
Peso (kg)

5x2.96
5x2.63

14.80
13.14

Sapata - Armadura inferior - Transversal

Comprimento (m)
Peso (kg)

10x1.35
10x1.20

13.50
11.99

Sapata - Armadura superior - Transversal

Comprimento (m)
Peso (kg)

10x1.35
10x1.20

13.50
11.99

Muro - Armadura tardoz - Vertical

Comprimento (m)
Peso (kg)

10x(0.52-2.09)
10x(0.82-3.30)

13.70
21.62

Muro - Armadura tardoz - Vertical - Espera

Comprimento (m)
Peso (kg)

10x(0.87-0.93)
10x(1.37-1.47)

9.30
14.68

Muro - Armadura face externa - Vertical

Comprimento (m)
Peso (kg)

10x(0.51-2.09)
10x(0.31-1.29)

13.70
8.45

Muro - Armadura face externa - Vertical - Espera

Comprimento (m)
Peso (kg)

10x0.69
10x0.43

6.90
4.25

Totais

Comprimento (m)
Peso (kg)

40.30
15.90

20.60
12.70

56.60
50.26

23.00
36.30

115.16

Total com perdas
(10.00%)

Comprimento (m)
Peso (kg)

44.33
17.49

22.66
13.97

62.26
55.29

25.30
39.93

126.68

Referência: Ala inicial direita

B 400 S, Ys=1.15

Nome da armadura

Ø8

Ø10

Ø12

Total
Ø16

Muro - Armadura face externa - Horizontal

Comprimento (m)
Peso (kg)

10x(0.70-3.02)
10x(0.28-1.19)

20.10
7.93

Muro - Armadura tardoz - Horizontal

Comprimento (m)
Peso (kg)

10x(0.71-3.02)
10x(0.28-1.19)

20.20
7.97

Sapata - Armadura inferior - Longitudinal

Comprimento (m)
Peso (kg)

5x2.96
5x2.63

14.80
13.14
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Seleção de relatórios
duque

Data: 14/07/19

Referência: Ala inicial direita

B 400 S, Ys=1.15

Nome da armadura

Ø8

Ø10

Total

Ø12

Ø16

Sapata - Armadura superior - Longitudinal

Comprimento (m)
Peso (kg)

5x2.96
5x2.63

14.80
13.14

Sapata - Armadura inferior - Transversal

Comprimento (m)
Peso (kg)

10x1.35
10x1.20

13.50
11.99

Sapata - Armadura superior - Transversal

Comprimento (m)
Peso (kg)

10x1.35
10x1.20

13.50
11.99

Muro - Armadura tardoz - Vertical

Comprimento (m)
Peso (kg)

10x(0.52-2.09)
10x(0.82-3.30)

13.70
21.62

Muro - Armadura tardoz - Vertical - Espera

Comprimento (m)
Peso (kg)

10x(0.87-0.93)
10x(1.37-1.47)

9.30
14.68

Muro - Armadura face externa - Vertical

Comprimento (m)
Peso (kg)

10x(0.51-2.09)
10x(0.31-1.29)

13.70
8.45

Muro - Armadura face externa - Vertical - Espera

Comprimento (m)
Peso (kg)

10x0.69
10x0.43

6.90
4.25

Totais

Comprimento (m)
Peso (kg)

40.30
15.90

20.60
12.70

56.60
50.26

23.00
36.30

115.16

Total com perdas
(10.00%)

Comprimento (m)
Peso (kg)

44.33
17.49

22.66
13.97

62.26
55.29

25.30
39.93

126.68

Referência: Módulo

B 400 S, Ys=1.15

Nome da armadura

Ø10

Ø12

Ø16

Total
Ø20

Armadura laje superior - Interna - Transversal

Comprimento (m)
Peso (kg)

57x8.45
57x7.50

481.65
427.63

Armadura laje superior - Externa - Transversal

Comprimento (m)
Peso (kg)

29x8.66
29x5.34

251.14
154.84

Armadura laje superior - Interna - Longitudinal

Comprimento (m)
Peso (kg)

54x8.90
54x5.49

480.60
296.31

Armadura laje superior - Externa - Longitudinal

Comprimento (m)
Peso (kg)

55x8.94
55x5.51

491.70
303.15

Armadura laje superior - Externa - Reforço de negativos

Comprimento (m)
Peso (kg)

Armadura laje superior - Interna - Reforço de positivos

Comprimento (m)
Peso (kg)

56x1.89
56x1.17

105.84
65.25

Armadura laje superior - Interna - Reforço de positivos

Comprimento (m)
Peso (kg)

56x1.88
56x1.16

105.28
64.91

Armadura laje inferior - Externa - Transversal

Comprimento (m)
Peso (kg)

57x8.62
57x7.65

491.34
436.23

Armadura laje inferior - Interna - Transversal

Comprimento (m)
Peso (kg)

29x8.62
29x7.65

249.98
221.94

Armadura laje inferior - Externa - Longitudinal

Comprimento (m)
Peso (kg)

27x8.92
27x7.92

240.84
213.83

Armadura laje inferior - Interna - Longitudinal

Comprimento (m)
Peso (kg)

42x8.95
42x7.95

375.90
333.74

Armadura laje inferior - Interna - Reforço de negativos

Comprimento (m)
Peso (kg)

Armadura parede lateral esquerda - Externa - Horizontal

Comprimento (m)
Peso (kg)

Armadura parede lateral esquerda - Interna - Horizontal

Comprimento (m)
Peso (kg)

Armadura parede lateral direita - Externa - Horizontal

Comprimento (m)
Peso (kg)

Armadura parede lateral direita - Interna - Horizontal

Comprimento (m)
Peso (kg)

Armadura muro intermediário - Esquerdo - Horizontal

Comprimento (m)
Peso (kg)

12x9.00
12x5.55

108.00
66.59

Armadura muro intermediário - Direito - Horizontal

Comprimento (m)
Peso (kg)

12x9.00
12x5.55

108.00
66.59

Armadura parede lateral esquerda - Externa - Vertical

Comprimento (m)
Peso (kg)

34x2.06
34x1.83

70.04
62.18

Armadura parede lateral esquerda - Externa - Vertical - Espera

Comprimento (m)
Peso (kg)

34x0.69
34x0.61

23.46
20.83

Armadura parede lateral esquerda - Interna - Vertical

Comprimento (m)
Peso (kg)

28x1.94
28x1.20

54.32
33.49

Armadura parede lateral esquerda - Interna - Vertical - Espera

Comprimento (m)
Peso (kg)

28x0.59
28x0.36

16.52
10.19

Armadura parede lateral esquerda - Externa - Reforço de negativos

Comprimento (m)
Peso (kg)

33x1.27
33x2.00

41.91
66.15

Armadura parede lateral esquerda - Externa - Reforço de negativos - Espera

Comprimento (m)
Peso (kg)

33x0.88
33x1.39

29.04
45.83

Armadura parede lateral direita - Externa - Vertical

Comprimento (m)
Peso (kg)

34x2.06
34x1.83

70.04
62.18

Armadura parede lateral direita - Externa - Vertical - Espera

Comprimento (m)
Peso (kg)

34x0.69
34x0.61

23.46
20.83

Armadura parede lateral direita - Interna - Vertical

Comprimento (m)
Peso (kg)

27x4.17
27x10.28

27x3.21
27x5.07
9x9.00
9x5.55

86.67
136.79
81.00
49.94

9x9.10
9x8.08

81.90
72.71

9x9.00
9x5.55

81.00
49.94
9x9.10
9x8.08

28x1.94
28x1.20

112.59
277.66

81.90
72.71

54.32
33.49
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Seleção de relatórios
duque

Data: 14/07/19

Referência: Módulo

B 400 S, Ys=1.15

Nome da armadura

Ø10

Ø12

Ø16

Total
Ø20

Armadura parede lateral direita - Interna - Vertical - Espera

Comprimento (m)
Peso (kg)

Armadura parede lateral direita - Externa - Reforço de negativos

Comprimento (m)
Peso (kg)

33x1.27
33x2.00

41.91
66.15

Armadura parede lateral direita - Externa - Reforço de negativos - Espera

Comprimento (m)
Peso (kg)

33x0.88
33x1.39

29.04
45.83

Armadura muro intermediário - Esquerdo - Vertical

Comprimento (m)
Peso (kg)

28x2.06
28x3.25

57.68
91.04

Armadura muro intermediário - Esquerdo - Vertical - Espera

Comprimento (m)
Peso (kg)

28x0.80
28x1.26

22.40
35.35

Armadura muro intermediário - Direito - Vertical

Comprimento (m)
Peso (kg)

28x2.06
28x3.25

57.68
91.04

Armadura muro intermediário - Direito - Vertical - Espera

Comprimento (m)
Peso (kg)

28x0.80
28x1.26

22.40
35.35

Armadura laje superior - Externa - Reforço de negativos

Comprimento (m)
Peso (kg)

28x1.28
28x0.79

35.84
22.10

Armadura laje superior - Externa - Reforço de negativos

Comprimento (m)
Peso (kg)

28x1.51
28x0.93

42.28
26.07

Armadura laje inferior - Interna - Reforço de negativos

Comprimento (m)
Peso (kg)

28x1.21
28x1.07

33.88
30.08

Armadura laje inferior - Interna - Reforço de negativos

Comprimento (m)
Peso (kg)

28x1.43
28x1.27

40.04
35.55

Totais

Comprimento (m)
Peso (kg)

2032.36
1253.05

2264.43
2010.44

388.73
613.53

112.59
277.66

4154.68

Total com perdas
(10.00%)

Comprimento (m)
Peso (kg)

2235.60
1378.35

2490.87
2211.49

427.60
674.88

123.85
305.43

4570.15

Referência: Ala final esquerda

28x0.59
28x0.36

16.52
10.19

B 400 S, Ys=1.15

Nome da armadura

Ø8

Ø10

Ø12

Total
Ø16

Muro - Armadura face externa - Horizontal

Comprimento (m)
Peso (kg)

10x(0.70-3.02)
10x(0.28-1.19)

20.10
7.93

Muro - Armadura tardoz - Horizontal

Comprimento (m)
Peso (kg)

10x(0.71-3.02)
10x(0.28-1.19)

20.20
7.97

Sapata - Armadura inferior - Longitudinal

Comprimento (m)
Peso (kg)

5x2.96
5x2.63

14.80
13.14

Sapata - Armadura superior - Longitudinal

Comprimento (m)
Peso (kg)

5x2.96
5x2.63

14.80
13.14

Sapata - Armadura inferior - Transversal

Comprimento (m)
Peso (kg)

10x1.35
10x1.20

13.50
11.99

Sapata - Armadura superior - Transversal

Comprimento (m)
Peso (kg)

10x1.35
10x1.20

13.50
11.99

Muro - Armadura tardoz - Vertical

Comprimento (m)
Peso (kg)

10x(0.52-2.09)
10x(0.82-3.30)

13.70
21.62

Muro - Armadura tardoz - Vertical - Espera

Comprimento (m)
Peso (kg)

10x(0.87-0.93)
10x(1.37-1.47)

9.30
14.68

Muro - Armadura face externa - Vertical

Comprimento (m)
Peso (kg)

10x(0.51-2.09)
10x(0.31-1.29)

13.70
8.45

Muro - Armadura face externa - Vertical - Espera

Comprimento (m)
Peso (kg)

10x0.69
10x0.43

6.90
4.25

Totais

Comprimento (m)
Peso (kg)

40.30
15.90

20.60
12.70

56.60
50.26

23.00
36.30

115.16

Total com perdas
(10.00%)

Comprimento (m)
Peso (kg)

44.33
17.49

22.66
13.97

62.26
55.29

25.30
39.93

126.68

Referência: Ala final direita

B 400 S, Ys=1.15

Nome da armadura

Ø8

Ø10

Ø12

Total
Ø16

Muro - Armadura face externa - Horizontal

Comprimento (m)
Peso (kg)

10x(0.70-3.02)
10x(0.28-1.19)

20.10
7.93

Muro - Armadura tardoz - Horizontal

Comprimento (m)
Peso (kg)

10x(0.71-3.02)
10x(0.28-1.19)

20.20
7.97

Sapata - Armadura inferior - Longitudinal

Comprimento (m)
Peso (kg)

5x2.96
5x2.63

14.80
13.14

Sapata - Armadura superior - Longitudinal

Comprimento (m)
Peso (kg)

5x2.96
5x2.63

14.80
13.14

Sapata - Armadura inferior - Transversal

Comprimento (m)
Peso (kg)

10x1.35
10x1.20

13.50
11.99

Sapata - Armadura superior - Transversal

Comprimento (m)
Peso (kg)

10x1.35
10x1.20

13.50
11.99

Muro - Armadura tardoz - Vertical

Comprimento (m)
Peso (kg)

10x(0.52-2.09)
10x(0.82-3.30)

13.70
21.62

Muro - Armadura tardoz - Vertical - Espera

Comprimento (m)
Peso (kg)

10x(0.87-0.93)
10x(1.37-1.47)

9.30
14.68
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Seleção de relatórios
duque

Data: 14/07/19

Referência: Ala final direita

B 400 S, Ys=1.15

Nome da armadura

Ø8

Ø10

Total

Ø12

Ø16

Muro - Armadura face externa - Vertical

Comprimento (m)
Peso (kg)

10x(0.51-2.09)
10x(0.31-1.29)

13.70
8.45

Muro - Armadura face externa - Vertical - Espera

Comprimento (m)
Peso (kg)

10x0.69
10x0.43

6.90
4.25

Totais

Comprimento (m)
Peso (kg)

40.30
15.90

20.60
12.70

56.60
50.26

23.00
36.30

115.16

Total com perdas
(10.00%)

Comprimento (m)
Peso (kg)

44.33
17.49

22.66
13.97

62.26
55.29

25.30
39.93

126.68

Resumo de medição (incluídas perdas de aço)
B 400 S, Ys=1.15 (kg)
Elemento

Ø8

Ø12

Ø16

Referência: Ala inicial esquerda 17.49

13.97

55.29

39.93

126.68

Referência: Ala inicial direita

13.97

55.29

39.93

126.68

2.12

1378.36 2211.48 674.89 305.42 4570.15

52.23

17.49

Referência: Módulo

Ø20

Concreto (m³)

Ø10

Total HA-30, Yc=1.5
2.12

Referência: Ala final esquerda

17.49

13.97

55.29

39.93

126.68

2.12

Referência: Ala final direita

17.49

13.97

55.29

39.93

126.68

2.12

Totais

69.96 1434.24 2432.64 834.61 305.42 5076.87

60.73
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TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019-02
ANEXO II
CARTA PROPOSTA
(MODELO)
ÀO: MUNICÍPIO DE PACAJÁ – PARÁ
At.te.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Prezado Senhores,
- Após cuidadoso exame e estudo da TOMADA DE PREÇOS em referência, com o
qual concordamos, vimos apresentar nossa proposta de preços para
CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES EM CONCRETO NA ZONA URBANA DO
MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA, SENDO PONTE 01 NA AVENIDA JUSCELINO
KUBITSCHEK, PONTE 02 NA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS E A PONTE 03 NA
AVENIDA BELÉM, e concordamos plenamente com as Condições Estabelecidas no
Edital de TOMADA DE PREÇOS 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: 150 dias.
- Dados bancário da empresa: ...................................
- Caso nós 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.
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Avenida João Miranda dos Santos, 67, Novo Horizonte – CEP: 68485-000
E-mail: semadlicpac@gmail.com
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- Obrigamo-nos, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação em causa, a
comparecer na data, horário e local estabelecido pela MUNICÍPIO DE PACAJÁ, para
proceder à assinatura do CONTRATO.
..................../PA, ..... de .............. de 2019.
_______________________________
responsável
função
RG: ......... e CPF: ................
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TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019-02
ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO
(MODELO)

CONTRATO Nº ............./2019
O Município de PACAJÁ, através da(o) ....................................., neste ato
denominado CONTRATANTE, localizado na ........................................., ...........,
inscrito no CNPJ (MF) sob o nº ........................................, representado pelo(a) Sr.(a)
...............................................................,
............................,
residente
na
.................................., nº ..............., portador do CPF nº .......................... e, de outro
lado ........................................., inscrita no CNPJ(MF) CNPJ ..........................,
estabelecida na ....................................., Nº ............, ....................., CEP
...................., doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato
representada por .................................., residente na .............................., ........,
....................., CEP ................., portador do(a) CPF .............................., de acordo
com a representação legal que lhe é outorgada têm entre si justo e avençado, e
celebram o presente Contrato, de conformidade com a ......................... nº
..................... e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se
CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores, mediante as Cláusulas que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente Contrato tem como objeto a CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS)
PONTES EM CONCRETO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA,
SENDO PONTE 01 NA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, PONTE 02 NA
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS E A PONTE 03 NA AVENIDA BELÉM.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS
1. Os serviços ora contratados compreendem as especificações, descritas
nos Anexos do edital da ...................................................., partes integrantes deste
Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
1. O valor total deste Contrato é de ..........................................
(.................................................), discriminado de acordo com a planilha integrante
da proposta de preços e o cronograma físico-financeiro apresentados pela
CONTRATADA.
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
1. Os serviços deverão ser executados de acordo com o prazo estabelecido
na cláusula oitava, contados a partir da ordem de serviço emitida pela
CONTRATANTE.
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1.1 - O prazo para início dos serviços será de até 5 (cinco) dias,
contados do recebimento da Ordem de Serviço expedida pela CONTRATANTE e o
de conclusão, será de acordo com o proposto pela CONTRATADA, se inferior ao
máximo definido no caput desta Cláusula;
2. O prazo de garantia dos serviços deverá ser de 5 anos, contados do Termo
de Recebimento Definitivo a ser emitido por Comissão designada pela autoridade
competente.
CLÁUSULA QUINTA - DO AMPARO LEGAL
1. A lavratura do presente
.................................................

Contrato

decorre

da

realização

da

2. Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme
despacho exarado no processo licitatório nº ................/2019..........., tomando como
base o disposto no artigo 45, parágrafo 1°,inciso I, da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA
1. Será exigida da CONTRATADA a apresentação à Administração do
CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da
assinatura deste Contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente a
5% (cinco por cento) do valor global de sua proposta, mediante a opção por uma das
seguintes modalidades:
1.1 - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
1.1.1 - a garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser
efetuada em caderneta de poupança em favor da CONTRATANTE;
1.2 - seguro-garantia;
1.3 - fiança bancária.
2. No caso de rescisão deste Contrato, por culpa da CONTRATADA, não
será devolvida a garantia, responsabilizando-se a CONTRATADA por perdas e
danos causados ao CONTRATANTE, além de sujeitar-se a outras penalidades
previstas na lei.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
1. A execução deste Contrato, bem como, os casos nele omissos, regular-seão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de
direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII,
do artigo 55, do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE
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1. A vigência deste Contrato terá início em ..................... 2019 e o término em
...................... de ....................... de 2019, tendo início e vencimento em dia de
expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
1. Caberá à CONTRATANTE:
1.1 - permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao
local da prestação dos serviços de reforma e adequação;
1.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelo preposto ou responsável técnico da CONTRATADA;
1.3 - acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços de reforma e
adequação, por intermédio da Comissão para tanto formalmente designada;
1.4 - autorizar quaisquer serviços pertinentes ao objeto deste contrato,
decorrentes de imprevistos durante a sua execução, mediante orçamento detalhado
e previamente submetido e aprovado pelo Município de PACAJÁ, desde que
comprovada a necessidade deles;
1.5 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em
desacordo com as orientações passadas pela CONTRATANTE ou com as
especificações
constantes
dos
Anexos
do
Edital
da
..........................................................;
1.6 - solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as
especificações
constantes
dos
Anexos
do
Edital
da
....................................................................;
1.7 - atestar as nota fiscal/faturas correspondentes e fiscalizar o
serviço, por intermédio de servidor da CONTRATANTE, especialmente designado
para esse fim.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
1. Caberá à CONTRATADA, além dos encargos previstos nos Anexos do
Edital da ...............................................................:
1.1 - ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as
despesas decorrentes da execução dos serviços objeto deste contrato, tais como:
a) salários;
b) seguros de acidente;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vales-refeição;
f) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo
Governo;
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1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da
CONTRATANTE, porém, sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;
1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em
trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado
inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE;
1.4 - responder pelos danos causados diretamente à Administração da
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da
execução da reforma e adequação, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;
1.5 - responder, também, por quaisquer danos causados diretamente
aos bens de propriedade da CONTRATANTE, quando esses tenham sido
ocasionados por seus
empregados durante a execução dos serviços;
1.6 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for,
desde que praticada por seus empregados na execução dos serviços ou no recinto
da CONTRATANTE;
1.7 - assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto,
pela resistência, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a
executar;
1.8 - verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução
dos serviços:
a) no caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem,
ainda, transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à
CONTRATADA formular imediata comunicação escrita à CONTRATANTE, de forma
a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos serviços.
1.9 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais utilizados, no
prazo máximo de 5 (cinco) dias ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalização;
1.10 - providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à
execução dos serviços, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente;
1.11 - fornecer instalações adequadas para a fiscalização dos serviços
de reforma e adequação;
1.12 - instalar uma placa de identificação da obra com os dados
necessários e na forma da legislação pertinente;
1.13 - remover o entulho e todos os materiais que sobrarem,
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promovendo a limpeza do local da obra, durante todo o período de execução e,
especialmente, ao seu final;
1.14 - prestar a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente
Contrato, conforme o disposto no § 1º do art. 56 da Lei n° 8.666/93;
1.15 - permitir, aos técnicos da CONTRATANTE e àqueles por ele
formalmente indicados, acesso às suas instalações e a todos os locais onde
estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto;
1.16 - comunicar à Administração da CONTRATANTE, por escrito,
qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar
necessário;
1.17 - responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e
segurança do canteiro de obras, vigilância, organização e manutenção do esquema
de prevenção de incêndio, bem como outras construções provisórias necessárias,
conforme previsto nas Especificações Técnicas constantes do Edital da
................................................................................................;
1.18 - responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de
equipamentos, materiais e serviços pela CONTRATANTE e pelos atrasos
acarretados por esta rejeição;

1.19 - responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação
dos serviços contratados, bem como por ensaios, testes ou provas necessários,
inclusive os mal executados;
1.20 - providenciar, às suas expensas, atestado de similaridade de
desempenho dos materiais apresentados, junto a instituições ou fundações
capacitadas para este fim, quando do uso de similar ao descrito nas Especificações
Técnicas constantes do Edital da .............................................................................,
sempre que a fiscalização da CONTRATANTE julgar necessário;
1.21 - exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos
serviços a serem realizados, apresentando-a à Unidade de fiscalização da
CONTRATANTE, quando solicitado;
1.22 - responsabilizar-se pela perfeita execução e completo
acabamento dos serviços contratados, obrigando-se a prestar assistência técnica e
administrativa necessária para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;
1.23 - submeter à aprovação da Comissão fiscalizadora da
CONTRATANTE, o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva
capacidade técnica do responsável técnico que, porventura, venha a substituir o
originalmente indicado;
1.24 - garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços
executados, contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento
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Definitivo, conforme artigo 618 do Código Civil Brasileiro;
1.25 - durante o período de garantia de que tratam os itens 1.24 e
desta Cláusula, a CONTRATADA deverá, sob pena de ser incluída no cadastro de
empresas suspensas de participar em licitação realizada pelo CONTRATANTE,
atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo máximo de 15 (quinze) dias,
contado da comunicação oficial; e
1.26 - manter, durante toda a execução dos serviços de reforma e
adequação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na
2. Caberá, ainda, à CONTRATADA, como parte de suas obrigações:
2.1 - efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, em cumprimento ao disposto na Lei nº
6.496, de 07.12.77;
2.2 - indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros
públicos;
2.3 - remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes
no local da obra; e
2.4 - cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina
e Segurança do Trabalho.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E
FISCAIS
1. À CONTRATADA caberá, ainda:
1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários
e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigandose a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão
nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e
obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando,
em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer do
fornecimento e do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que
acontecido em dependência da CONTRATANTE;
1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil
ou penal, relacionados à execução dos serviços, originariamente ou vinculada por
prevenção, conexão ou continência; e
1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e
comerciais resultantes da execução deste Contrato.
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2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos
estabelecidos na Condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu
pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste
Contrato, razão pela qual CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer
vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
1.1 - é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente
ao Quadro de Pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste contrato;
1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade
acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração da
CONTRATANTE; e
1.3 - é vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste
Contrato;
1.3.1 - a subcontratação parcial dos serviços só será admitida se
previamente autorizada pela Administração da CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
1. Caberá à CONTRATADA providenciar, junto ao CREA, a devida Anotação
de Responsabilidade Técnica-ART relativa aos serviços objeto da presente licitação,
de acordo com a legislação vigente.
2. O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter
vínculo formal com a CONTRATADA e deverá ser o indicado na fase de habilitação
do certame licitatório da TOMADA DE PREÇOS nº 01/2019-02.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
1. Durante o período de vigência deste Contrato, a execução dos serviços de
reforma e adequação serão acompanhados e fiscalizados por Comissão da
CONTRATANTE, para tanto instituída, permitida a contratação de terceiros para
assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a essa atribuição, devendo:
1.1 - promover as avaliações das etapas executadas, observando o
disposto no Cronograma Físico-Financeiro; e
1.2 - atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos
termos deste Contrato, para efeito de pagamento.
2. Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o Titular da
CONTRATANTE ou outro servidor devidamente autorizado poderá, ainda, sustar
qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado,
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sempre que essa medida se tornar necessária.
3. A CONTRATADA deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da
Administração da CONTRATANTE, durante o período de vigência deste Contrato,
para representá-la sempre que for necessário.
4. A CONTRATADA deverá manter no local da obra, durante a sua execução,
01 (um) engenheiro inscrito no CREA e aceito pela Administração da
CONTRATANTE, que na ausência do responsável técnico, se não for o próprio, para
representá-la sempre que for necessário.
5. O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução dos serviços mencionados, determinando
o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
representante da CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus superiores em
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO
1. Após concluído, o objeto deste contrato será recebido provisoriamente pela
Administração do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da
comunicação escrita encaminhada pela CONTRATADA à CONTRATANTE.
2. O recebimento definitivo do objeto deste contrato será efetuado por
Comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, após o decurso do prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis,
necessário à observação, ou à vistoria que comprove a adequação do objeto aos
termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93.
3. Os serviços somente serão considerado concluídos e em condições de ser
recebidos, após cumpridas todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA e
atestada sua conclusão pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA - DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
1. A atestação das notas fiscais/faturas referente às etapas dos serviços
executados objeto deste Contrato caberá ao CONTRATANTE ou a servidor
designado para esse fim.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DESPESA
1. A despesa com a execução dos serviços objeto deste Contrato, mediante a
emissão de notas de empenho, está a cargo da dotação orçamentária Exercício
2019 ............................................................................
1.1 - A despesa para os anos subseqüentes, quando for o caso, será alocada
à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser
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consignada a CONTRATANTE, na Lei Orçamentária do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO PAGAMENTO
1. Obedecido o Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA
solicitará à CONTRATANTE a medição dos trabalhos executados. Uma vez medidos
os serviços pela fiscalização, a CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura de
serviços para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante
ordem bancária creditada em conta correnteou cheque nominal ao credor no prazo
de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos na CONTRATANTE.
1.1 - Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela
fiscalização;
1.2 - as medições serão efetuadas pela fiscalização, obedecendo-se o
seguinte:
1.2.1 - quinzenalmente, em cumprimento ao Cronograma FísicoFinanceiro, quando serão feitas as medições pela Comissão fiscalizadora da
CONTRATANTE, considerando-se os serviços efetivamente executados e por ela
aprovados, tomando por base as especificações e os desenhos do projeto;
1.2.2 - serão emitidos os Boletins de Medição dos Serviços, em
duas vias, que deverão ser assinadas com o De acordo do Responsável Técnico, o
qual ficará com uma das vias;
1.2.3 - as medições deverão ser solicitadas pela CONTRATADA
até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente e a fiscalização terá 02 (dois) dias
úteis para executar a medição.
1.3 - A critério da fiscalização e no exclusivo interesse da
CONTRATANTE, as medições poderão ser feitas considerando-se os materiais e
equipamentos fornecidos e depositados no canteiro da obra. Neste caso, o valor a
ser levado em conta para efeito de pagamento será o custo dos materiais e
equipamentos constante das composições de custos unitários apresentadas pela
CONTRATADA:
1.3.1- entende-se por custo a cotação de preço apresentada
pela
CONTRATADA
na.....................................................
menos
o
.................................; e
1.3.2- o BDI relativo aos materiais e equipamentos, bem, ainda,
a parcela dos serviços relativos à mão-de-obra e respectivo BDI, serão pagos após a
efetiva e completa aplicação dos materiais e instalação dos equipamentos.
1.4 - as notas fiscais/faturas deverão ser emitidas e entregues pela
CONTRATADA à CONTRATANTE, para fins de liquidação e pagamento, até o dia
22 de cada mês, de forma a garantir o recolhimento das importâncias retidas
relativas à contribuição previdenciária no prazo estabelecido na alínea "b", inciso I,
artigo 30, da Lei nº 8.212/91, alterada pela Lei nº 9.876/99.
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1.4.1 - No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e
entregues à CONTRATANTE em data posterior à indicada no item anterior será
imputado à CONTRATADA o pagamento dos eventuais encargos moratórios
decorrentes.
1.5 - O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado
após a apresentação da nota fiscal/fatura atestada por servidor designado, conforme
disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93, e verificação da regularidade da
CONTRATADA junto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço - CRF.
2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer, se
acompanhada dos comprovantes dos seguintes documentos:
2.1 - Registro da obra no CREA;
2.2 - Matrícula da obra no INSS; e
2.3 - Relação dos Empregados - RE.
3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato
da atestação, os serviços executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos
não estiverem em perfeitas condições de funcionamento ou de acordo com as
especificações apresentadas e aceitas.
4. A CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos
deste Contrato.
5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente
de liquidação qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere
direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação de penalidade à
CONTRATANTE.
6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionado que o índice de compensação financeira devida pela
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo
adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = taxa de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
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I = (TX/100)
I = (6/100) I = 0,00016438
-------------365
365
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
6.1 - A compensação financeira prevista nesta Cláusula será incluída
na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
1. O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65
da Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse da Administração da CONTRATANTE,
com a apresentação das devidas justificativas, adequadas a este Contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS
1. No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial
atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei
nº 8.666/93.
1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições
licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora
previsto, calculado sobre o valor contratado; e
1.2 - nenhum acréscimo poderá exceder o limite estabelecido nesta
cláusula; e
1.3 - nenhuma supressão poderá exceder 25% do valor inicial
atualizado do contrato, salvo as supressões resultantes do acordo celebrado entre
as partes.
2. Em caso de supressão dos serviços, se a CONTRATADA já houver
adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela
CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente comprovados e
monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos
eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das
obrigações estabelecidas neste Contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,3%
(zero vírgula três por cento) por dia e por ocorrência sobre o valor total deste
Contrato, até o máximo de 10% (dez por cento), recolhida no prazo de 15 (quinze)
dias, uma vez comunicada
oficialmente.
2.

Pela

inexecução

total

ou

parcial do

objeto

deste

Contrato,

a
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CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as
seguintes sanções:
2.1 - advertência;
2.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no
caso de inexecução deste Contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da comunicação oficial;
2.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de
contratar com a Administração da CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
2.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no subitem anterior.
3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará
sujeita às penalidades tratadas no item anterior:
3.1 - pela não apresentação da apólice de seguro contra riscos de
engenharia, conforme disposto na Cláusula Sexta;
3.2 - pelo atraso na execução da obra, em relação ao prazo proposto e
aceito;
3.3 - pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Físico-Financeiro;
3.4 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado
na execução da obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não
ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalização, contado da data da rejeição; e
3.5 - pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado
caracterizada se a medida não se efetivar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no
prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data de rejeição.
3.6 - pelo descumprimento de alguma das Cláusulas e dos prazos
estipulados neste Contrato e em sua proposta.
4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e,
no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.
5. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente
justificados e aceitos pela Administração da CONTRATANTE, em relação a um dos
eventos arrolados no item 3 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das
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penalidades mencionadas.
6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em
licitação e impedimento de contratar com a Administração da CONTRATANTE, e
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontandoa dos pagamentos a serem efetuados.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão,
conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
2. A rescisão deste Contrato poderá ser:
2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração da
CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da
Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30
(trinta) dias;
2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no
processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração da
CONTRATANTE; e
2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS
1. As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações
constantes do Edital da ...................................................................., serão resolvidas
pela CONTRATANTE.
2. Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada,
devendo a CONTRATADA estar ciente das normas técnicas da ABNT,
correspondentes a cada serviços constantes das Especificações.
3. A CONTRATADA ficará obrigada a executar fielmente os serviços
programados nas especificações, não se admitindo modificações sem a prévia
consulta e concordância da CONTRATANTE.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E Á
PROPOSTA DA CONTRATADA
1. Este Contrato fica vinculado aos termos da ...............................................,
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cuja realização decorre da autorização da CONTRATANTE, constante do processo
licitatório n.º ................................................, e aos termos das propostas da
CONTRATADA.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO FORO
1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam
ser dirimidas administrativamente, serão processadas na Comarca do Município de
PACAJÁ, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos
casos previstos no art. 102, Inciso I, alínea "d" da Constituição Federal.
2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente
Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as
quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

PACAJÁ-PA, em .......................... de ................................ de 2019

........................................................................
CONTRATANTE
........................................................................
CONTRATADO(A)
Testemunhas:
1. ___________________________
2. ___________________________
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TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019-02
ANEXO IV – ORDEM DE SERVIÇO
(MODELO)
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES EM CONCRETO NA ZONA
URBANA DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA, SENDO PONTE 01 NA AVENIDA
JUSCELINO KUBITSCHEK, PONTE 02 NA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS E A
PONTE 03 NA AVENIDA BELÉM
ORDEM DE SERVIÇO Nº ......../2019 – TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019-02
OBRA: Construção Civil
OBJETO:
LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019-02
ENDEREÇO: Município de Pacajá/PA.
VALOR R$:
REGIME DE EXECUÇÃO: Indireta, Empreitada por preço global de material e mãode-obra.
CONTRATADA:
ENDEREÇO:
C.N.P.J. Nº:
TELEFONE:
MODALIDADE DE PAGAMENTO: De acordo com o Contrato.
RECURSOS: recursos oriundos entre o ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE
PACAJÁ via CONVÊNIO N° 002/2019.
REAJUSTAMENTO: Não Haverá reajuste.
PRAZO: 150 (cento e cinquenta) dias.
PENALIDADE: De acordo com o art. 86, 87, 88 da Lei nº 8.666/93
Pacajá/PA, xx de xxxxx de 2019.

____________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Município de Pacajá
Contratante

____________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxx
Contratada
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TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019-02
ANEXO V – CARTA-CREDENCIAL
(MODELO)

À: Comissão Permanente de Licitação
Ref: Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019-02.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES EM CONCRETO NA ZONA
URBANA DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA, SENDO PONTE 01 NA AVENIDA
JUSCELINO KUBITSCHEK, PONTE 02 NA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS E A
PONTE 03 NA AVENIDA BELÉM.
.

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. Sra. 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 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 2019.

(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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TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019-02

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS
(MODELO)

Ref: Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019-02 – MUNICÍPIO DE PACAJÁ.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES EM CONCRETO NA ZONA
URBANA DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA, SENDO PONTE 01 NA AVENIDA
JUSCELINO KUBITSCHEK, PONTE 02 NA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS E A
PONTE 03 NA AVENIDA BELÉM.
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 PREÇOS supramencionada.

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de 2019.

______________________________________________
(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsável legal)
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TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019-02
ANEXO VII – ATESTADO DE VISITA TÉCNICA
(MODELO)

Ref: Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019-02.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES EM CONCRETO NA ZONA
URBANA DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA, SENDO PONTE 01 NA AVENIDA
JUSCELINO KUBITSCHEK, PONTE 02 NA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS E A
PONTE 03 NA AVENIDA BELÉM.

Atestamos que a(o) Sr(a). .............................., Engenheira(o) Civil, 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 PREÇOS Nº 06/2019-02 a
mesma efetuou visita “in loco” às xx:xx horas do dia ...../....../2019 no local a ser
realizado os serviços objeto da licitação em epígrafe, e que a(o) mesma(o) tomou
conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta e indiretamente na
formulação da proposta financeira e execução dos serviços.

Pacajá/PA, xx de xxxx de 2019.

___________________________________
RONALDO LIMA SANTOS JUNIOR
Presidente
Comissão Permanente de Licitação
Decreto n° 080/2019

___________________________
Eng. xxxxxxxxxxxxxxxxx
CREA/PA ............
Empresa: ...........
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TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019-02
ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
(MODELO)

À: Comissão Permanente de Licitação
Ref: Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019-02.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES EM CONCRETO NA ZONA
URBANA DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA, SENDO PONTE 01 NA AVENIDA
JUSCELINO KUBITSCHEK, PONTE 02 NA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS E A
PONTE 03 NA AVENIDA BELÉM.
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 2019.

________________________________________________
(nome, RG n° e assinatura do responsável legal)

______________________________________________________________
(nome, CREA n° e assinatura do engenheiro habilitado da proponente)
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TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019-02
ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE
FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO
(MODELO)

À Comissão Permanente de Licitação
Ref: Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019-02 – MUNICÍPIO DE PACAJÁ.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES EM CONCRETO NA ZONA
URBANA DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA, SENDO PONTE 01 NA AVENIDA
JUSCELINO KUBITSCHEK, PONTE 02 NA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS E A
PONTE 03 NA AVENIDA BELÉM.
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
PREÇOS 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 2019.

(nome, RG n° e assinatura do responsável legal)
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TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019-02
ANEXO X – DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º
DA CF
(MODELO)

À Comissão Permanente de Licitação
Ref: Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019-02 – MUNICÍPIO DE PACAJÁ.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES EM CONCRETO NA ZONA
URBANA DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA, SENDO PONTE 01 NA AVENIDA
JUSCELINO KUBITSCHEK, PONTE 02 NA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS E A
PONTE 03 NA AVENIDA BELÉM.

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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