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EDITAL 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 
Processo Administrativo nº. 002/2021-PMP 

 
O MUNICÍPIO DE PACAJÁ, através da Comissão Permanente de Licitação, 
instituída pelo Decreto nº. 09/2021, 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: 
REGIME: 

MENOR PREÇO GLOBAL 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE 
OBRA) 
  

ABERTURA: 15 de junho de 2021, às 09:00 horas, horário de Brasilia no 
Departamento de Licitação, sediada na Avenida João Miranda dos 
Santos, nº 67, Bairro Novo Horizonte, CEP: 68485-000, Pacajá/PA. 
Decorridos o horário acima estabelecido, a 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 
IMPLANTAÇÃO DO MICROSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA – VILA 
CURURUÍ NÚCLEO I ZONA RUARAL DO MUNICIPIO DE PACAJÁ. Tudo em 
conformidade com os detalhamentos constantes no Edital e seus anexos, que são 
partes integrantes e indivisíveis deste instrumento. 
 
2 – DOS SUPORTES LEGAIS 
          
2.1 - A presente licitação reger-se-á pela Lei Federal n° 8.666, de 21.06.93 e suas 
alterações posteriores. 
 
2.1.1 - Esta licitação foi regularmente autorizada pelo Ordenador de Despesas do 
MUNICÍPIO DE PACAJÁ de Pacajá, conforme Termo de Abertura de Processo em 
anexo a TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021, após exame e aprovação pela 
Procuradoria Geral do Município. 
 
3 -  DO TIPO DA LICITAÇÃO 
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3.1 - A presente licitação será na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo 
“MENOR PREÇO GLOBAL”, conforme o art. 45, parágrafo 1º, inciso I, da Lei n0. 

8.666, de 21/06/93 e suas alterações posteriores. E o regime de execução será o de 
empreitada por preço global (material e mão de obra).   
      
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 FUNDO 
NACIONAL DE SAUDE via MINISTERIO DA SAÚDE e do TESOURO MUNICIPAL 
DE PACAJÁ (recursos próprios), conforme dotações orçamentárias a seguir: 
 
a) FUNASA – TESOURO FEDERAL 

 
Valor: R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais) 

Unidade Orçamentária: 36211  

Unidade de Gestão: 255000/36211 

- Fonte: 0153 

- Progrma de Trabalho: 10511206810GD0001 

- ND: 444042 

- Plano interno: Z8100021118 

Nota de Empenho:2018NE800761 

b) MUNICÍPIO DE PACAJÁ – TESOURO MUNICIPAL 
 

Valor: R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais) 

Unidade Orçamentária: 0208 – Secretaria Municipal de Transportes, Obras e 
Serviços Urbanos 

- Projeto Atividade: 1.012 – Construção de Micro sistema de abastecimento 
de água; 

Elemento de Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações 

Fonte de Recurso: 10010000 – Recurso Ordinário 

 
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 preâmbulo 
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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; 
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 
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firma reconhecida em Cartório, não podendo este representar mais de uma 
empresa.  
 
7.4 – 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. 
 
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. 
 
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 poderá 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, apresentar declaração firmada pelo responsável 
técnico Engenheiro Civil ou Arquiteto 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 
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natureza dos trabalhos, essa DECLARAÇÃO 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 do CREA/CAU da empresa 
devidamente atualizada, onde constará o vínculo empregatício do 
engenheiro ou arquiteto com a licitante; 
 

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 e-
mail. 
 
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, 
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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 
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 Srª CLEIDE 
FERREIRA CHAVES, designada pelo MUNICÍPIO DE PACAJÁ para conduzir 
os trabalhos relativos a TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021, 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 
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reconhecimento, por cartório competente, da firma de seu subscritor, que deverá ter 
poderes para outorgá-la. 

 
11.3.3.1 - Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de 
representação das partes (subitem 11.3.3, alínea “c”), o Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação marcará prazo razoável para ser 
sanado o defeito (artigo 13 CPC). 
 
11.3.3.2 - Não sendo sanado o defeito no prazo determinado pelo 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, a impugnação ao 
Edital não poderá ser conhecida por falta de legitimidade ativa do(a) 
signatário(a) ou desinteresse processual do impugnante. 
 

11.3.4 - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação decidirá sobre a 
petição de impugnação a este Edital, com o apoio da Procuradoria Geral do 
Município, conforme o caso, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado de sua 
protocolização. 
 
11.3.5 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será a decisão 
comunicada aos interessados e marcada nova data para a realização do 
certame.  
 
11.3.6 - Não será conhecida a petição de impugnação enviada pelo 
interessado por fax ou e-mail sem que seja apresentado o original no prazo 
estabelecido pelo subitem 11.3.3 e, na forma prevista pela alínea “b” ou “c” do 
referido subitem, conforme o caso. 
 
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 ao 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 
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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, ao 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;  

 
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 e-
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mail, sem que seja apresentado o original no prazo estabelecido no subitem 
11.3.8.2. 
 
11.3.12 - O recurso contra decisão do Presidente da Comissão Permanente 
de licitação terá efeito suspensivo. O acolhimento do recurso importará a 
validação exclusivamente dos atos suscetíveis de aproveitamento. 
 
11.3.13 - O resultado do recurso será divulgado mediante publicação no 
Diário Oficial do Estado, no sitio oficial do município e quais julgar necessário. 
 
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 002/2021, os autos 
do respectivo processo administrativo permanecerão com vista franqueada 
aos interessados, no Departamento de Licitação, localizado no prédio da 
Prefeitura Municipal, situado Avenida João Miranda dos Santos, nº 67, Bairro 
Novo Horizonte, CEP.68485-000, Pacajá/Pá, no horário das 08h00 às 12h00. 
 
11.3.16 - Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas 
fora dos prazos legais. 

 
12 – DA PREPARAÇÃO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 
E DA PROPOSTA 
   
12.1 – Impreterivelmente na data e local referidos no preâmbulo do presente Edital, 
as empresas licitantes deverão entregar sua documentação e proposta, em 
envelopes lacrados, rubricados, distintos e não transparentes, com as identificações, 
na parte externa, de acordo com o sub-item 12.1.1- do edital, sob pena de não 
serem aceitos pela Comissão Permanente de Licitações. 
 

12.1.1. – Os documentos e propostas exigidos no presente Edital deverão ser 
apresentados em 02 (dois) envelopes lacrados, indevassáveis distintos e 
separados, endereçados a Comissão Permanente de Licitação, contendo o 
envelope nº. 01 os Documentos de Habilitação em uma única via, e o 
envelope nº. 02 a Proposta de Preços, em 01 (uma) via, havendo em ambos a 
indicação clara e visível do procedimento licitatório ao qual se dirigem e a 
denominação da empresa proponente, bem como natureza dos 
correspondentes conteúdos conforme indicação: 
 

MUNICÍPIO DE PACAJÁ 
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 
ENVELOPE “01” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL:     
CNPJ: 
TELEFONE:     E-MAIL: 
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MUNICÍPIO DE PACAJÁ 
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 
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 
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. 
 
OBSERVAÇÃO: a referida Comissão Permanente de Licitação aconselha e 
indica manter a ordem da apresentação dos documentos conforme segue 
abaixo. Visando celeridade no andamento do presente certame. 
 
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; 
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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; 
 
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 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 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.  
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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) - Certidão de Registro 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). 

 
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 

 
1.1.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica; 

1.1.2. 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; 

1.1.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não 
será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício 
financeiro. (Art. 3° do Decreto n° 8.538, de 2015); 

1.1.2.2. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, 
admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

1.1.2.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou 
contrato social/estatuto social. 

1.1.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser 
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o 
artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas 
da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

1.1.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada 
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( um) resultantes da aplicação das 
fórmulas: 

LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo 

Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 

SG = 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 
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LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

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) Declaração de visita técnica e vistoria do local da obra por parte do 

Engenheiro ou Arquiteto da licitante.  
 
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 
hipótese da licitante comprovar que o documento tem prazo de validade 
superior ao convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente; 
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13.6.1.3. - 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 
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) 
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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 
002/2021, conforme modelo constante no Anexo II, 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 305 (trezentos e cinco) 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 I-A, 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: 
 

14.2.1. As planilhas de preços para a execução do objeto desta licitação, 
constantes da proposta comercial, deverão ser rubricadas e assinadas pelo 
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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 
excessiva, aquela proposta cujo preço ultrapasse o valor global 
do valor correspondente ao total da planilha orçamentária 
anexada a este Edital. Serão considerados manifestamente 
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inexequíveis as propostas apresentarem nos termos da Lei N°. 
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 
 

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, 
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 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 
 
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 
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10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas 
Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: 
 
I – no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela 
equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$: 
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); 
 
II – no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a 
ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$: 
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$: 3.600.000,00 
(três milhões e seiscentos mil reais). 
 

17.1.1 - Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste 
artigo, o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta 
própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta 
alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais 
concedidos. 

 
17.1.2 - No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite a 
que se refere o caput deste artigo será proporcional ao número de meses em 
que a microempresa ou a empresa de pequeno porte houver exercido 
atividade, inclusive as frações de meses. 

 
17.1.3 - O enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou 
empresária como microempresa ou empresa de pequeno porte bem como o 
seu desenquadramento não implicará alteração, denúncia ou qualquer 
restrição em relação a contratos por elas anteriormente firmados. 

 
17.1.4 - Não se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto na Lei 
Complementar nº. 123/2006, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:  

 
a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 
 
b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa 

jurídica com sede no exterior; 
 
c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário 

ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos 
termos da Lei Complementar nº. 123/ 2006, desde que a receita bruta global 
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do item 17.1 deste Edital; 

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

de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº. 123/ 2006, desde que 
a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do item 17.1 deste 
Edital; 

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

jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 
que trata o inciso II do item 17.1 deste Edital; 
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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) anos-
calendário anteriores; 

 
j) constituída sob a forma de sociedade por ações. 

 
17.1.5 - O disposto nas alíneas itens “d” e “g” do subitem 17.1.4 não se aplica 
à participação no capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais 
de compras, bolsas de subcontratação, no consórcio previsto na Lei 
Complementar nº. 123/2006, e associações assemelhadas, sociedades de 
interesse econômico, sociedades de garantia solidária e outros tipos de 
sociedade, que tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos 
interesses econômicos das microempresas e empresas de pequeno porte. 

 
17.1.6 - Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte 
incorrer em alguma das situações previstas nas alíneas do subitem 17.1.4 
deste Edital, será excluída do regime de que trata a Lei Complementar nº 
123/2006, com efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação 
impeditiva. 

 
17.1.7 - As microempresas e empresas de pequeno porte, que participarem 
deste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito 
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição. 

 
17.1.8. - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 
será assegurado ao licitante, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo 
inicial corresponderá ao momento em que este for declarado o vencedor do 
presente certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com 
efeito, de certidão negativa. 

 
17.1.8.1 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no 
subitem 17.1.8., implicará decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de 
junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 
contrato, ou revogar a licitação. 
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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. 
 
18.5 – DA EXTINÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO 
 
18.5.1 - A administração, a qualquer tempo, poderá promover a extinção antecipada 
do Termo Contratual: 
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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 
posteriores. 
 
20 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
20.1 - O prazo de execução dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias. 
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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. 
 
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 
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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. 
 
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 
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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. 
 
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. 
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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: 
 
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 
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 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: Plano de trabalho, Relatório técnico de outotga, Relatório de 
composição de preços unitários, Cronograma Físico-Financeiro, Composição do 
BDI, Declaração de Contrapartida, ART de Elaboração e Fiscalização, Planilha 
Orçamentária (Quantitativos e Preços) e Planilha Estimada de Preços; 
Especificações Técnicas, Memorial de Cálculo, Memorial Descritivo, Projeto Básico 
(Plantas) e Termo de Convênio entre FUNASA e Município;  

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 de Declaração 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. 

 
_____________________________________________________ 

 CLEIDE FERREIRA CHAVES 

             Comissão Permanente de Licitação 

                   Presidente 

                   Decreto n° 09/2021 

 
 
 

_______________________________________ 
                                               ANDRÉ RIOS DE REZENDE 
                                                        Prefeito Municipal 

Pacajá, 25 de maio de 2021.  
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 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 

 

 

 

OBJETO: SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO 

PERTINENTE, ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO MICROSISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VILA CURURUÍ NÚCLEO I ZONA RUARAL DO 

MUNICIPIO DE PACAJÁ. 

 

 

ANEXO I: 

 

 

• PLANO DE TRABALHO, 

• RELATÓRIO TÉCNICO DE OUTORGA,  

• RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS,  

• CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO,  

• COMPOSIÇÃO DO BDI, 

• DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA,  

• ART DE ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO,  

• PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (QUANTITATIVOS E PREÇOS)  

• PLANILHA ESTIMADA DE PREÇOS;  

• ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS,  

• MEMORIAL DE CÁLCULO, 

• MEMORIAL DESCRITIVO,  

• PROJETO BÁSICO (PLANTAS)  

• TERMO DE CONVÊNIO ENTRE FUNASA E MUNICÍPIO 
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 COMPOSIÇÃO DO BDI - VILA CURURUI 

 BDI MÃO DE OBRA/SERVIÇOS  
   1 CUSTOS INDIRETOS 5,65% 

1.1 Administração Central 3,43% 

1.2 Garantias e seguros 0,28% 

1.3 Riscos 1,00% 

1.4 Despesas Financeiras 0,94% 

2 TRIBUTOS 12,15% 

2.1 Cofins 3,00% 

2.2 Pis/Pasep 0,65% 

2.3 ISS 5,00% 

2.4 CPRB (Lei 13.161/2015) 3,50% 

3 LUCRO 6,74% 

3.1 Lucro bruto 6,74% 

 BDI 28,42% 
 

  CÁLCULO DO BDI   
 
 

Assinado de forma digital por 

HARLEY GONCALVES DO HARLEY GONCALVES DO 

NASCIMENTO:51782529 
268 

NASCIMENTO:51782529268 

Dados: 2019.03.28 10:52:38 
-03'00' 

Onde: A → Custos Indiretos 

B → Lucro 

C → Tributos 

BDI FORNECIMENTO DE INSUMOS 

   1 CUSTOS INDIRETOS 3,21% 

1.1 Administração Central 1,50% 

1.2 Garantias e seguros 0,30% 

1.3 Riscos 0,56% 

1.4 Despesas Financeiras 0,85% 

2 TRIBUTOS 8,50% 

2.1 Cofins - 

2.2 Pis/Pasep - 

2.3 ISS 5,00% 

2.4 CPRB (Lei 13.161/2015) 3,50% 

3 LUCRO 3,50% 

3.1 Lucro bruto 3,50% 

 BDI 16,77% 
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 OBRA: IMPLANTAÇÃOSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SINAPI: jan/19 
LOCAL: VILA CURURUI COM  DESONERAÇÃO 

 RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS 

 Encargos Sociais Desonerados: 93,43% 

 CPU-01-TESTE  HIDROSTÁTICO 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total 

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,0562 11,99 0,67 

0246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,0116 8,99 0,10 

   Total: 0,78 

   Total Simples: 0,78 

   Encargos Sociais: 0,73 

   Valor BDI: 0 

Valor Geral: 1,50 

 CPU-02- DESINFECÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total 

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,0500 11,99 0,60 

0246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,0100 8,99 0,09 

   Total: 0,69 

MATERIAIS    
13003 CLORO L 0,1200 1,81 0,22 

   Total: 0,22 

   Total Simples: 0,91 

   Encargos Sociais: 0,64 

   Valor BDI: 0 

Valor Geral: 1,55 

 CPU-04- SUPORTE PARA QUADRO DE COMANDO EM ALVENARIA - m² (INCLUSO CHAPISCO E REBOCO) 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total 

4750 PEDREIRO H 2,05 11,99 24,58 

6127 SERVENTE H 2,29 8,72 19,93 

   Total: 44,50 

MATERIAIS    
 
 

87495 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² 

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 

 
 

M² 

 
 

2,70 

 
 

55,93 

 
 

151,01 

 
87874 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L 

 
M² 

 
5,40 

 
3,51 

 
18,95 

 
90406 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 

 
M² 

 
5,40 

 
30,37 

 
164,00 

88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO M² 5,40 7,83 42,28 

   Total: 376,25 

   Total Simples: 376,25 

   Encargos Sociais: 86,09 

   Valor BDI: 0 

Valor Geral: 462,33 

 CPU-03- INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total 

2436 ELETRICISTA H 1,3250 11,99 15,89 

0247 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,8953 8,99 8,05 

   Total: 23,94 

MATERIAIS    
20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UND 5,00 6,63 33,15 

00944 
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

450/750V SECAO NOMINAL 4 MM2 
M 80,00 1,88 150,40 

00940 
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2 
M 40,00 2,60 104,00 

   Total: 287,55 

   Total Simples: 311,49 

   Encargos Sociais: 46,30 

   Valor BDI: 0 

Valor Geral: 357,78 



 

 

C011-  Montagem/Assentamento-Instalalações  hidráulico-mecânicas 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total 

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,30 12,14 3,64 

0246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,45 9,11 4,10 

   Total: 7,74 

MATERIAIS    
73887/001 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA M 10,00 2,90 29,00 

      
   Total: 29,00 

   Total Simples: 36,74 

   Encargos Sociais: 14,97 

   Valor BDI: 0 

Valor Geral: 51,72 

 C013-  Montagem/Assentamento-Instalalações  hidráulico-mecânicas 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total 

2436 ELETRICISTA H 0,30 12,14 3,64 

0247 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,45 9,11 4,10 

   Total: 7,74 

MATERIAIS    
20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UND 1,00 6,00 6,00 

      
   Total: 6,00 

   Total Simples: 13,74 

   Encargos Sociais: 14,97 

   Valor BDI: 0 

Valor Geral: 28,72 

 CPU-04 -Fornecimento e Instalação de Clorador de pastilhas 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total 

34782 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR H 0,30 114,40 34,32 

      
   Total: 34,32 

MATERIAIS    
20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UND 1,00 6,00 6,00 

      
   Total: 6,00 

   Total Simples: 40,32 

   Encargos Sociais: 66,39 

   Valor BDI: 0 

Valor Geral: 106,71 

 
CPU-05 -Reservatório Elevado / CONCRETO e PINTURA 

 CONCRETO  PINTURA 

  QUANT. TOTAL   
PILAR 0,625 4 2,50  40,00 

VIGA 1 0,18 12 2,16  14,40 

VIGA 2 0,18 4 0,72  - 

LAJE 2,4 1 2,40  32,00 

BLOCO 1 4 4,00  - 

   11,78  86,40 

 

CPU-06 -Reservatório Elevado / ESCAVAÇÃO, ATERRO E BOTAFORA 

 ESCAVAÇÃO REATERRO BOTA FORA   
      

PILAR 0 0 0   
VIGA 1 0 0 0   
VIGA 2 0,84 0 0,84   
LAJE 0 0 0   

BLOCO 6,8 2,8 4   
 7,64 2,80 4,84   



PLATAFORMA +BRASIL

MINISTERIO DA SAUDE
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Nº / ANO DA PROPOSTA:
039896/2018

OBJETO:
Implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Município de Pacajá/PA

JUSTIFICATIVA:
As comunidades pertencentes à zona rural do município de Pacajá-PA na sua totalidade são mais de 13 (treze), as quais em sua
maioria não possuem sistema de abastecimento de água, sendo que possuem mais de 4.500 (quatro mil e quintos) famílias
residentes nestas localidades. PA Cururuí Vila do Núcleo I está localizada coordenada S 03’’ 26’ 07 .0” e W 050” 20’ 23. 0”, a
cerca de 85 (oitenta e cinco) km de distância da sede do município, tem 70 casas que necessitam urgente desta política pública
para melhorar a qualidade de vida da sua população, haja vista que a comunidade não possui serviços de saneamento. A
execução deste objeto proporcionará acesso a água potável e por seguinte qualidade de vida aos moradores reduzindo a
incidência de doenças relacionadas à falta de saneamento básico

FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
CONCEDENTE: NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:
36211

CPF DO RESPONSÁVEL: NOME DO RESPONSÁVEL:
225.510.368-01 RODRIGO SERGIO DIAS

Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco F, Edifício FNDE
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: CEP DO RESPONSÁVEL:

70070-929

1 - DADOS DO CONCEDENTE
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2 - DADOS DO PROPONENTE

22.981.427/0001-50

MUNICIPIO DE PACAJA

PACAJA PA
0593

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:

RODOVIA TRANSAMAZONICA, SN, KM 282
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE:

68485000
CIDADE: UF:

91992575691
CÓDIGO
MUNICÍPIO:

CEP: DDD/TELEFONE:

BANCO: AGÊNCIA:
104 - CAIXA ECONOMICA 4524-1

CPF DO RESPONSÁVEL: NOME DO RESPONSÁVEL:
304.050.922-53 FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA

RUA ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, SN - CENTRO
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: CEP DO RESPONSÁVEL:

68485000

E.A.:
Administração
Pública Municipal

0060710120
CONTA CORRENTE:
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4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:

VALOR DA CONTRAPARTIDA:

VALOR DOS REPASSES:

VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:

R$ 378.750,00

R$ 3.750,00

R$ 0,00

2021VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:

Ano Valor

2018 R$ 75.000,00

2019 R$ 300.000,00

VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: R$ 3.750,00

INÍCIO DE VIGÊNCIA:

FIM DE VIGÊNCIA:

30/11/2018

30/11/2021

VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: R$ 0,00
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5 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação:

Quantidade: Valor:

Início Previsto: Término Previsto:

Município:UF:

Endereço: Zona rural do município de Pacajá/Pá, PA Cururuí vila do Núcleo I

30/11/2018 30/11/2021

Implantação de Sistema Público de Abastecimento de Água, Vila do Núcleo I, zona rural do Município de
Pacajá-Pará

R$ 378.750,00

0593 - PACAJAPA CEP:

UN 1.0

Valor Global:

68485-000

R$ 378.750,00

Unidade de Medida:

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término Previsto:

1

                                   Administração da Obra

R$ 12.195,64 30/11/2018 30/11/20211.0 un

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término Previsto:

2

                                   Adutoras

R$ 8.023,53 30/11/2018 30/11/20211.0 un

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término Previsto:

3

                                   Captação

R$ 85.272,28 30/11/2018 30/11/20211.0 un

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término Previsto:

4

                                   Ligações domiciliares

R$ 81.922,94 30/11/2018 30/11/20211.0 un

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término Previsto:

5

                                   Rede de Distribuição

R$ 50.015,83 30/11/2018 30/11/20211.0 un

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término Previsto:

6

                                   Reservatório Elevado

R$ 115.674,83 30/11/2018 30/11/20211.0 un

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término Previsto:

7

                                   Serviços Preliminares

R$ 9.938,29 30/11/2018 30/11/20211.0 UN

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término Previsto:

8

                                   Sistema Elétrico

R$ 15.706,66 30/11/2018 30/11/20211.0 un

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

MÊS DESEMBOLSO: ANO:

VALOR DO REPASSE:

2019Janeiro

R$ 75.000,00

META Nº: VALOR DA META:

                           Implantação de Sistema Público de Abastecimento de Água, Vila do Núcleo I, zona rural do Município de Pacajá-
Pará

R$ 75.000,001

DESCRIÇÃO:

PARCELA Nº: 1
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MÊS DESEMBOLSO: ANO:

VALOR DO REPASSE:

2019Agosto

R$ 187.500,00

META Nº: VALOR DA META:

                           Implantação de Sistema Público de Abastecimento de Água, Vila do Núcleo I, zona rural do Município de Pacajá-
Pará

R$ 187.500,001

DESCRIÇÃO:

PARCELA Nº: 2

MÊS DESEMBOLSO: ANO:

VALOR DO REPASSE:

2020Abril

R$ 112.500,00

META Nº: VALOR DA META:

                           Implantação de Sistema Público de Abastecimento de Água, Vila do Núcleo I, zona rural do Município de Pacajá-
Pará

R$ 112.500,001

DESCRIÇÃO:

PARCELA Nº: 3

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICIPIO DE PACAJA

MÊS DESEMBOLSO: ANO:

VALOR DO REPASSE:

2019Janeiro

R$ 750,00

META Nº: VALOR DA META:

                           Implantação de Sistema Público de Abastecimento de Água, Vila do Núcleo I, zona rural do Município de Pacajá-
Pará

R$ 750,001

DESCRIÇÃO:

PARCELA Nº: 1

MÊS DESEMBOLSO: ANO:

VALOR DO REPASSE:

2019Agosto

R$ 1.875,00

META Nº: VALOR DA META:

                           Implantação de Sistema Público de Abastecimento de Água, Vila do Núcleo I, zona rural do Município de Pacajá-
Pará

R$ 1.875,001

DESCRIÇÃO:

PARCELA Nº: 2

MÊS DESEMBOLSO: ANO:

VALOR DO REPASSE:

2020Abril

R$ 1.125,00

META Nº: VALOR DA META:

                           Implantação de Sistema Público de Abastecimento de Água, Vila do Núcleo I, zona rural do Município de Pacajá-
Pará

R$ 1.125,001

DESCRIÇÃO:

PARCELA Nº: 3
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8 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:1,00 R$ 378.750,00 R$ 378.750,00

PA Cururuí, vila do núcleo I

0593 - PACAJA

un

PA68485-000

Impletação da meta um (1) sistema da abastecimento de água no PA Cururuí, vila do
núcleo I

Recursos do Convênio 449051

OBSERVAÇÃO:

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

Código RecursosTotal

NATUREZA DA DESPESA

Contrapartida Bens e
Serviços

Rendimento de
Aplicação

449051 R$ 378.750,00 R$ 378.750,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 378.750,00TOTAL GERAL:
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10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____________________________
para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro
Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos
da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

                   Local e Data                                                                            Proponente

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

                   Local e Data                                                                       Concedente
                                                                           (Representante legal do Órgão ou Entidade

Aprovado

12 - ANEXOS

Comprovação da Contrapartida

Nome do Arquivo:
Declaração de Contrapartida (5).pdf

Documentos Digitalizados do Convênio

Nome do Arquivo:
PA_0681_2018_PACAJA.pdf
Termo de Convênio.pdf



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ 

SAA - VILA CURURUI 

OBRA/SERV.: Implantação de Sistema de Abastecimento de Água SEDOP: 10/2018 SINAPI C/ DESON.: jan/19 

LOCALIDADE: VILA CURURUI BDI MÃO-DE-OBRA/SERVIÇOS "S": 28,42% 

PROP. SICONV: BDI FORNECIMENTO DE INSUMO "I": 16,77% 

ITEM COD.SINAPI TIPO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. 

PREÇO R$ 

UNITÁRIO TOTAL C/ BDI TOTAL 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 73859/001 S CAPINA E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO m² 64,00 0,12 0,15 9,70 

1.2 93208 S 
EXECUÇÃO  DE  ALMOXARIFADO  EM  CANTEIRO  DE  OBRA  EM  CHAPA  DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS 
m² 12,00 569,80 731,74 8.780,88 

1.3 99059 S 
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES 
m² 64,00 34,12 43,82 2.804,48 

1.4 74209/001 S PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3,2m x 2,00m = 6,40m². m² 6,40 472,44 606,71 3.882,94 

1.5 COMPOSIÇÃO 01 S MOBILIZAÇÃO DA OBRA und 1,00 3.541,12 4.547,51 4.547,51 

1.6 COMPOSIÇÃO 01 S DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA und 1,00 1.770,56 2.273,75 2.273,75 

TOTAL GERAL DO ITEM 1.0 22.299,26 

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

Composição dos Preços 

2.1 91678 ENGENHEIRO SANITARISTA h 400,00 80,91 41.560,00 

TOTAL GERAL DO ITEM 2.0 41.560,00 

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

3.1 CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA 

3.1.1 OBRAS E SERVIÇOS 

3.1.1.1 Serviços Preliminares e Finais 

3.1.1.1.1 COTAÇÃO S Mobilização e desmobilização de equipamento até a obra Vb. 2,00 450,00 577,89 1.155,78 

3.1.1.1.2 COTAÇÃO S Instalação de sonda perfuratriz Unid. 1,00 450,00 577,89 577,89 

Sub-Total 1.733,67 

3.1.1.2 Execução de Perfuração em solo e rochas sedimentares 

3.1.1.2.1 COTAÇÃO S Execução de Perfuração em solo e rochas sedimentares com Ø 12.1/2" m 40,00 220,00 282,52 11.300,80 

Sub-Total 11.300,80 

3.1.1.3 Execução de Perfuração em rocha 

3.1.1.3.1 COTAÇÃO S Execução de Perfuração em rocha com diâmetro de 6" de 0,00 a 100,00 m m 60,00 195,00 250,42 15.025,20 

3.1.1.3.2 COTAÇÃO S Execução de Perfuração em rocha com diâmetro de 6" de 100,00 a 150,00 m m 50,00 234,00 300,50 15.025,00 

3.1.1.3.3 COTAÇÃO S Execução de Perfuração em rocha com diâmetro de 6" de 150,00 a 400,00 m m 30,00 280,00 359,58 10.787,40 

Sub-Total 40.837,60 

3.1.1.4 Fornecimento e instalação de tubos 

3.1.1.4.1 COTAÇÃO S 
Fornecimento e instalação de tubo de aço carbono ou geomecânico com diâmetro de 

6" 
m 40,00 145,00 186,21 7.448,40 

3.1.1.4.2 89451 S TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM m 140,00 28,12 36,11 5.055,40 

Sub-Total 12.503,80 

3.1.1.5 Execução de Ensaio de Vazão 

3.1.1.5.1 COTAÇÃO S 
Execução  de  ensaio  de  vazão  com  bomba  submersa,  inclusive  fornecimento  de 

relatório do ensaio 
h 12,00 90,00 115,58 1.386,96 

Sub-Total 1.386,96 

3.1.1.6 Execução de Cimentação espaço anular do revestimento 

3.1.1.6.1 COTAÇÃO S Execução de Cimentação espaço anular do revestimento para poço de 6" vb 1,00 444,00 570,18 570,18 

Sub-Total 570,18 

3.1.1.7 Execução de Laje de proteção sanitária 

3.1.1.7.1 COTAÇÃO S 
Execução de Laje de proteção sanitária, dimensões 1,00 x 1,00 m e=15 cm para poço 

de 6" 
vb 1,00 400,00 513,68 513,68 

Sub-Total 513,68 

3.1.1.8 Análise fisico-quimica de bacteriológica 

3.1.1.8.1 COTAÇÃO S Execução de Análise fisico-quimica de bacteriológica com fornecimento de laudo vb 1,00 325,00 417,37 417,37 

Sub-Total 417,37 

3.1.1.9 Execução de Tampa de proteção do poço 

3.1.1.9.1 COTAÇÃO S Execução de tampa de proteção do poço de 6" vb 1,00 320,00 410,94 410,94 

Sub-Total 410,94 



3.1.1.10 Fornecimento de Relatório construtivo final 

3.1.1.10.1 COTAÇÃO S Fornecimento de relatório construtivo final do poço vb 1,00 1.200,00 1.541,04 1.541,04 

Sub-Total 1.541,04 

3.2.1 Barrilete do poço a perfurar - MATERIAIS 

3.2.1.1 92676 I CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" und 1,00 42,56 49,70 49,70 

3.2.1.2 92664 I LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" und 1,00 29,41 34,34 34,34 

3.2.1.3 92663 I NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" und 5,00 29,42 34,35 171,75 

3.2.1.4 92657 I NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" und 1,00 15,34 17,91 17,91 

3.2.1.5 92658 I CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" und 1,00 16,29 19,02 19,02 

3.2.1.6 92640 I TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" und 1,00 74,10 86,53 86,53 

3.2.1.7 92684 I TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" und 1,00 56,70 66,21 66,21 

3.2.1.8 92341 I TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2") m 102,00 57,57 67,22 6.856,44 

3.2.1.9 92889 I 
UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, 

DE 2" 
und 2,00 72,31 84,44 168,88 

3.2.1.10 99623 I VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", und 1,00 160,01 186,84 186,84 

3.2.1.11 94498 I REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " und 1,00 126,25 147,42 147,42 

3.2.1.12 94495 I REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " und 1,00 66,00 77,07 77,07 

3.2.1.13 12899 I 

MANOMETRO COM  CAIXA  EM  ACO PINTADO, ESCALA  *10*  KGF/CM2 (*10* 

BAR), DIAMETRO UN 116,04 

NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2" 

und 1,00 100,35 117,18 117,18 

3.2.1.14 92918 I 
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 

1/2" 
und 1,00 22,04 25,74 25,74 

3.2.1.15 92387 I 
JOELHO    45    GRAUS    DE    FERRO    GALVANIZADO,    COM    ROSCA    BSP 

MACHO/FEMEA, DE 2" 
und 1,00 56,77 66,29 66,29 

3.2.1.16 COTAÇÃO I Quadro de comando para bomba submersível 3 CV. und 1,00 583,00 680,77 680,77 

3.2.1.17 COTAÇÃO I Conjunto motor-bomba submersível, com P: 3 CV, Q: 4,11 m³/h, Hman.: 106 mca. und 1,00 1.864,00 2.176,59 2.176,59 

Sub-Total 10.948,68 

3.3.1 Montagem/Assentamento de material hidráulico-mecânico 

3.3.1.1 COTAÇÃO S Montagem e assentamento de tubos, peças, conexões, válvulas e equipamentos. und 2,00 985,60 1.265,71 2.531,42 

Sub-Total 2.531,42 

TOTAL GERAL DO ITEM 3.0 84.696,14 

4.0 ADUTORA E DESINFECÇÃO 

4.1 Adutora de água bruta - AAB 

4.1.1 Movimento de terra 

4.1.1.1 00093358 S ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 2,40 54,51 70,00 168,00 

4.1.1.2 93360 S REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA m³ 1,92 14,23 18,27 35,08 

4.1.1.3 94102 S 
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 

COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL 
m³ 0,30 152,66 196,05 58,82 

4.1.1.4 72961 S 
REGULARIZACAO   E   COMPACTACAO   DE   SUBLEITO   ATE   20   CM   DE 

ESPESSURA 
m² 1,80 1,22 1,57 2,83 

4.1.1.5 99063 S LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 3,00 2,93 3,76 11,28 

Sub-Total 276,01 

4.2 Adutora de Água Bruta - MATERIAIS 

4.2.1 94655 I TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM m 3,00 64,40 75,20 225,60 

4.2.2 89567 I JUNCAO, PVC PBA, BBB, DN 50 / DE 100 MM, PARA REDE DE AGUA und 1,00 43,69 51,02 51,02 

4.2.3 89605 I REDUCAO/AMPLIAÇÂO PVC PBA, JE, BB, DN 100 X 50 / und 1,00 12,29 14,35 14,35 

4.2.4 1953 I CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 und 2,00 35,47 41,42 82,84 

4.2.5 1959 I CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 und 4,00 9,73 11,36 45,44 

Sub-Total 419,25 

4.3 Montagem/Assentamento de material hidráulico-mecânico 

4.3.1 97126 S ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 mm und 3,00 1,12 1,44 4,32 

Sub-Total 4,32 

4.4 BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO 

4.4.1 51287/SEDOP S Concreto armado FCK=30MPA c/ forma aparente - 1 reaproveitamento m³ 1,94 2.056,80 2.641,34 5.124,20 

Sub-Total 5.124,20 

4.5 EQUIPAMENTOS 

4.5.1 COTAÇÃO I Fornecimento e Instalação de Clorador de pastilhas und 1,00 160,00 186,83 186,83 

Sub-Total 186,83 

TOTAL GERAL DO ITEM 4.0 6.010,61 

5.0 RESERVATÓRIO ELEVADO - Vol.: 15m³ 

5.1 OBRAS E SERVIÇOS 

5.1.1 Movimento de terra 

5.1.2 00093358 S ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 7,64 54,51 70,00 534,80 

5.1.3 96995 S REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 2,80 33,05 42,44 118,83 

5.1.4 83344 S Bota fora - DMT 6,0 Km m³ 4,84 0,85 1,09 5,27 

Sub-Total 658,90 



5.2 Fundação e Estrutura 

5.2.1 96173 S 
ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 
m 48 274,40 352,38 16.914,24 

5.2.2 51287/SEDOP S Concreto armado FCK=30MPA c/ forma aparente - 1 reaproveitamento m³ 11,78 2.056,80 2.641,34 31.114,99 

5.2.3 95305 S Pintura externa com tinta acrílica duas demãos m² 86,40 10,21 13,11 1.132,70 

5.2.4 74194/1 S ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS m 10,60 224,40 288,17 3.054,60 

Sub-Total 52.216,53 

5.3 Instalação, com fornecimento do material de subida e descida do reservatório elevado 

5.3.1 89503 I CURVA 90º PVC 50 mm un 14,0 14,74 17,21 240,94 

5.3.2 89513 I CURVA 90º PVC 75 mm m 4,0 67,51 78,83 315,32 

5.3.3 00089629 I TÊ PVC 75 mm un 4,0 50,97 59,52 238,08 

5.3.4 94493 

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  70 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

un 6,0 75,48 88,14 528,84 

5.3.5 89612 I 
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

un 4,0 107,80 125,88 503,52 

5.3.6 91174 I FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS 4" un 4,0 1,90 2,22 8,88 

5.3.7 00039144 I Braçadeira Metálica para Tubo 3" un 4,0 1,65 1,93 7,72 

5.3.8 COTAÇÃO I Reservatório em fibra ou Polietileno de vidro com 15.000 litros de capacidade un 1,0 8.991,00 10.498,79 10.498,79 

Sub-Total 12.342,09 

5.4 Urbanização - ÁREA DO RESERVATÓRIO ELEVADO - 10X10m 

5.4.1 74143/001 S 

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 

3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE 

ARAME DE ACO OVALADO 15X17 

m² 60,8 49,07 63,02 3.831,62 

5.4.2 74238/002 S 
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM 

TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS 
m² 3,8 628,68 807,35 3.067,93 

5.4.3 00068054 S PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG m² 1,5 228,10 292,93 445,25 

Sub-Total 7.344,80 

TOTAL GERAL DO ITEM 5.0 72.562,32 

6.0 REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

6.1 Locação a Rede 

6.1.1 99063 S LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO m 815,00 2,93 3,76 3.064,40 

6.1.2 00088258 S 
CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
h 80,00 15,04 19,31 1.544,80 

6.1.3 CPU-01 S TESTE HIDROSTÁTICO m 815,00 1,50 1,93 1.572,95 

6.1.4 CPU-02 S DESINFECÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO m 815,00 1,55 1,99 1.621,85 

Sub-Total 7.804,00 

6.2 Movimento de terra 

6.2.1 00079480 S 
ESCAVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM  SOLO EXCETO  ROCHA ATE 

2,00M PROFUNDIDADE 
m³ 661,78 2,10 2,70 1.786,81 

6.2.2 00093360 S REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA m³ 529,42 14,23 18,27 9.672,58 

6.2.3 00094102 S 
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 

COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL 
m³ 100 152,66 196,05 19.605,00  

6.2.4 00072839 S 
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA 

PAVIMENTADA 
m³ 995,93 0,71 0,91 906,30 

Sub-Total 37.026,09 

6.3 Fornecimento 

6.3.1 9875 I TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM m 815,00 8,95 10,45 8.516,75 

6.3.2 89504 I CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, PARA REDE DE AGUA und 2,00 12,94 15,11 30,22 

6.3.3 89503 I CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, PARA REDE DE AGUA und 2,00 14,74 17,21 34,42 

6.3.4 89625 I TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA REDE AGUA und 4,00 13,42 15,67 62,68 

6.3.5 94702 I CAP, PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA und 4,00 18,00 21,02 84,08 

ASSENTAMENTO 

6.3.6 00097124 S ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 mm m 815,00 0,62 0,80 652,00 

Sub-Total 9.380,15 

TOTAL GERAL DO ITEM 6.0 49.174,76 



7.0 LIGAÇÕES DOMICILIARES 

7.1 OBRAS E SERVIÇOS 

7.1.1 00093358 S ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 640,00 54,51 70,00 44.800,00 

7.1.2 96995 S REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 486,40 33,05 42,44 20.642,81 

Sub-Total 65.442,81 

7.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

7.2.1 1412 I COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2", und 16,00 9,17 10,71 171,36 

7.2.2 1419 I COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2", und 64,00 7,49 8,75 560,00 

7.2.3 89355 I 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
m 640,00 11,95 13,95 8.928,00 

7.2.4 88258 I 
CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
h 33,00 15,04 17,56 579,48 

7.2.5 95634 S 

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 

SOLDÁVEL DN 20 (½")  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). AF_11/2016 

und 80,00 95,28 122,36 9.788,80 

Sub-Total 20.027,64 

TOTAL GERAL DO ITEM 7.0 85.470,45 

8.0 SISTEMAS ELÉTRICOS 

8.1 OBRAS E SERVIÇOS 

8.1.1 CPU S 
SUPORTE PARA QUADRO DE COMANDO EM ALVENARIA - m² (INCLUSO 

CHAPISCO E REBOCO) 
und 1,00 462,33 593,73 593,73 

8.1.2 CPU S Execução de rede elétrica de baixa tensão, inclusive fornecimento  de material und 2,00 357,78 459,47 918,94 

Sub-Total 1.512,67 

8.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

8.2.1 00012366 S POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 150 KG, H = 10 M und 1,00 525,50 674,84 674,84 

8.2.2 00000417 I ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO und 3,00 1,93 2,25 6,75 

8.2.3 00003394 I ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *15* KV und 6,00 300,00 350,31 2.101,86 

8.2.4 00000444 I PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV und 6,00 15,02 17,54 105,24 

8.2.5 00010510 I CRUZETA DE EUCALIPTO TRATADO und 2,00 65,62 76,62 153,24 

8.2.6 00000420 I CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO und 1,00 17,03 19,89 19,89 

8.2.7 00000436 I 
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, 

DIAMETRO = 16MM, CABECA ABAULADA 
und 2,00 3,76 4,39 8,78 

8.2.8 00012327 I Cinta seção circular 200mm und 1,00 20,28 23,68 23,68 

8.2.9 00000442 I Parafuso de cabeça abaulada ø 16 x 45 mm und 6,00 2,22 2,59 15,54 

8.2.10 00013348 I Arruela quadrada ø 18 x 38mm und 14,00 0,50 0,58 8,12 

8.2.11 00037591 I Mão francesa plana 726mm und 4,00 27,57 32,19 128,76 

8.2.12 00000430 I Parafuso de cabeça quadrada ø 16 x 125mm und 4,00 3,36 3,92 15,68 

8.2.13 00011790 I Parafuso de cabeça quadrada ø 16 x 450mm und 2,00 9,97 11,64 23,28 

8.2.14 00011971 I Porca quadrada de 24mm - rosca M16x2 und 4,00 2,24 2,62 10,48 

8.2.15 00004276 I Para-Raio de dist. 15 KV com suporte L und 1,00 218,56 255,21 255,21 

8.2.16 00001562 I Conector a compressão  bimetálico und 6,00 5,77 6,74 40,44 

8.2.17 00000857 I Fio de cobre nú # 16mm² m 15,00 6,66 7,78 116,70 

8.2.18 00011821 I 
Conector Metálico Tipo Patafuso Fendido (SPLIT BOLT), Com Separador de CabosS 

Bimetálicos, Para Cabos até 50 mm2 
und 2,00 3,52 4,11 8,22 

8.2.19 00000867 I Cabo de cobre nú # 50 mm2 m 10,00 19,73 23,04 230,40 

8.2.20 00003383 I Haste terra Copperweld ø 5/8" x 2.400 mm com conector und 3,00 31,00 36,20 108,60 

8.2.21 00038056 I Grampo paralelo universal und 4,00 19,24 22,47 89,88 

8.2.22 00013395 I Quadro de distribuição classe 15 KV, 100A c/ sup. L und 3,00 305,10 356,27 1.068,81 

8.2.23 00083493 I Fusível Tipo NH 250A - Tamanho 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO und 3,00 28,38 33,14 99,42 

8.2.24 73857/7 I Transformador trif. De dist. 30 KVA, 220V, 60Hz und 1,00 4.716,83 5.507,84 5.507,84 

8.2.25 00073624 S Suporte p/ transformador em poste de concreto circ. 255mm und 1,00 66,80 85,79 85,79 

8.2.26 00000865 I Cabo de cobre #   95 mm2, 750 V m 30,00 65,00 75,90 2.277,00 

8.2.27 00021133 I Eletroduto de ferro galv. 3"x 3,00m und 3,00 81,42 95,07 285,21 

8.2.28 00001792 I Curva de Ferro galv. 3" 135 und 2,00 158,42 184,99 369,98 

8.2.29 00000379 I Conj. Bucha e arruela 80mm und 2,00 0,37 0,43 0,86 

8.2.30 00000406 I Fita de aço inox. 32mm com fecho und 2,00 59,90 69,94 139,88 

8.2.31 00001062 I Caixa para medição polifásica (pad. REDE) und 2,00 157,50 183,91 367,82 

8.2.32 00039692 I Caixa para transformador de corrente und 1,00 295,07 344,56 344,56 

8.2.33 00012083 I Chave blindada de 100A, com fusível NH 100A und 1,00 559,65 653,51 653,51 

8.2.34 00002686 I Eletroduto de PVC, rigido roscavel 80mm (3") und 2,00 14,75 17,23 34,46 

8.2.35 00001877 I Curva 90º de PVC, rigido roscavel 80mm (3") und 6,00 14,71 17,18 103,08 

Sub-Total 15.483,81 

TOTAL GERAL DO ITEM 8.0 16.996,48 

TOTAL GERAL 378.750,00 

HARLEY GONCALVES DO 
NASCIMENTO:51782529268 

Assinado de forma digital por 
HARLEY GONCALVES DO 
NASCIMENTO:51782529268 
Dados: 2019.03.28 10:51:10 -03'00' 
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1 IDENTIFICAÇÃO 

 

Requerente: Prefeitura Municipal de Pacajá. 

CPF/CNPJ: 22.981.427/0001-50. 

Endereço: Av. João Miranda dos Santos, 67, bairro Novo Horizonte. 

Município: Pacajá. 

Estado: Pará. 

Responsável Legal: Francisco Rodrigues De Oliveira. 

 

Localização do Poço: Vila Cururuí, S/N, zona rural. Coordenadas: Lat. 3° 26’ 6.96’’ S 

e Long. 50° 20’ 22.98’’ O. 

Município: Pacajá. 

Estado: Pará. 

  



2 DESCRIÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO 

 

2.1 LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

 

O poço será construído na Vila Cururuí, localizada na porção nordeste do município 

de Pacajá, zona rural, a aproximadamente 80 quilômetros da sede do município, nas 

coordenadas: Lat. 3° 26’ 6.96’’ S e Long. 50° 20’ 22.98’’ O. A Região está inserida no 

contexto da Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia. 

 

Figura 1: Localização da cidade de Pacajá em relação à Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia. 



 

 

Figura 2: Cidade de Pacajá e acesso através da BR-230. 

Figura 3: Localização do ponto definido para a perfuração do poço em relação à sede do município de 

Pacajá. 



3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A abordagem dos aspectos do diagnóstico do meio físico deste relatório baseou-se 

no documento Geologia e Recursos Minerais da Folha Tucuruí – AS.22-Z-C (CPRM, 

2014), em que o município de Pacajá ocupa a porção central (e grande parte) da área 

mapeada. 

 

 

3.1 CLIMA 

 

A região da Folha Tucuruí possui precipitação anual de 2.000mm a 2.500mm/ano, 

com temperatura média anual entre 25°C e 26°C e média anual de umidade relativa do 

ar entre 80% e 85%. Estas características permitiram classificar o clima da região em 

dois tipos: “Am” clima tropical úmido de monção com alta pluviosidade de janeiro a 

abril; “Af” clima tropical de floresta constantemente úmido, onde a pluviosidade no mês 

mais seco alcança no mínimo 60mm. 

 

Figura 4: Área de abrangência da Folha Tucuruí, em que o município de Pacajá ocupa grande parte da 

área. 



3.2 VEGETAÇÃO 

 

Japiassu e Góes Filho (1974) demonstraram que, originalmente, na Folha Tucuruí 

predominava vegetação do tipo Floresta Densa, no entanto, atualmente, existem poucos 

núcleos representativos da floresta original, que foi antropizada em diferentes 

intensidades A grande extensão territorial da Folha Tucuruí, particularmente ao longo 

das rodovias e ramais, está ocupada por fazendas, plantações e “capoeiras” (resultantes 

da devastação da floresta original). 

A vegetação do tipo Floresta Densa é caracterizada por grandes árvores de 25m a 

35m, apresenta grande variedade de espécies, algumas espécies podem chegar a 50m, 

dispostas em alta densidade. Subdivide-se em: Floresta Ombrófila Submontana (nas 

porções sul e oeste da Folha, caracteriza-se por apresentar variação na estrutura de 

acordo com o desnível topográfico), Floresta Ombrófila dos Platôs (apresenta estrutura 

bastante uniforme, 

composta de árvores grossas e bem altas muitas vezes superior a 50m, sem 

palmeiras) e Floresta Ombrófila Aluvial (caracterizada por estrutura complexa, rica em 

palmeiras, buritirana e outras plantas rosuladas). 

 

3.3 SOLO 

 

Correa, Peres e Vieira (1974) identificaram sete tipos de solo na região: 

 Solo Podzólico Vermelho-Amarelo: caracterizam-se por serem ácidos, possuem 

o Horizonte “A” fraco e Horizonte “B” argiloso estruturado. Estes solos ocorrem 

principalmente na porção meridional da área de trabalho, no domínio das rochas 

ígneas e metamórficas. 

 Latossolos Vermelho-Amarelo Distróficos: apresenta o Horizonte “A” ócrico e o 

Horizonte “B” óxico, grande espessura. São solos friáveis, bastante porosos, 

permeáveis e com estrutura pouco desenvolvida. Este tipo de solo ocorre como 

uma faixa (E-W) na porção mediana da Folha Tucuruí e está associado à 

Formação Tucuruí. 

 Latossolos Amarelo Distróficos: apresenta o Horizonte “A” ócrico e o “B” 

óxico. São solos envelhecidos, ácidos a fortemente ácidos, boa drenagem e 



permeáveis. Estão associados às rochas da Formação Alter do Chão e do Grupo 

Itapecuru. 

 Solos Hidromórficos Gleyzados: desenvolvem-se sobre os sedimentos 

quaternários e são solos fortemente ácidos, entretanto, podem apresentar-se 

neutros e alcalinos. Os fatores hidromórficos, a que estão sujeitos, condicionam 

a variedade textural e composicional do perfil pedológico. 

 Solos Aluviais: estão restritos as planícies Aluvionares dos rios menores (Pacajá, 

Pucuruí, Arapari, Aratau, Aruanã, etc.). Possuem Horizonte “A” fracamente 

desenvolvido, seguido por camadas geralmente estratificadas. A composição e a 

granulometria apresentam-se bastante variadas e o perfil pedológico dependente 

da natureza do sedimento depositado. 

 Terra Roxa Estruturada: apresenta estrutura subangular bastante desenvolvida, 

particularmente, no Horizonte B, o qual apresenta uma cerosidade desenvolvida; 

possui alta fertilidade. 

 Solos Concrecionários Lateríticos: são me medianamente bem desenvolvidos, 

formados por uma mistura de argilas, partículas minerais finas e concreções 

lateríticas. São ácidos, com baixa saturação de bases, desenvolvem-se sobre 

diversas litologias. 

 

3.4 RELEVO 

 

Na região foram identificados quatro grupos de relevo: 

 Relevo Colinoso: desenvolve-se sobre rochas ígneas e metamórficas pré-

cambrianas. Ocupa a maior parte da área e é formado por colinas de 140m a 

300m , com vertentes côncavas ou retilíneas 

 Superfície Pediplanada: Ocorre nas porções norte e leste da Folha Tucuruí, 

sendo formada pelas rochas do Grupo Itapecuru, formações Alter do Chão e 

Ipixuna. Trata-se de uma superfície aplainada com altitude de 100m a 130m.  

 Relevo de Serras: restrito à Serra do Trucará, no sudeste da Folha, ocorre 

como uma faixa submeridiana de 60 km de comprimento e até 10 km de 

largura, formada pelas rochas da Formação Tucuruí e com altitudes de 170m 

a 270m. 



 Planícies Aluvionares: formam uma faixa de 90 km de comprimento e 

largura máxima de 30 km. Trata-se de uma superfície de acumulação, 

constituída por sedimentos inconsolidados de idade quaternária. 

 

3.5 HIDROGRAFIA 

 

A drenagem da área possui padrão dendrítico arborescente e é controlada por falhas 

e sistemas de juntas, com direção principal submeridiana. Os principais cursos d’água 

que compõem a rede hidrográfica da Folha Tucuruí tem posicionamento submeridiano. 

O principal curso d’água é o rio Tocantins, localizado à leste da Folha, e a noroeste 

destaca-se a bacia do rio Tuerê, mas é o rio Pacajá e seus afluentes que drenam a maior 

parte da área. 

 

3.6 GEOLOGIA 

 

 Formação Alter do Chão: é constituída por um espesso pacote de arenitos 

intercalados com camadas de pelitos e, em menor escala, de conglomerados. Os 

arenitos são finos a médios, marrom-avermelhados e variegados, argilosos, 

caulínicos, com estratificação cruzada. Os pelitos, representados por siltitos e 

argilitos em proporções variadas, são vermelhos e variegados, maciços ou 

laminados. 

 

 Suíte Intrusiva Arapari: esta unidade é formada por rochas ígneas catazonais 

(charnockitóides), as quais eram, anteriormente, tidas como granulitos e 

mapeadas como unidades de embasamento. No presente relatório, os batólitos e 

stocks orogênicos, representantes de um magmatismo charnockítico a charno-

enderbítico, passam a compor uma nova unidade denominada de Suíte Intrusiva 

Arapari, em alusão ao rio homônimo. Tais charnockitos e charno-enderbitos 

variam desde tipos isotrópicos a levemente foliados e estão, em geral, 

descharnockitizados. Em outras palavras, os cristais reliquiares de orto e 

clinopiroxênios ora acham-se pseudomorfizados por clorita, talco, bastita e/ou 



actinolita, ora completamente reequilibrados para anfibólios cálcicos, de várias 

gerações questão. 

 

 Complexo Aruanã: tem seção-tipo no rio homônimo e é constituído por 

ortognaisses tonalíticos a graníticos, fortemente reidratados, cuja história 

metamórfica de alto grau nem sempre é resgatada. Os ortognaisses têm 

bandamento bem definido, ressaltado por leucossomas quartzo feldspáticos, por 

vezes dobrado e até apresentando padrão de interferência de dobras. Piroxênios 

pseudomorfizados (por talco e/ou bastita e/ou clorita e/ou actinolita) ou 

completamente reequilibrados para hornblenda (e/ou biotita) impedem um 

preciso diagnóstico da verdadeira fácies metamórfica. Às vezes, conforme 

aquele autor, os demais minerais chaves da catazona (biotita vermelha e/ou 

hornblenda castanho-esverdeada, titaníferas) também são escassos ou foram 

inteiramente substituídos por minerais de baixo grau metamórfico (titanita, 

clorita, epidoto, calcita, sericita, opacos, etc). 

 

 Complexo Bacajaí: foi definido em alusão às exposições no rio homônimo, para 

designar uma faixa metamórfica de alto grau (granulitos e granoblastitos 

charnockíticos, monzoníticos e enderbíticos), embasamento supostamente ligado 

a um núcleo arqueano.  Essas rochas são entendidas como charnockitóides de 

origem ígnea. O Complexo Bacajaí é definido para englobar enderbitos e 

charnoenderbitos dominantes, que se associam a subordinados charnockitos, 

jotunitos e mangeritos. 

 

 Complexo Cajazeiras: constitui um embasamento gnáissico definido como 

Complexo Cajazeiras (que não inclui as rochas paraderivadas), uma unidade 

tectono-estratigráfica do Domínio Bacajá, que representa o volume infracrustal 

mais evoluído e exumado desse domínio. Petrologicamente, o Complexo 

Cajazeiras (seção tipo no rio homônimo) é entendido  como ortopiroxênio 

gnaisses, ocorre ampla predominância de granulitos fortemente reidratados 

(piroxênios pseudomorfisados ou completamente reequilibrados), tonalíticos a 

graníticos, com texturas granulíticas (granoblástica interlobada, flaser, 

poligonal) geralmente intactas. Milonitos de alto grau, também são frequentes, 

com tramas de alta temperatura e elevada ductibilidade. 



 

 Suíte Intrusiva João Jorge: Na porção centro-norte do Domínio Bacajá ocorrem 

vários batólitos e plútons graníticos, geralmente de formas alongadas segundo o 

trend regional NW-SE. A Suíte Intrusiva João Jorge é composta de monzo e 

sienogranitos, raros granodioritos, granulação média a fina, inequi e 

equigranulares, leucocráticos, com poucos termos mais ricos em biotita. 

Apresentam uma tênue foliação magmática marcada pelo alinhamento dos 

cristais de feldspato e biotita, por vezes superposta por uma foliação milonítica 

N40º-70°W, relacionada a zonas de cisalhamento transcorrentes que cortam os 

corpos desta unidade. Além disso, são afetados por faixas de brechas 

cataclásticas quilométricas, acompanhadas de intensa alteração hidrotermal, que 

marcam intensa reativação rúptil das zonas de cisalhamento transcorrente. 

 

 Metatonalito Rio Bacajá: Esta unidade compreende metatonalitos a 

metamonzogranitos com biotita e hornblenda, bandados e porfiroclásticos, de 

granulação média a grossa, que frequentemente hospedam lentes de rochas 

máficas microgranulares (quartzo dioríticas a tonalíticas) e xenólitos de rochas 

supracrustais migmatizadas. Os metagranitóides bandados também apresentam 

veios leucograníticos concordantes com o bandamento, que sugerem feições 

migmatíticas. A atitude do bandamento varia entre N85º-60ºW, com mergulho 

geralmente subvertical, e por vezes delineia dobras apertadas com eixo 

mergulhando para WNW. 

 

 Ortognaisse Pacajá: compreende alguns corpos elípticos e/ou faixas reliquiares, 

com trend WNW-ESE, envolvidas por embasamento granulítico, de distribuição 

bem mais regional.  Essas rochas típicas de assembléias de embasamento, 

aliadas a gnaisses com ausência de texturas ígneas preservadas e de estruturas 

magmáticas primárias, respaldam o Ortognaisse Pacajá como uma unidade 

metamórfica, corroborada ainda pelas texturas nematoblásticas dos corpos 

anfibolíticos associados. Nos corpos de ortognaisses (mais ou menos 

migmatizados, com biotita marrom e/ou hornblenda verde), a trama tectônica é 

dada pela alternância de bandas centimétricas a decimétricas, de colorações 

cinza-esverdeadas e rosadas, além de freqüentes lentes anfibolíticas 

concordantes. Em geral, as bandas tonalíticas, granodioríticas e máficas são mais 



estreitas e bem definidas, finamente foliadas e esverdeadas, do que as dos 

ortognaisses granulíticos. 

 

 Sequência Três Palmeiras: é composta por um conjunto de rochas metavulcano-

sedimentares que sustentam a serra homônima, orientada segundo WNW-ESE, 

com uma inflexão segundo NW-SE na porção oriental. Foi definida como Suíte 

Metamórfica Três Palmeiras para designar esta seqüência supracrustal, que foi 

subdividida em uma unidade com predomínio de rochas metavulcânicas máficas 

(Anfibolito Itatá) e outra composta de rochas metavulcanoclásticas, rochas 

metavulcânicas félsicas e intermediárias, e rochas metassedimentares químicas e 

clásticas. 

 

 Grupo Tucuruí: é um conjunto de metabasaltos e rochas metassedimentares 

clásticas, que afloravam em uma faixa de direção submeridiana com mais de 170 

km de extensão, ao longo das margens do rio Tocantins, entre as cidades de 

Tucuruí e Marabá. É definido por um pacote inferior constituído essencialmente 

por um conjunto de derrames basálticos, com espessura em torno de 300 e 500 

m, e de no máximo 40 metros para cada derrame individual, que corresponderia 

à Formação Caraipé, que é subjacente a um pacote sedimentar, com espessura da 

ordem de 150 a 250 m, composto principalmente por metagrauvacas, que 

representaria a Formação Morrote. Adicionalmente, no âmbito deste projeto 

foram observados ainda metarenitos finos e metassiltitos no pacote sedimentar 

superior. Os metabasaltos são maciços, afaníticos, de coloração cinza escura a 

esverdeada, e na base e topo dos derrames basálticos individuais, são registradas 

brechas, com seixos de basalto, além de metabasaltos amigdaloidais. As rochas 

metassedimentares apresentam coloração avermelhada a esverdeada, nas quais 

encontram-se estruturas primárias preservadas, como laminação plano paralela. 

 

 

 



4 PROJETO CONSTRUTIVO DO POÇO 

 

O local determinado para a perfuração do poço fica na região de ocorrência das 

rochas da Formação Alter do Chão e do Complexo Aruanã. Para obter o melhor 

rendimento nesta região de litotipos variados, o método de perfuração escolhido foi o 

rotopneumático, que consiste na fragmentação da rocha através da combinação de 

percussão, com pequeno curso e alta frequência, e rotação. O fluido utilizado e principal 

agente da operacionalidade deste método é o ar comprimido procedente de 

compressores de alta potência (Feitosa, 2008). 

A profundidade prevista para o poço é de 150 metros, com diâmetros de 6” e o 

revestimento terá aproximadamente 30 metros e será feito com tubos geomecânicos de 

6” da marca Qualytubo. Para isto será feita, inicialmente, a perfuração em 6” até atingir 

a cama de rocha, seguida de reabertura em 12” por toda a extensão da camada 

inconsolidada para a colocação do revestimento de 6”, depois, a perfuração seguirá em 

6” até atingir a profundidade desejada, conforme o desenho do projeto construtivo 

previsto para o poço (Figura 5).  

Ao fim da perfuração será feita a instalação da bomba, cuja profundidade irá 

depender do nível da água, e a colocação do tubo de boca, com comprimento de 10 

metros e diâmetro de 12”.  Por fim, será construída a laje de concreto de proteção, com 

as seguintes dimensões: 1metro de comprimento por 1 metro de diâmetro e espessura de 

30 centímetros, além do cercado de proteção, em volta do poço. 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DA CAPTAÇÃO 

 

Estima-se que a vazão do poço será em torno de 5.000 L/h (5 m³/h) e seu 

bombeamento será feito através de uma bomba submersa da marca Ebara. A vazão 

máxima utilizada será de até 80% da vazão total do poço, por um período máximo de 20 

h/dia, conforme estabelecido na Resolução N°10 – CERH, de 2010. 

 

 

 



 

 
Figura 5: Projeto construtivo previsto para o poço da Vila Cururuí. 















































ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL PACAJÁ 

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

LOCALIDADE: VILA CURURUI 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ITEM SERVIÇOS UN 
Quantida 

de 

1,00 

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

1   SERVIÇOS PRELIMINARES UN 22.299,26 

2   ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 

100,00% 

22.299,16 

41.560,00 10,00% 

4.156,00 

3   CAPTAÇÃO UN 1,00 84.696,14

10,00% 10,00% 

4.156,00 4.156,00 

33,33% 33,33% 

26.546,91 26.546,91 

4   ADUTORA UN 1,00 6.010,61 

10,00% 

4.156,00 

33,33% 

26.546,91 

33,33% 

2.003,54 

10,00% 

4.156,00 

10,00% 

4.156,00 

10,00% 

4.156,00 

10,00% 

4.156,00 

10,00% 

4.156,00 

10,00% 

4.156,00 

33,33% 

2.003,54 

33,33% 

2.003,54 

100% 

22.299,16 

100% 

41.560,00 

100% 

79.640,74 

100% 

6.010,61 

5   RESERVATÓRIO ELEVADO VOL. 15M³ UN 1,00 72.562,32 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100% 

6   REDE DE DISTRIBUIÇÃO UN 1,00 49.154,76 

7   LIGAÇÕES DOMICILIARES UN 1,00 85.470,45 

18.140,58 18.140,58 

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

13.552,56 13.552,56 13.552,56 

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

21.367,61 21.367,61 21.367,61 

18.140,58 

25,00% 

13.552,56 

25,00% 

21.367,61 

18.140,58 

11   SISTEMAS ELÉTRICOS UN 1,00 16.996,48 50,00% 50,00% 

72.562,32 

100% 

54.210,24 

100% 

85.470,45 

100% 

TOTAL GERAL 

8.498,24 8.498,24 16.996,48 

378.750,00 

TOTAL SIMPLES 26.455,16 30.702,91 30.702,91 32.706,45 41.079,71 59.220,29 57.216,75 57.216,75 30.794,82 12.654,24 

TOTAL ACUMULADO 26.455,16 57.158,07 87.860,99 120.567,44 161.647,15 220.867,44 278.084,19 335.300,94 366.095,76 378.750,00 

% SIMPLES 6,98% 8,11% 8,11% 8,64% 10,85% 15,64% 15,11% 15,11% 8,13% 3,34% 

% ACUMULADO 6,98% 15,09% 23,20% 31,83% 42,68% 58,31% 73,42% 88,53% 96,66% 100,00% 

HARLEY GONCALVES 
DO 
NASCIMENTO:517825 
29268 

Assinado de forma digital por 
HARLEY GONCALVES DO 
NASCIMENTO:51782529268 
Dados: 2019.03.28 10:52:04 
-03'00' 
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Memorial Descritivo 

1. Introdução: 

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

Básico de Engenharia elaborado com vista a Implantação de um Sistema de Abastecimento 

de Água para a localidade Vila Cururui, pertencente à zona rural do município de Pacajá – PA. 

A elaboração do projeto básico de engenharia levou em consideração levantamentos 

de campo, e tem como objetivo principal solucionar um grave problema que é a carência da 

população ao acesso ao abastecimento público de água potável nesta localidade, bem como 

impactar diretamente na redução de agravamentos à saúde pública do município por meio 

da eliminação de doenças ligadas a falta de saneamento. 

A população da Vila Cururui utiliza-se de soluções alternativas individuais para 

garantir o seu abastecimento de água, através de pequenas “cacimbas” e poços freáticos tipo 

amazonas que estão diretamente impactados pelo efeito da sazonalidade da região. 

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

insuficiente, e sem tratamento, pois não há nenhum tipo de sistema instalado que melhore a 

qualidade da água distribuída à população.  

 

2. Características da localidade: 

 

A vila Cururui tem acesso por vicinais adjacentes à BR 230 – Rod. Transamazônica, 

distante 90,0 km da sede municipal. Atualmente habitam esta localidade cerca de 80,0 

(oitenta) famílias, totalizando 320,00 (trezentos e vinte) habitantes. 

 

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

e a existência de pequenos comércios ajudam a manter a economia em funcionamento.  
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Contudo, a Vila Cururuí é carente de serviços básicos de saneamento. Portanto os 

estudos em questão apontam a necessidade de investimentos neste setor e desta forma o 

projeto técnico que visa implantar um sistema de abastecimento para atender a população 

com água potável durante 24 horas por dia. 

 

3. Condições Sanitárias da Localidade: 

A situação encontrada na bairro é precária, no que diz respeito a saneamento básico. 

Não existem sistemas de abastecimento de água, assim como qualquer evidência de 

acondicionamento e/ou tratamento de dejetos. A população faz uso de água coletada 

diretamente de poços amazonas, correndo sérios riscos à saúde. 

A água coletada é utilizada para higiene pessoal e consumo humano, sem qualquer 

tratamento prévio. 

Adultos e crianças sofrem com doenças de veiculação hídrica, dentre as mais comuns 

micoses e diarréia, hepatites e outras doenças de veiculação hídrica. 

 

4. Sistema Proposto: 

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

supracitadas da população da localidade, precisa realizar investimentos no setor de 

saneamento básico. Diante dessa realidade, vem apresentar o projeto para a implantação de 

um sistema de abastecimento de água que atenda plenamente a localidade Vila Cururui. 

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

abastecimento de água com 100% de atendimento definido em etapas, tais quais explicitadas 

abaixo:  

4.1 Serviços Preliminares: 

Esta etapa da obra constam os serviços iniciais necessários para garantir a adequada 

instalação da obra, realizando os serviços de fechamento do local que precisa de intervenção, 



 
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ 

 
 

3 
 

como o lote destinado a área de reservação, cujo mesmo cito as seguintes coordenadas 

geográficas: Latitude:   03°26,116'S e Longitude:  50°20,383"W. 

4.2 Captação de Água: 

O projeto básico de engenharia adota o sistema de captação subterrâneo, por meio 

da utilização de poço tubular. Para isso prevê a perfuração de 1,0 (um) poço tubular 

profundo DN 6”x 150,00m, com respectivo conjunto motor-bomba dimensionado para 

atender a vazão de explotação produzida pelo poço e o desnível do terreno bombeando 

diretamente para o reservatório elevado.  A localização deste poço (a perfurar) foi 

determinada através de estudo técnico com base em observações de campo que levou em 

consideração o histórico de perfurações já realizadas no local, bem como a experiência dos 

moradores locais.  

4.3 Sistema Elevatório e de Adução de água bruta: 

A fim de alcançar a máxima eficiência no funcionamento do sistema de captação, será 

construída uma tubulação adutora de PVC DN 50mm e de extensão total de  3,0m que 

interligará o poço tubular (existente e a ser perfurado) ao reservatório elevado a ser 

construído. 

O dimensionamento do sistema elevatório consta no memorial de cálculo do projeto. 

4.4 Sistema de Tratamento: 

O projeto de abastecimento de água da Vila Cururuí, atende ao preconizado pela 

Portaria ministerial Nº 2.914/11. Para isso prevê a instalação de 1,0 (um) equipamento 

dosador de cloro por pastilhas, com finalidade a dissolver e diluir o cloro na massa líquida da 

água bruta, realizando assim o processo de desinfecção por eliminação de microrganismos, 

sobretudo, os do tipo patogênicos. 

Vale ressaltar que o dimensionamento do sistema de tratamento por dosagem de 

cloro encontra-se no memorial de cálculo do projeto. 
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4.5 Reservação: 

 O dimensionamento do projeto básico levou em consideração ao atendimento pleno 

de todas as famílias da localidade. O dimensionamento do projeto levou em consideração a 

projeção populacional com horizonte de 20,0 (vinte) anos, conforme a Lei 11.445/07. 

De acordo com o memorial e os parâmetros adotados para o cálculo do volume de 

reservação, será necessário o volume de 15,0 m³ (quinze) para armazenamento da água e 

para atendimento desta população calculada no projeto. 

Sendo assim, está previsto no projeto a construção de um reservatório elevado 

composto por castelo em concreto armado e reservatório em fibra de vidro ou polietileno 

com capacidade de 15.000 litros atendendo ao horizonte do projeto. 

A localização do reservatório elevado está sob as coordenadas: 03°26,116'S e 

Longitude:  50°20,383"W, conforme apresentado na planta. 

A localização deste equipamento foi estudada e leva em consideração o local mais 

elevado e  favorável à instalação para as condições de pressão hidráulica, sendo escolhido o 

terreno do antigo sistema de abastecimento de água. 

4.6 Distribuição: 

O projeto proposto abrange toda a localidade com o assentamento de tubulações em 

PVC PBA com diâmetros variados ( DN 50mm). O projeto leva em consideração os 

parâmetros abaixo indicados, de acordo com a NBR. 

Parâmetro Valor Unidade 

Pressão mínima na rede 10,0 m.c.a 

Diâmetro mínimo 50,0 mm 

Método de dimensionamento Seccionamento 

Vazão máxima (horária final de plano) 4,11 m³/h 

Profundidade mínima 0,70 m 

Velocidade máxima 5,0 m/s 
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 O material a ser utilizado será de PVC JE PBA Classe 12 e o Vinilfer. 

 A rede de distribuição de água foi dimensionada pelo método do seccionamento, 

utilizando os coeficientes de Hazen-Williams, de acordo com os parâmetros acima citados, o 

dimensionamento é apresentado neste projeto. 

 

4.7 Ligações domiciliares: 

O projeto contempla 80 (oitenta) ligações domiciliares com diâmetros do colar de 

tomada de DN 50mm. 

Está previsto no projeto a realização do cadastro destas ligações juntamente com os 

respectivos usuários. 

 

5. Projeção Populacional: 

De acordo com dados repassados pela Prefeitura Municipal de Pacajá e a liderança da 

comunidade, a população atual (2019) da vila Cururui é aproximadamente em 320 

habitantes. 

No cálculo das projeções populacionais tomamos como referência dados de 

crescimento demográfico do (IBGE 2010), cuja projeção apontou taxa de crescimento 

populacional de 2,04%.  

Para o cálculo da projeção populacional, adotou-se o método de projeção 

geométrica, que estabelece o crescimento populacional em função da população existente a 

cada instante.  

                  Pt = 320,00 habitantes para o final de plano, com horizonte de 

20 (vinte) anos. 
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Memória de Cálculo 

1. Critérios e Parâmetros de projeto: 

1.1 Nível de atendimento no período de projeto: 

A implantação do sistema de abastecimento de água existente visa atender a 100% da 

comunidade durante todo o período de alcance do projeto. 

 

a. Parâmetros para o estudo das vazões: 

Para o cálculo do projeto, foram considerados os seguintes parâmetros para estimar 

as vazões utilizadas no cálculo das diversas unidades: 

 

Parâmetro Valor Unidade 

Consumo percapita bruto de água 100,0 l/hab.dia 

Coeficiente para dia de maior consumo (k1) 1,2 - 

Coeficiente para hora de maior consumo (k2) 1,5 - 

Volume de reservação/Dias de maior 

consumo 
15 m³ 

População inicial (ano 2017) 320 Hab. 

População final (ano 2037) 479 Hab. 
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1.2 Dimensionamento das unidades do Sistema de Abastecimento de 

Água: 

a. Manancial 

O manancial a ser utilizado será o lenço subterrâneo, mediante a captação 

subterrânea com 1,0 (um) poço tubular a ser perfurado com diâmetro de 6” e 150 m de 

profundidade. 

b. Potência do Conjunto Motor-bomba: 

O conjunto motor-bomba submerso de água bruta fará o recalque da água do poço 

tubular. A bomba selecionada foi dimensionada para uma vazão de 4,11 m³/h e altura 

manométrica e 106,00 m.c.a e uma potência de 3,0 cv, de acordo com referência conforme 

documentação técnica do equipamento em anexo. 

c. Planilhas: 

As planilhas de cálculo estão nas páginas a seguir. 

Ano 
Pop.Abast. 
100% (hab) 

Q médio                
( l/seg.) 

Q máximo  
diário                 

( l/seg.) 

Q máximo  
horário             
(l/seg.) 

Reservacão              
( m³ ) 

2019 320 0,37 0,44 0,67 9,60 

2020 327 0,38 0,45 0,68 9,80 

2021 333 0,39 0,46 0,69 10,00 

2022 340 0,39 0,47 0,71 10,20 

2023 347 0,40 0,48 0,72 10,41 

2024 354 0,41 0,49 0,74 10,62 

2025 361 0,42 0,50 0,75 10,84 

2026 369 0,43 0,51 0,77 11,06 

2027 376 0,44 0,52 0,78 11,28 

2028 384 0,44 0,53 0,80 11,51 

2029 392 0,45 0,54 0,82 11,75 

2030 400 0,46 0,55 0,83 11,99 

2031 408 0,47 0,57 0,85 12,23 

2032 416 0,48 0,58 0,87 12,48 

2033 425 0,49 0,59 0,88 12,74 

2034 433 0,50 0,60 0,90 13,00 

2035 442 0,51 0,61 0,92 13,26 

2036 451 0,52 0,63 0,94 13,53 

2037 460 0,53 0,64 0,96 13,81 

2038 470 0,54 0,65 0,98 14,09 

2039 479 0,55 0,67 1,00 14,38 
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d. Terreno: 

O terreno disponibilizado para a construção do Reservatório Elevado de distribuição 

fica localizado em um ponto adequado para permitir pressão hidráulica suficiente para o 

funcionamento do sistema de abastecimento de água e possui uma área de 64,00m² 

(medindo 8,0m x 8,00m).  
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20190378161

INICIAL

1. Responsável Técnico

HARLEY GONCALVES DO NASCIMENTO

Título profissional: ENGENHEIRO SANITARISTA RNP: 1502894262

Registro: 0000013712D PA PA

2. Contratante

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

RUA Duque de Caxias Nº: 206

Complemento: PREFEITURA Bairro: CENTRO

Cidade: PACAJÁ UF: PA CEP: 68485000

País: Brasil

Telefone: (94) 99146-8061 Email: pazeprosperidadeadmpacaja@outlook.com

Contrato: CONTRATO Nº 52/2019 Celebrado em: 26/02/2019

Valor: R$ 8.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: Órgão Público 

3. Dados da Obra/Serviço

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

RUA Rua Duque de Caxias Nº: 206

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PACAJÁ UF: PA CEP: 68485000

Telefone: (94) 99146-8061 Email: pazeprosperidadeadmpacaja@outlook.com

Coordenadas Geográficas:  Latitude: 0   Longitude: 0

Data de Início: 22/03/2019 Previsão de término: 28/03/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

12 - ELABORAÇÃO Quantidade Unidade

5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS
HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS -> #1416 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1,00 un

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

5. Observações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA CURURUÍ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA. COMPOSTO POR CAPTAÇÃO
SUBTERRÂNEA ATRAVÉS DE 1 POÇO TUBULAR, 1 CLORADOR TIPO PASTILHA, ADUTORA, 1 CASTELO EM CONCRETO ARMADO E
RESERVATÓRIO EM FIBRA OU POLIETILENO, 815 METROS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO E 80 LIGAÇÕES DOMICILIARES.

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.

- 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

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

HARLEY GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 517.825.292-68

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: 28/03/2019 Valor pago: R$ 85,96 Nosso Número: 5078648

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7z71w
Impresso em: 01/04/2019 às 11:52:54 por: , ip: 187.73.108.38

www.creapa.org.br faleconosco@creapa.com.br

Tel:  (91) 3219-3402 Fax: 
CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Pará
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 

 
 

OBJETIVO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Esta especificação técnica tem o objetivo de definir e especificar os critérios técnicos 

necessários para a construção do sistema de abastecimento de água na Vila Cururui, no 

município de PACAJÁ/PA.  

 

 OBJETO  

 

           O objeto destas especificações é a obra de Construção de um sistema de 

abastecimento de água tratada na Vila Cururui, no município de PACAJÁ/PA.  

 

 

DESCRIÇÃO SUCINTA DA OBRA  

 

           A obra consistirá na construção de 1 microssistemas de abastecimento de água tratada, 

na Vila Cururui, com as seguintes características principais: Sistema com Poço tubular 

profundo, revestido com tubos e filtros PVC Geomecânico de 6” de diâmetro – 150 m; 

Sistema elevatório de água (bomba submersa e adutora); Tratamento (Sistema de desinfecção 

– Clorador em pastilhas); Reservação será realizada por meio de um Reservatório Elevado 

com castelo em concreto armado e Caixa D’água em fibra de vidro ou polietileno com 

capacidade para armazenar 15.000 L de água; Rede de distribuição de água em tubos de PVC 

PBA CL 12 (DN 50); 80 Ligações domiciliares compostas de colar de tomada com saída de 

½” de diâmetro, em PVC-JS 20mm, tubulação, hidrômetro e torneira; Urbanização 

composta de cerca com mourões de concreto, arame farpado, portão de acesso, iluminação da 

área e limpeza geral da obra.  

 

PRAZO  

 

         O prazo para execução da obra será de 10 meses corridos, contados a partir da data de 

emissão da respectiva Ordem de Serviço e/ou assinatura do contrato, devendo a 

CONTRATADA submeter à aprovação da Prefeitura Municipal de PACAJÁ, da sua proposta 

de cronograma físico-financeiro para a execução da obra. 

 

 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES  

 

         Serão documentos complementares a estas especificações técnicas, independentemente 

de transcrição:  

 

- todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas especificações técnicas; 

- instruções técnicas e catálogos de fabricantes, quando aprovados pela FISCALIZAÇÃO;  

- as normas do Governo do Estado do Pará e de suas concessionárias de serviços públicos e  
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- as normas do CREA/PA. 

 

MATERIAIS  

 

                Todos os materiais necessários serão fornecidos pela CONTRATADA. Deverão ser 

de primeira qualidade e obedecer às normas técnicas específicas. As marcas citadas nestas 

especificações constituem apenas referência, admitindo-se outras previamente aprovadas pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 

          - Condições de similaridade: 

 

                     Os materiais especificados poderão ser substituídos, mediante consulta prévia à 

FISCALIZAÇÃO, por outros similares, desde que possuam as seguintes condições de 

similaridade em relação ao substituído: qualidade reconhecida ou testada, equivalência técnica 

(tipo, função, resistência, estética e apresentação) e mesma ordem de grandeza de preço. 

 

MÃO-DE-OBRA E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  

 

                  A CONTRATADA deverá empregar somente mão-de-obra qualificada na 

execução dos diversos serviços. Cabem à CONTRATADA as despesas relativas às leis 

sociais, seguros, vigilância, transporte, alojamento e alimentação do pessoal, durante todo o 

período da obra.  

                  A CONTRATADA se obriga a fornecer a relação de pessoal e a respectiva guia de 

recolhimento das obrigações com o INSS. Ao final da obra, deverá ainda fornecer a seguinte 

documentação relativa à obra: - Certidão Negativa de Débitos com o INSS; - Certidão de 

Regularidade de Situação perante o FGTS e - Certidão de Quitação do ISS referente ao 

contrato. 

 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIA 

 

                  A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, as ART 

referentes à execução da obra e aos projetos, incluindo os fornecidos pela CONTRATANTE. 

A guia da ART deverá ser mantida no local dos serviços. Com relação ao disposto no Art. 618 

do Código Civil Brasileiro, entende-se que o prazo de 05 (cinco) anos, nele referido, é de 

garantia e não de prescrição. O prazo prescricional para intentar ação civil é de 10 anos, 

conforme Art. 205 do Código Civil Brasileiro. 

 

 

PROJETOS  

 

                  O projeto de executivo da estrutura de concreto, e a posição dos pontos de 

instalações elétricas, serão fornecidos pela CONTRATADA. Se algum aspecto destas 

especificações estiver em desacordo com normas vigentes da ABNT, CREA e Governo do 

Estado prevalecerão à prescrição contida nas normas desses órgãos. 

 

 

DIVERGÊNCIAS  

 

                     Em caso de divergência, salvo quando houver acordo entre as partes, será 

adotada a seguinte prevalência:  



 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ/PA 

                              SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VILA CURURUI 

- as normas da ABNT prevalecem sobre estas especificações técnicas e estas, sobre os 

projetos e caderno de encargos;  

- as cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensões, medidas em escala;  

- os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e  

- os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos. 
 

 

1 - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS GERAIS: 

 

1.1 – Limpeza do Terreno 

A limpeza do terreno deverá ser executada de modo a deixar completamente livre não 

só as áreas onde serão implantadas as obras, como também os caminhos indispensáveis para o 

transporte de materiais. 

O terreno será totalmente limpo de todo o entulho, sendo desmatado e destocado 

retirando-se raízes, troncos, tocos e arbustos que prejudiquem a boa execução das obras. 

 

1.2 – Locação da Obra 

Após o atendimento do item anterior, deverão ser providenciados os serviços de  

locação das obras. 

Deverão ser observadas rigorosamente as cotas previstas no projeto fixando-se 

previamente a referência de nível a obedecer, a qual é indicada no projeto. 

 

1.3 – Movimento de terra 

As escavações serão executadas dentro das necessidades do projeto e de acordo com a 

topografia do terreno. 

Os fundos das cavas deverão ser nivelados e as paredes laterais do corte, tanto quanto 

possível verticais. 

Quando necessário os locais escavados deverão ser adequadamente escorados, de 

modo a garantir a segurança dos operários. 

As escavações em rocha, se necessárias, deverão ser executadas por pessoal habilitado. 

O esgotamento das cavas de fundações, se necessário deverá ser feito com bombas 

adequadas. 

 

1.4 – Aterros e Reaterros 

Os aterros deverão ser executados com material arenoso, isento de matéria orgânica. 

Deverão ser espalhados em camadas nunca superior a 0,20 m de altura e compactados 

com equipamento mecânico apropriado ou manualmente. 

Será adotado processo idêntico para o reaterro das áreas remanescentes das 

escavações, para regularizar o terreno. 

 

1.5 - Concretos 

Os materiais empregados no preparo do concreto, deverão obedecer as precisões da 

ABNT. 

A dosagem do concreto dependerá do fim a que se destina, obedecendo-se em 

princípio as indicações que se seguem: 

a) Concreto magro 
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1:4:8 (cimento, areia e brita) 

b) Concreto ciclópico 

1:3:6 (Cimento, areia e brita) 

c)Concreto armado 

1:2:4 (Cimento, areia e brita) 

 

1.6 – Concreto Armado 

A execução do concreto estrutural obedecerá rigorosamente ao projeto estrutural 

apresentado pela CONTRATADA, bem como as normas técnicas da ABNT que regem o 

assunto, além das que se seguem: 

O fck mínimo do concreto armado será de 250 Kgf/cm². 

As formas deverão ter as armações e os escoramentos necessários para não sofrerem 

deslocamentos ou deformações quando do lançamento do concreto fazendo com que, por 

ocasião da desforma, a estrutura reproduza o que foi determinado em projeto. 

Antes do lançamento do concreto, deverá ser procedida a limpeza das formas 

molhando-as até a saturação. Deverão estar perfeitamente estanques, a fim de evitar a fuga de 

nata do cimento. 

A execução das armaduras deverá obedecer rigorosamente ao projeto estrutural no que 

se refere a posição, bitola, dobramento e recobrimento. 

Antes de colocadas nas formas, as barras de aço deverão ser limpas não se admitindo a 

presença de graxas, tintas ou oxidação acentuada. 

Não serão admitidas emendas de barras, não previstas no projeto. 

O controle de qualidade do concreto será efetuado de acordo com as prescrições da 

ABNT. 

O consumo mínimo de cimento será de 300 Kg/m³ de concreto, para toda a estrutura 

acima do nível do solo e não em contato com a água, e 360 Kg/m3 para a parte da estrutura 

situada abaixo do nível do solo e para aquelas que venham a estar em contato com a água. 

A relação água/cimento não deverá exceder 0,50 litros /Kg de cimento, quando se 

tratar de concreto em contato com água. 

O concreto deverá ser dosado de modo a se obter uma tensão mínima de ruptura a 

compressão indicada  no projeto estrutural. 

O preparo do concreto deverá ser feito mecanicamente, observando-se o tempo 

mínimo de 02 minutos, contados após o lançamento de todos os componentes na betoneira. 

A descarga da betoneira deverá dar-se diretamente sobre o meio de transporte. 

O lançamento do concreto deverá ser feito sempre dentro dos 30 minutos que 

seguirem a confecção da mistura, observando-se ainda: 

a)  Não será permitida a utilização de concreto re-misturado, 

b)  A concretagem deverá obedecer a um plano de lançamento, com cuidados 

especiais na localização dos trechos de interrupção de área. 

c)  A altura máxima de lançamento será de 2,00 m. 

O enchimento das formas deverá ser acompanhado de vibração mecânica, exceto em 

obras de pequeno porte, e a critério da fiscalização. 

Será empregado vibradores de imersão, evitando-se o engaiolamento do agregado graúdo, 

falhas ou vazios nas peças. 

 

De cada 50 m³ de concreto, serão retirados corpos de prova cilíndricos para ensaio de 

ruptura a compressão, aos 7 e 28 dias. 
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Cuidados especiais deverão ser tomados na cura do concreto especialmente nos 

primeiros 7 dias, tais como: 

a)  Vedar todo o acesso ou acúmulo de material nas partes concretadas, durante 24 

horas após sua conclusão; 

b)  Manter as superfícies úmidas, por meio de sacaria ou areia molhada, etc... 

As formas somente poderão ser retiradas observando-se os prazos mínimos seguintes 

(NB-1): 

a) Faces laterais: 03 dias; 

b) Faces inferiores, mantendo-se escoras convenientemente espaçadas: 14 dias; 

c) Face inferior sem escoras: 21 dias; 

Na retirada das formas deverão ser evitados choques mecânicos. 

 

 

1.7 – Concreto Aparente 

O concreto aparente liso deverá apresentar uniformidade e homogeneidade de 

colocação e textura, além da regularidade da superfície. 

As formas serão em madeira de lei aparelhada ou chapadas de madeira compensada, 

revestidas com filme plástico, de fabricação madeirite ou similar. 

Será vedado a untagem com óleo queimado ou material que posteriormente venham a 

prejudicar a uniformidade de coloração. 

O concreto a ser empregado deverá ser sujeito a rigoroso controle no sentido de ser 

obtido material de qualidade invariável. 

A interrupção do lançamento do concreto deverá ser prevista de modo que sejam 

praticamente invisíveis as linhas de emendas decorrentes desse processo. 

 

1.8 – Concreto Magro 

Será utilizado para lastro de piso apoiado diretamente no terreno. Será lançado sobre a 

base de pedra britada, após conveniente apiloamento do terreno e da base. O lastro de 

concreto, deverá apresentar a espessura mínima de 8 cm. 

 

 

2 - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

2.1 - Generalidades 
A execução dos serviços gerais de construção deverá obedecer as especificações 

abaixo discriminadas, bem como as normas técnicas da ABNT. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Fiscalização. 

 

2.2 – Instalações do Canteiro de Obras 

Como as localidades são próximas, constará de 01 (Um) único barracão necessário ao 

acondicionamento de todos os matérias, com banheiro, escritório, incluindo instalações 

elétricas e hidráulicas. 

Deverá ser previsto um cômodo para os serviços de escritório, local onde sempre 

estarão a disposição os desenhos e memoriais do projeto incluíram também as instalações 

sanitárias provisórias, bem como as instalações de água, luz e força, necessárias para 

execução da obra. 
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2.3 - Alvenaria 

As alvenarias deverão ser executadas em tijolo cerâmico com seis furos, de boa 

qualidade de aresta vivas. As fiadas deverão ficar perfeitamente niveladas as paredes deverão 

ter prumo perfeito e os cantos em ângulo reto, sendo obedecidas rigorosamente às dimensões 

indicadas no projeto. 

Antes de assentados os tijolos deverão ser rigorosamente molhados. 

           Na casa do operador deverá ser executado um vão em elemento vazado (combogó) 

conforme projeto arquitetônico. 

Na elevação das paredes deverão ser deixados os rasgos e passagens para as 

canalizações eletricidade, bem como para a fixação dos caixilhos das janelas e portas. 

 

2.4 – Coberturas e Forros 

As coberturas serão executadas em telha tipo cerâmica plan. A declividade das 

coberturas é indicada no projeto e a montagem das telhas deverá obedecer as instruções do 

fabricante. 

As telhas serão assentadas em estrutura de madeira de lei, serrada, sem falhas ou 

empenos. As peças de madeira terão dimensões compatíveis com as cargas a suportar e os 

vãos a vencer. 

            O forro da casa do operador deverá ser em PVC em placas com largura de 10 cm, 

espessura de 8mm, comprimento de 6,0 metros, inclusive colocação.  

 

2.5 - Revestimento 

As superfícies a revestir deverão ser limpas e molhadas antes de qualquer 

revestimento. Deverão ser previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia, 

encobrindo-as totalmente. 

Os revestimentos deverão ser iniciados após a colocação das tubulações de energia 

elétrica que ficarão embutidos na alvenaria. 

O do piso da casa do operador e adm. deverá ser piso cimentado liso.   

As paredes em alvenaria do alojamento do operador deverão ser chapiscadas e 

rebocadas de forma a obter um revestimento liso e uniforme. 

Não serão aceitos rebocos rústicos ou simplesmente desempenados, com falhas 

grosseiras nem revestimentos cerâmicos com trincas ou falhas de fabricação ou de 

assentamento, devendo o serviços serem refeitos imediatamente após a indicação da falha pela 

FISCALIZAÇÃO.     

As argamassas a utilizar para os diversos tipos de revestimentos são as seguintes: 

a) Chapisco: cimento e areia no traço 1:3; 

b) Massa única: barro e areia no traço 1:4, com 150 kg de cimento por m³ de 

argamassa. 

 

2.6 – Pisos, Rodapés, Soleiras e Peitoris. 

Os pisos de cimento serão executados com aplicação de camada de argamassa de 

cimento e areia no traço 1:3. Terão declividade na direção dos locais previamente fixados para 

o escoamento das águas. 

Serão executados Soleiras e peitoris em argamassa de cimento e areia com acabamento 

liso na porta, sendo que as espessuras deverão ter respectivamente 3 e 2 cm. 

            O piso da casa do operador será em cimentado liso. 
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2.7 – Esquadrias  

As esquadrias deverão obedecer, quanto a sua localização, dimensões e execução, às 

indicações do projeto arquitetônico.  

 

2.7.1 - Escada de Marinheiro  

 A escada de marinheiro será em aço galvanizado de 1 ½”, pintada com tinta 

anticorrosiva. 

 

2.7.2 - Guarda Corpo  

 O guarda corpo será de ferro galvanizado com barras de 3/16”, pintada com tinta 

anticorrosiva. 

 

2.7.3 – Esquadrias de Madeira 

Toda esquadria de madeira a ser empregada deverá ser em madeira de lei (madeira de 

1ª qualidade), estar seca e isenta de defeitos que comprometam sua finalidade, como sejam, 

rachaduras, nós, escoriações, falhas, empenamentos, etc. 

Todos os quadros fixos e móveis serão perfeitamente esquadrinhados ou limados de 

modo a desaparecerem as rebarbas e saliências de solda. A estrutura da esquadria deverá ser 

rígida. Todos os furos dos rebites ou parafusos serão escariados e as asperezas limadas. 

Todas as esquadrias deverão ter: caixilhos e alisar e todas as ferragens devem ser 

cromadas e compatíveis com as dimensões das esquadrias. 

 

 

2.7.4 – Cerca em moirões de concreto e arame farpado 

A cerca de proteção da área do sistema, deverá ser executada com moirões de concreto 

e arame farpado, devendo ser assentadas de forma que permaneçam perfeitamente esticadas. 

 

 

2.8 – Instalações Elétricas 

As ligações elétricas para atender a demanda de energia necessária para o 

funcionamento da bomba submersa e demais sistemas elétricos. A subestação e implementos 

elétricos encontram-se discriminados e especificados em planilha orçamentária. 

A Contratada entregará a subestação funcionando. A casa do operador deverá ter dois 

pontos de iluminação fluorescente, luminária tipo calha simples com reator completa de 20 

Wl, com comandos (interruptores) independentes. Deverão ser instaladas 02 (duas) tomadas 

universais, no interior da casa do operador, e bem como deverá ser executada a iluminação 

externa da área do sistema. 

 

Sistema de iluminação da área do sistema: 

 

a) O sistema de iluminação da área do sistema será composto 01 unidade de Poste de 

concreto, h = 10,00m, 01 unidade de Luminária aberta p/ iluminação publica, corpo refletor 

em alumínio fundido, com porta lâmpada e braço metálico, 01 unidades de Lâmpada de vapor 

de mercúrio de 250 W. e a Instalação de 01 pontos de iluminação, incluindo eletroduto em 

PVC Rígido 1/2", 12 metros de fio 2,5 mm2, caixas conexões e interruptor. A distribuição dos 

pontos de iluminação obedecerá ao descrito na planta do projeto.  
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2.9 – Pintura 

 

Todas as superfícies à pintar deverão estar secas, cuidadosamente limpas (isentas de 

pó), retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destina. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente 

seca devendo observar um intervalo de 4 horas entre duas demãos sucessivas: as tintas à base 

de PVA permitem um intervalo de 03 horas. 

As superfícies rebocadas deverão, após um prazo mínimo de 30 (trinta) dias 

consecutivos, serem preparadas com selador PVA e posteriormente pintadas. 

Igual cuidado haverá entre um intervalo mínimo de 24 horas cada demão de massa. 

As esquadrias de madeira deverão ser lixadas e após serem cuidadosamente limpas e 

isentas de pó, deverão receber duas demãos de líquido selador e após a secagem completa do 

selador será aplicada uma demão de verniz. 

Quando solicitada pelo Contratante a Contratada deverá providenciar a pintura do 

logotipo da Administração da PMT no reservatório elevado, conforme dimensões e modelos a 

serem apresentados. 

 

2.10 – Placas 

 

A Contratada deverá providenciar a confecção e instalação da placa da obra nas 

dimensões 3,20 x 2,00m (padrão FUNASA), em chapa galvanizada com pintura em esmalte e 

apoiada por estruturas de madeira. A placa padrão do Programa Calha Norte, será fornecido 

pela CONTRATANTE. A placa deverá ser instalada em posição de destaque no canteiro de 

obras, devendo a sua localização ser, previamente, aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

 

2.11- Fôrmas  

As fôrmas deverão ter as armações e os escoramentos necessários para não sofrerem 

deslocamentos ou deformações no lançamento do concreto, fazendo com que, por ocasião da 

desforma, a estrutura reproduza o que foi determinado em projeto. 

As fôrmas utilizadas na concretagem deverão ser bem aparelhadas, estanques e 

suportar com segurança as cargas que lhe foram transmitidas. 

Os pontaletes terão secção com dimensões mínimas de 3" x 3", devendo ser, 

devidamente, contraventados. 

 

Não deverá haver mais do que 01 (uma) emenda em cada pontalete, devendo a mesma 

ser efetuada fora do terço médio da peça. 

Antes do lançamento do concreto, as fôrmas deverão ser limpas, molhadas e 

perfeitamente estanques, a fim de evitar a fuga da nata do cimento. 

A retirada das fôrmas, deverá ser efetuada obedecendo às recomendações da ABNT e 

a orientação da CONTRATANTE. 

 

 

2.12- Armadura (Ferragens)  

 As armaduras serão constituídas por vergalhões de aço CA-50 e CA-60 de acordo com 

o projeto estrutural. o dobramento, o número, a posição e a bitola das barras obedecerão 

rigorosamente os desenhos dos projetos estruturais e os preceitos da EB-3 da ABNT. 
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O corte e o dobramento da ferragem deverão ser feitos a frio. não serão permitidas 

emendas de barras, quando não previsto no projeto estrutural. 

 

A colocação das armaduras nas fôrmas deverão ser terminadas em tempo hábil, antes 

do início da concretagem, a fim de permitir sua verificação pela CONTRATANTE. 

 

2.14 - Limpeza 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão apresentar 

funcionamento perfeito todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos com as 

instalações efetivamente ligadas as redes de serviços públicos. 

 

3 - ESPECIFICAÇÕES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

 

Não será fornecido à CONTRATADA nenhum equipamento, a qual deverá colocar a 

disposição da obra tudo o que for necessário à perfeita execução dos serviços. 

 

 

O conjunto elevatório será composto de: 

 

VILA CURURUI: Motor bomba submersa: CMB de 3 CV, para atender a vazão (4,11 m³/h) 

e a altura manométrica especificada no dimensionamento do equipamento (106 mca). A 

instalação do conjunto motor-bomba deverá ser executada por pessoal especializado, e 

consistirá da montagem da bomba, do motor e dos equipamentos elétricos necessários ao seu 

funcionamento, de acordo com os requisitos do projeto, com as especificações técnicas e com 

as recomendações do fabricante. 

 

 

a) Quadro de comando e acionamento do conjunto motor bomba submerso: Chave 

compensadora automática de partida, montado e acondicionado em caixa metálica, equipada 

com voltímetro, amperímetro, horímetro e pára-raio. O local onde será instalado quadro 

deverá estar completamente limpo, acabado e preparado para receber o equipamento. O 

quadro deverá ser firmemente fixado, nivelado e deverão ser observadas as recomendações do 

fabricante. Os equipamentos removíveis, quando fornecidos em embalagens separadas dos 

quadros, deverão ser limpos, inspecionados, ajustados e testados, antes de sua instalação. 

          Todos os equipamentos deverão ser instalados e fixados nos respectivos locais de forma 

simples, sem artifícios ou adaptações inconvenientes, a fim de que sua remoção, em qualquer 

tempo, possa ser feita sem dificuldades.  

          As ligações deverão ser feitas de acordo com as recomendações do fabricante, evitando 

curvas que prejudiquem a isolação dos cabos e sem forçar os terminais dos equipamentos. O 

cabo terra deverá ser fixado em local próprio e não deverá possuir emenda desde o 

equipamento até o sistema de aterramento. 

          Deverá ser feita limpeza dos equipamentos e verificação geral quanto às suas locações 

corretas e alguma possível irregularidade. 

 

b) Clorador em pastilhas: O clorador em pastilhas deverá atender a vazão especificada 

no dimensionamento, inclusive deverão ser fornecidas pastilhas para atender o primeiro mês 

de funcionamento do sistema. O sistema de cloração deverá ser devidamente fornecido e 

instalado conforme determina o projeto, sendo que deverão ser observadas as recomendações 

do fabricante, e bem como deverá ser entregue dosado e em perfeito funcionamento.    
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A reservação elevada será composta de: 

 

a) Reservatório: O reservatório será compatível com o dimensionado no projeto técnico e 

na planilha orçamentária, e deverá ser executado em perfeito estado de conservação e 

funcionamento, não apresentando rachaduras ou vazamentos, para isso deverão ser 

realizados testes de estanqueidade antes e após sua instalação sobre a estrutura de 

concreto. Caso seja detectada alguma avaria ou vazamento, o mesmo deverá ser 

substituído por outro em prefeito estado.  

 

  

 

4 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA SERVIÇOS DA REDE DE 

DISTRIBUIÇÃO E ADUÇÃO 

 

4 .1 – Limpeza e preparo do terreno 

Em toda a extensão onde serão implantadas as tubulações, o terreno deverá ser limpo 

removendo-se totalmente a vegetação existente, inclusive tocos, raízes e detritos. 

 

4.2 – Serviços de topografia e demarcação de valas 

 

A locação da rede de distribuição será efetuada por meio de equipamento topográfico, 

sendo que a tubulação a ser assentada deverá ter seu eixo demarcado, através de 

estaqueamento de 20 em 20 metros, devendo-se assinalar os pontos onde serão instaladas 

conexões, registros, ventosas, além disso, cruzamento em nível com outras tubulações ou 

elementos enterrados. 

 

4.3 – Transporte de materiais 

Em todas as fases de transporte, inclusive manuseio e empilhamento devem ser 

tomados medidas especiais, para evitar os choques e atritos que afetam a integridade de 

material ou o seu revestimento. 

Não será colocado nenhum tubo ou peça especial que apresente ranhuras ou trincas, 

mesmo no revestimento. 

 

4.5 – Movimento de terra 

Compreenderá este item todas as operações necessárias ao movimento de terra para a 

implantação dos sistemas definidos no projeto. 

 

4.5.1 - Escavações 

Após a locação do sistema a ser implantado iniciar-se-ão os serviços de escavações. 

Estas deverão ser feitas com equipamentos mecânicos ou manualmente. 

A largura total das valas para tubos de PVC será, normalmente, 30 cm, maior do que o 

diâmetro nominal da tubulação. 

A profundidade das valas para tubulações de PVC, será tal que resulte um 

recobrimento mínimo de 60 cm, independente do local de aplicação. Esta altura só poderá ser 

modificada com o consentimento da FISCALIZAÇÃO. 
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Caso o fundo das valas apresentar pedras ou matacões, este deverá ser perfeitamente 

regularizado e apiloado com camadas arenosas, isenta de pedras ou corpos estranhos e que 

tenha uma espessura não inferior a 10 cm. Para segurança nos trabalhos deverão ser 

executados escoramentos dos taludes, a critério da Fiscalização. 

 

 

4.5.2 - Reaterro 

A tubulação deverá ser aterrada e compactada em camadas horizontais sucessivas de 

20 cm de espessura até o nivelamento do pavimento. Este reaterro deverá ser compactado com  

 

material livre de pedregulhos, matacões e matéria orgânica. Nesse primeiro reaterro o fundo 

da vala deverá estar limpo e seco.  

Quando o material escavado não servir para reaterro das valas, deverá ser substituído 

por outro adequado. 

 

4.6 – Recomposição de pavimentos (Quando necessário) 

Nas vias onde houver pavimentação, esta deverá ser recomposta (de acordo com o tipo 

da pavimentação existente), após a execução de cada trecho da rede. 

 

4.7 – Providências relativas ao trânsito 

Deverão ser tomadas providências para evitar acidentes e danos a pessoas e veículos 

em áreas onde irão ser implantadas as obras. Estas providências referem-se a sinalização, 

construções de desvios e passadiços, dando destino final adequado aos materiais não 

utilizáveis. Além disso, deverão ser obedecidas as prescrições dos órgãos públicos locais, os 

quais deverão ser consultados em todas as circunstâncias. 

 

4.8 – Assentamento das tubulações 

Compreenderá este serviço o armazenamento e assentamento de tubos indicados no 

projeto. O transporte ficará a critério da Fiscalização.  

 

4.8.1 – Tubos de PVC 

O assentamento dos tubos PVC,deverá obedecer as normas da ABNT pertinentes, as 

recomendações de projeto e o do fabricante e critérios da Fiscalização. 

 

4.9 – Assentamento de conexões e aparelhos 

Consistirá no armazenamento e instalações de conexões e aparelhos definidos no 

projeto. 

Os registros deverão ser devidamente protegidos com caixas de acordo com o projeto. 

As curvas, tês e reduções ou quaisquer conexões que altere as condições do fluxo ou 

pressão da tubulação ou mesmo o interrompa, deverão ser convenientemente ancoradas por 

meio de bloco de concreto, de acordo com os desenhos e critério da Fiscalização. 
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4.10 – Assentamento em estivas (Quando necessário) 

Nos trechos em que houver necessidade de assentamento de rede de estivas, estas 

serão montadas com braçadeiras de ferro, compatível com o diâmetro da tubulação, a cada 2 

metros, de modo que fiquem bem firmes sem perigo de quebra ou desmoronamento da rede. 

 

 

4.11 – Caixas para registros (Quando necessário) 

Os registros serão encerrados em caixas de alvenaria de tijolos rejuntados com 

argamassa de cimento e areia na proporção de 1:8. As paredes serão rebocadas em ambas as 

faces com argamassa de cimento e areia, traço 1:4 e recobertas internamente com cimento 

alisado. A tampa da caixa será em concreto armado que suporte o tráfego de veículos. As 

caixas de registro deverão Ter a dimensão mínima de 60 cm x 80 cm x profundidade da rede.  

 

Na tampa deverá ser deixado passagem para o volante dos registros, os quais deverão ser 

fornecidos pela CONTRATADA. 

 

4.12 – Ensaio de estanqueidade 

Deverão ser procedidos ensaios de estanqueidade, a critério da Fiscalização, com 

equipamentos adequados para pressurizar a linha na pressão recomendada para o teste. 

O ensaio deverá ser procedido de uma verificação das folhas de montagens e da 

existência de peças avariadas. 

Para realização do ensaio, deve-se cobrir apenas parte central dos tubos com material isento 

de pedras ou corpos estranhos, deixando-se a descoberto juntas e conexões. 

O teste será feito após ter sido retirado todo o ar do interior da tubulação, aplicando-se 

a trechos não superiores a 500 metros de extensão, uma pressão de 50% superior a de serviço 

no ponto mais baixo, sem exceder, porém a de cálculo das ancoragens ou aquela que pertença 

a classe dos tubos. 

O enchimento da tubulação deve ser tal que permita a verificação completa do trecho 

em prova. O esvaziamento deve ser de tal forma que não cause prejuízos às obras já 

realizadas. 

 

4.13 - Cadastro  

Antes do fechamento das valas, deve-se proceder ao cadastramento da rede. Neste 

deverão estar assinalados conexões, aparelhos, modificações do projeto, todas as cotas e 

amarrações, diâmetros e outras informações necessárias para a perfeita caracterização das 

obras. 

 

NORMAS BRASILEIRAS: Rede de distribuição e Adução 

 
NBR 5647 – Tubos de PVC rígido para adutoras e redes de água; 
NBR 5648 – Tubos de PVC rígido para instalações de água fria;NBR 5680 – Dimensões de 

tubos de PVC; 
NBR 6588 – Anéis de borracha do tipo toroidal para tubulações de PVC rígido para adutoras 

e rede de água – dimensões e dureza; 
NBR 7673 – Anéis de borracha para tubulações de PVC rígido para adutoras e redes de 

água;  
NBR 9815 – Conexões de junta elástica para tubos de PVC rígido para adutoras e redes de 

água – tipos; 
NBR 9821 – Conexões de PVC rígido de junta soldável para redes de distribuição de água – 

tipos; NBR 12586 – Cadastro de sistema de abastecimento de água; 
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NBR 6112 – Condutos forçados; 
NBR 10156 – Desinfecção de tubulações de sistema público de abastecimento de água; 
NBR 7968 – Diâmetros nominais em tubulações de saneamento nas áreas de rede de 

distribuição, adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores; 
NBR 12211 - Estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento de água; 
NBR 9822 - Execução de tubulações de PVC rígido para adutoras e redes de água; 
NBR 12215 – Adutora de água para abastecimento público; 
NBR 12218 – Rede de distribuição de água para abastecimento público; NBR 12266 – 

Execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana; 
 

 

5 - ESPECIFICAÇÕES DO RAMAL PREDIAL 

 

5.1 - Preliminares 

Estas especificações referem-se a implantação de ramais prediais em PVC JS  ½”, 

através de colar de tomada conforme projeto, com registro em PVC de esfera, hidrômetro e 

torneira na frente de cada lote, incluindo fornecimento de materiais e serviços. 

 

5.2 – Do Material do Ramal 

5.2.1 - Os materiais deverão ser PVC junta soldada. 

5.2.2 - Os ensaios das tubulações e conexões quando solicitados pela Fiscalização, obedecerão 

as normas da ABNT. 

 

5.3 – Da Escavação e Reaterro 

5.3.1 - A abertura do pavimento asfáltico, concreto ou passeio poderá ser feito com martelete 

tipo TX-10, elétrico, ou manualmente. 

5.3.2 - A largura das valas deve ser suficiente para o desempenho do trabalho porém nunca 

superior a 50 cm. 

5.3.3 - A profundidade das valas não deverá ser inferior a 50 cm, salvo quando a tubulação 

geral estiver em posição que não permita tal exigência. A profundidade das valas só poderá 

ser modificada com o consentimento da Fiscalização. 

5.3.4 - A profundidade deverá se manter até o muro ou fachada do imóvel. 

 

5.3.5 - O reaterro será feito com material de boa qualidade, isento de pedras e paus, apiloado 

em camadas de 20 em 20 cm com soquetes apropriados. 

5.3.6 - Quando houver necessidade o reaterro será feito inicialmente com uma camada de 

areia de 10 cm e depois de assentada a tubulação, mais 10 cm de areia. 

5.3.7 - Quando for necessário, o reaterro será feito com material diferente do escavado, com 

as mesmas qualidades citadas no item 5.3.5. 

 

5.3.8 - Em tipos de pavimento com piçarra e terreno natural, o reaterro será feito até o nível 

normal do logradouro. 

5.3.9 - Em rodovia ou ruas pavimentadas a recomposição do pavimento levará 

20 cm de concreto ciclópico, a seguir a camada de cimento e areia no traço 1:4, deixando a 

diferença de 2 cm entre o nível normal do pavimento e o da cimentação, para receber o 

asfalto. 

5.3.10 - Nos logradouros onde existir paralelepípedos ou poliedros, os mesmos deverão ser 

repostos após a execução do ramal. 
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5.3.11 - Todos os materiais excedentes (entulho), deverão ser removidos e   transportados para 

local apropriado, a ser designado pela Fiscalização. 

 

 

NORMAS BRASILEIRAS: Rede de distribuição e Adução 

 
NBR 5647 – Tubos de PVC rígido para adutoras e redes de água; 
NBR 5648 – Tubos de PVC rígido para instalações de água fria;NBR 5680 – Dimensões de 

tubos de PVC; 
NBR 6588 – Anéis de borracha do tipo toroidal para tubulações de PVC rígido para adutoras 

e rede de água – dimensões e dureza; 
NBR 7673 – Anéis de borracha para tubulações de PVC rígido para adutoras e redes de 

água;  
NBR 9815 – Conexões de junta elástica para tubos de PVC rígido para adutoras e redes de 

água – tipos; 
NBR 9821 – Conexões de PVC rígido de junta soldável para redes de distribuição de água – 

tipos; NBR 12586 – Cadastro de sistema de abastecimento de água; 
NBR 6112 – Condutos forçados; 
NBR 10156 – Desinfecção de tubulações de sistema público de abastecimento de água; 
NBR 7968 – Diâmetros nominais em tubulações de saneamento nas áreas de rede de 

distribuição, adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores; 
NBR 12211 - Estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento de água; 
NBR 9822 - Execução de tubulações de PVC rígido para adutoras e redes de água; 
NBR 12215 – Adutora de água para abastecimento público; 
NBR 12218 – Rede de distribuição de água para abastecimento público; NBR 12266 – 

Execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana; 

 

6 - DA EXECUÇÃO DO RAMAL 

 

6.1 - O rejuntamento de tubulações e conexões de junta soldada obedecerá as indicações do 

catálogo do fabricante, conforme a seguinte seqüência: 

6.1.1 - Tirar o brilho das superfícies a serem soldadas, com lixa d’água n 320. 

6.1.2 - Limpar a ponta e a bolsa dos tubos, com solução limpadora. 

6.1.3 - Aplicar com pincel chato uma camada bem fina de solda na bolsa cobrindo 

apenas o terço externo da mesma, e outra camada, um pouco mais espessa 

na ponta do tubo. Utilizar solda plástica em tubos ou a solda lenta em latas, 

em função do diâmetro da tubulação. 

6.1.4 - Juntar as duas peças, forçando o encaixe até o fundo da bolsa, sem torcer. 

6.1.5 - Remover o excesso de solda e deixar secar. 

6.1.6 - As juntas rosqueadas devem ser vedadas com fita veda rosca. 

6.2 - Após a execução da escavação, deverá ser adotado o seguinte procedimento: 

6.2.1 - Limpar tubulação. 

6.2.2 - Instalar o colar de tomada ou a sela conforme o diâmetro da tubulação 

utilizando-se broca apropriada. 

6.2.3 - O baldrame será utilizado em casos excepcionais de acordo com a 

Fiscalização. 

6.2.4 - A seguir se instalará a tubulação. 
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6.3 - A execução de derivação em áreas de baixadas (terreno alagado) deverá ser fixada nas 

estivas existentes através de suportes metálicos (braçadeiras) colocadas a cada 1,5 metro 

ou em cavaletes apropriados de modo a evitar a deformação da tubulação e 

consequentemente sua quebra, ou de acordo com as orientações da Fiscalização. 

 

7 - NORMAS GERAIS DE FORNECIMENTO 

 

7.1 - O fornecimento de equipamentos obedecerá as presentes Especificações e seus anexos 

aos projetos e demais detalhes técnicos e instruções fornecidas pela Fiscalização. 

7.2 - O fornecedor poderá oferecer materiais alternativos em substituição aos materiais 

previstos. Neste caso, o fornecedor deverá indicar todas as principais características 

dos materiais ofertados, de modo a permitir à Fiscalização uma análise comparativa 

com os equipamentos listados. 

7.3 - A Fiscalização exigirá que todos os equipamentos alternativos tenham perfeita 

equivalência com todos os equipamentos listados. Para tanto deverá ser preparada uma 

lista dos equipamentos alternativa completa devidamente justificada que deverá ser 

analisada pela Fiscalização juntamente com a proposta. 

7.4 - Na eventual necessidade de fornecimento não especificado, o fornecedor somente poderá 

realizá-lo após a aprovação da especificação correspondente pela Fiscalização. 

7.5 - O fornecedor será o único responsável pelo fornecimento de todos os equipamentos 

obedecendo a todos os requisitos, inclusive transporte, carga e descarga. Será também           

de sua integral responsabilidade o fornecimento de mão-de-obra, equipamentos (quando 

for o caso), impostos, taxas, seguros e vigilância do canteiro de obras. 

7.6 - Os prazos deverão ser rigorosamente cumpridos independente de dificuldades que 

porventura venham a ocorrer. 

7.7 - Não poderá ser alegado, em hipótese alguma como justificativa ou defesa, de qualquer 

elemento do fornecedor, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento 

das cláusulas e condições destas especificações e do Contrato e das recomendações dos 

fabricantes quanto a correta aplicação dos equipamentos. 

7.8 - Ficam reservados à Fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer 

caso singular, duvidoso e omisso não previsto nestas Especificações e em tudo o mais 

que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar direta ou indiretamente, 

com o fornecimento em questão. 

7.9 - O fornecedor deverá permanentemente, ter e colocar a disposição da Fiscalização os 

meios necessários e aptos a permitir o diligencia mento dos fornecimentos bem como a 

inspeção dos equipamentos. 

7.10 - A atuação da Fiscalização em nada diminui a responsabilidade única integral e 

exclusiva do fornecedor no que concerne ao fornecimento e suas implicações próximas 

ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Código Civil e demais leis ou 

regulamentos vigentes. 
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7.11 - O fornecedor deverá estar sempre em condições de atender a Fiscalização e prestar-lhe 

todos os esclarecimentos e informações sobre o andamento do fornecimento e sua 

programação e tudo mais que a Fiscalização julgar necessário. 

 

 

8 - CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

 

8.1 – Conforme especificado no projeto 

8.2 – Desenhos e informações 

O fornecedor deverá fornecedor junto com a proposta, catálogos e informações 

técnicas relativas aos equipamentos. 

8.3 - Testes 

Todos os equipamentos, mão-de-obra e aparelhos, para execução de testes quando 

solicitados pela Fiscalização. 

 

8.4 - Pintura 

Todos os equipamentos deverão ser adequadamente pintados pelo Fornecedor, com 

materiais resistentes ao ataque do ambiente. Deverá ser colocada em cada equipamento uma 

placa de identificação contendo o nome do fabricante e características do equipamento. 

 

8.5 - Embalagem 

8.5.1 - Os equipamentos deverão ser adequadamente acondicionados para 

transporte e armazenamento. A embalagem deverá suportar as manobras 

usuais de transporte e manuseio sem danificar o conteúdo. 

8.5.2 - Os custos da embalagem serão por conta do fornecedor, bem como seguros 

contra danos e avarias no transporte. 

8.6 - Garantia 

O Fornecedor deverá apresentar juntamente com a sua proposta, um “Termo de 

Garantia” com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega ou a partir da data de 

colocação em serviço do equipamento, prevalecendo a condição que primeiro ocorrer. 

 

Este “Termo de Garantia” englobará, obrigatoriamente, todas as peças fabricadas por 

terceiros, ficando o Fornecedor, em nome do qual será emitida a Ordem de Compra, 

responsável pelo bom desempenho de todos os componentes. 

 

8.7 – Local de entrega e Transporte 

 

O local de entrega do equipamento será na cidade de PACAJÁ/PA, na VILA 

CURURUI (local da obra). 

 

 

A carga, transporte e descarga dos equipamentos e acessórios, serão feitas pelo 

Fornecedor sob sua responsabilidade, sendo que quaisquer danos que ocorram nos 
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equipamentos e acessórios durante o transporte, serão de exclusiva responsabilidade do 

Fornecedor, ocorrendo por sua conta reparos ou substituições dos equipamentos. 

 

 

9 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS TUBOS E CONEXÕES 

 

9.1 – Tubos e Conexões de PVC Rígido. 

Deverão obedecer as prescrições da série B do PEB-183 da ABNT. 

9.2 – Tubos em PVC DEFOFO 

Os tubos em PVC DEFOFO (diâmetros equivalentes ao ferro fundido), deverão 

obedecer a NBR 7665 (EB 1208/71 da ABNT). 

 

9.3 – Conexões em ferro fundido 

As conexões em ferro fundido, deverão atender a NBR 7663 da ABNT, no caso onde 

for previsto no projeto. 

 

9.4 – Tubos da Elevatória e Adutora de Recalque 

Tubos e Conexões do Barrilete de recalque: Deverão ser todos em tubos PVC – JR e 

conexões em ferro galvanizado. A adutora será em PVC PBA na parte horizontal, e até a 

entrada do reservatório. 

 

9.5 – Inspeções Gerais 

Efetuado o fornecimento ou no decorrer deste, caberá a Fiscalização verificar no local 

de entrega ou na fabrica, se as condições exigidas nos itens desta especificação, foram 

preenchidas, rejeitando os tubos que não as satisfazem. 

 

9.6 – Formações das Amostras 

Quando solicitado pela Fiscalização, caberá ao fornecedor formar com os tubos não 

rejeitados na inspeção geral, lotes de tubos com comprimento total de 300 metros, 

aproximadamente. 

De cada lote serão retirados ao acaso três tubos que devidamente autenticados 

constituirão a amostra e serão revestidos para um laboratório adequadamente aparelhado para 

execução dos ensaios de recebimento especificados no item a seguir desta especificação. A 

realização ou não dos ensaios, ficam a critério da Fiscalização. 

 

NORMAS BRASILEIRAS: Rede de distribuição e Adução 

 
NBR 5647 – Tubos de PVC rígido para adutoras e redes de água; 
NBR 5648 – Tubos de PVC rígido para instalações de água fria;NBR 5680 – Dimensões de 

tubos de PVC; 
NBR 6588 – Anéis de borracha do tipo toroidal para tubulações de PVC rígido para adutoras 

e rede de água – dimensões e dureza; 
NBR 7673 – Anéis de borracha para tubulações de PVC rígido para adutoras e redes de 

água;  
NBR 9815 – Conexões de junta elástica para tubos de PVC rígido para adutoras e redes de 

água – tipos; 
NBR 9821 – Conexões de PVC rígido de junta soldável para redes de distribuição de água – 

tipos; NBR 12586 – Cadastro de sistema de abastecimento de água; 
NBR 6112 – Condutos forçados; 
NBR 10156 – Desinfecção de tubulações de sistema público de abastecimento de água; 
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NBR 7968 – Diâmetros nominais em tubulações de saneamento nas áreas de rede de 
distribuição, adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores; 

NBR 12211 - Estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento de água; 
NBR 9822 - Execução de tubulações de PVC rígido para adutoras e redes de água; 
NBR 12215 – Adutora de água para abastecimento público; 
NBR 12218 – Rede de distribuição de água para abastecimento público; NBR 12266 – 

Execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana; 

 

 

9.7 - Ensaios 

 

Estanqueidade: os tubos serão ensaiados por amostragem a 2 vezes a pressão de acordo com 

o método MB.518. 

Ruptura por pressão interna instantânea: ensaios realizar-se-á de acordo com a método 

MB-519. 

Pressão interna prolongada: ensaios realizar-se-á de acordo com a método MB-533. 

Estabilidade dimensional: ensaios realizados de acordo com o método MB-534. 

Efeito sobre a água: ensaios realizar-se-á de acordo com o método. 

 

 

9.8 – Condições específicas 

9.8.1 – Estanqueidade: Os tubos ensaiados de acordo com o item 1.5 não devem apresentar 

sinais de fuga ou extrusão de água e alterações apreciáveis a vista desarmada no diâmetro 

externo. 

9.8.2 – Ruptura por Pressão Instantânea: Os corpos de prova não devem romper a pressão 

inferior a sete vezes a pressão normal do serviço. 

9.8.4 – Pressão Interna Prolongada: Os tubos devem resistir durante uma hora, a temperatura 

de 60
o
 a uma pressão de: 

 

Série “A”   e   Série “B”  p = 2 e 6/dia = 140 Kgf/cm 

9.8.5 – Estabilidade Dimensional: Os tubos ensaiados segundo o sub-item 1.5 não deverão ter 

variação longitudinais maior que 5% e não deverá apresentar, a simples vista, fissuras, bolhas 

ou escamas. 

9.8.6 – Efeito sobre a Água: Os tubos não devem conferir a água qualquer odor, gosto, cor ou 

constituinte tóxico em concentração tal que possa ser prejudicial a saúde. 

 

No ensaio realizado de acordo com o sub-item 1.5, as quantidades de chumbo 

encontradas não deverão exceder 1 ppm. Outras substâncias tóxicas como Cr, As, Cd, Hg e Sn 

não deverão estar presentes em quantidades excedendo o,05 ppm. 

 

9.9 - Aceitação 

Uma vez que os tubos obedecem às condições impostas, devem ser considerado 

satisfatório e consequentemente aceito pela fiscalização. 
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SINAPI UNIT. valor 

 
 

5928 138,36 3320,64 

 

 
88316 13,78 220,48 

 

 

 
 

 
 
 

5928 138,36 1660,32 

 

 
88316 13,78 110,24 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

CHP 

 
 

 

 
CHP 

 

 

CÓDIGO SINAPI 

1770,56 

3541,12 

          MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ORÇAMENTO 

          
          

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA. 

           
 

Item de Planilha 

 
 

Discriminação 

 
 

Quant. (mês) 

 

Horas 

Trabalhadas/ 

Dia 

 

Média 

dias úteis 

do Mês 

 
Duração dos 

Serv. (Mês) 

 
Total de Horas Trabalhadas 

para a Conclusão da Obra 

 

1.1 
ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

 

1,00000 
 

4,00000 
 

10,00000 
 

10,00000 

 

400,00000 

          
          

2 SERVIÇOS  PRELIMINARES 

           
 

Item de Planilha 

 

Discriminação 

 
Comprimento 

(m) 

 
 

Largura (m) 

 
Altura 

(m) 

 
 

Espessura (m) 

 

TOTAL 

2.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 8,00 8,00   64,00 

 
2.3 

EXECUÇÃO  DE  ALMOXARIFADO  EM  CANTEIRO  DE  OBRA  EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS 

 

3,00 

 

4,00   
 

12,00 

 
 

2.4 

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO 

DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM 

REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES 

 
8,00 

 
8,00 

   
64,00 

 

2.5 
PLACA  DE  OBRA  EM  CHAPA  DE ACO  GALVANIZADO  3,20m x 

2,00m = 6,40m². 3,20  2,00  6,40 

          
2.6 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO. 

2.6.1 Mobilização da Obra. 

 
COMPOSIÇÃO 01 

       
 

Item de Planilha 

 

Discriminação 

 
 

Quant. 

Horas 

Trabalhadas/ 

Dia 

Média 

dias úteis 

do Mês 

 
Duração dos 

Serv. (Mês) 

 
Total de Horas Trabalhadas 

para a Conclusão da Obra 

 

 
2.6.1.1 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE  CARGA 

6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE  CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE  CAMINHÃO  TOCO 

PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. 

 

 
1,00000 

 

 
8,00000 

 

 
2,00000 

 

 
1,50000 

 

 

24,00000 

 
2.6.1.2 

Veículo  Utilitário  tipo  Pick-Up  a  Gasolina  com  56,8  CV,  como 

motorista - CHP. 

 
0,00000 

 
0,00000 

 
0,00000 

 
1,50000 

 

0,00000 

 

2.6.1.3 

 

Servente ou Operário não qualificado - Apoio portaria 
 

1,00000 
 

8,00000 
 

2,00000 
 

1,00000 

 

16,00000 

          
2.6.2 Desmobilização da Obra. 

 
COMPOSIÇÃO 02 

       

Item de Planilha 

 

Discriminação 

 

Quant. 

Horas 

Trabalhadas/ 

Dia 

Média 

dias úteis 

do Mês 

 
Duração dos 

Serv. (Mês) 

 
Total de Horas Trabalhadas 

para a Conclusão da Obra 

 

 
2.6.2.1 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE  CARGA 

6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE  CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE  CAMINHÃO  TOCO 

PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. 

 

 
1,00000 

 

 
8,00000 

 

 
1,00000 

 

 
1,50000 

 

 
12,00000 

 

2.6.2.2 
Veículo  Utilitário  tipo  Pick-Up  a  Gasolina  com  56,8  CV,  como 

motorista - CHP. 

 

0,00000 

 

0,00000 

 

0,00000 

 

1,50000 

 

0,00000 

 
2.6.2.3 

 
Servente ou Operário não qualificado - Apoio portaria 

 
1,00000 

 
8,00000 

 
1,00000 

 
1,00000 

 
8,00000 

          
3 CAPTAÇÃO (revitalização do Poço Tubular DN 6"x168m) 

           
 

Item de Planilha 

 

Discriminação 

 
 

Quant. 

Horas 

Trabalhadas/ 

Dia 

Média 

dias úteis 

do Mês 

 
Duração dos 

Serv. (Mês) 

 
Total de Horas Trabalhadas 

para a Conclusão da Obra 

 INSTALAÇÃO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PARA BOMBEAMENTO, LIMPEZA, DESENVOLVIMENTO E TESTE DE VAZÃO 

 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE  CARGA 

6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE  CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE  CAMINHÃO  TOCO 

PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. 

 

 
1,00 

 

 
8,00 

 

 
2,00 

 

 
1,50 

 

 
24,00 

 
 

 
Servente ou Operário não qualificado - Apoio portaria 

 

 
1,00000 

 

 
1,00000 

 

 
10,00000 

 

 
1,00000 

 

 
10,00000 

 LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO DO POÇO 

 COMPRESSOR DE AR  REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO 

EFETIVA DE TRABALHO102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 

CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 

 
 

1,00 

 
 

8,00 

 
 

3,00 

 
 

1,50 

 

36,00 

 HEXAMETAFOSFATO DE SODIO 25,00    25,00 

 
 
CAIXA   D´ÁGUA   EM   POLIETILENO,   1000    LITROS,   COM 

ACESSÓRIOS 

 
 

1,00 
   

 

1,00 

 
 
ACIDO  MURIATICO,  DILUICAO  10%  A  12%  PARA  USO  EM 

LIMPEZA 

 
 

50,00 
    

 TESTE DE VAZÃO DE POÇO PROFUNDO COM BOMBA SUBMERSIVEL 

 
 
LOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA TESTE DE VAZÃO NO 

POÇO 

 

COMPOSIÇÃO - 1 

 

2.576,01 

 ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA PARA POÇO PROFUNDO 

 
 

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA 

 
 

1,00 
   

 

1,00 

 PERFILAGEM GEOFÍSICA: Raio gama, SP e Resistividade aparente 

 
 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO TESTE 

 
 

168,00 
   

 

168,00 

 ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO REVITALIZAÇÃO DO POÇO (COM ART) 

 
 
PROFISSIONAL CAPACITADO COM INSCRIÇÃO NO CONSELHOR 

DE CLASSE 

 
 

1,00 

 
 

8,00 

 
 

2,00 

 
 

1,00 

 

16,00 
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          MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ORÇAMENTO 

          
4 ADUTORA E DESINFECÇÃO 

           
 

Item de Planilha 

 

Discriminação 

 
 

Quantidade 

 
Comprimento 

(m) 

 
Largura 

(m) 

 
 

Altura (m) 

 
Dianmetro ᴓ 

(m) 

 
 

TOTAL 

 
 
ESCAVAÇÃO  MECANICA  CAMPO  ABERTO  EM  SOLO  EXCETO 

ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE 

 

1,00 

 

0,05 

 
 

REATERRO    MECANIZADO    DE    VALA    COM    ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA 

 

1,00 

 

0,05 

 
 

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR 

QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL 

 
 

1,00 

 
 

0,05 

 
 

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE  SUBLEITO ATE  20 CM 

DE ESPESSURA 

 

1,00 

 

0,05 

 
 
LOCAÇÃO     DE     ADUTORAS,     COLETORES     TRONCO     E 

INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM 

 

1,00 

 

0,05 

        
 BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO 

        
Item de Planilha Discriminação Quantidade 

Comprimento 

(m) 

Largura 

(m) 
Altura (m) 

Dianmetro ᴓ 

(m) 
TOTAL 

 
 
LANCAMENTO/APLICACAO     MANUAL     DE     CONCRETO     EM 

FUNDACOES 

 

2,00  

 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. 

 

2,00  

 
 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM  E DESMONTAGEM  DE FORMA PARA 

RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

 
 

2,00 

 
 

1,20 

 
 

1,20 
  

 

 

0,60 

        
5 RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO - Vol.: 15m³ 

           
 

Item de Planilha 

 

Discriminação 

 
 

Quantidade 

 
Comprimento 

(m) 

 
Largura 

(m) 

 
 

Altura (m) 

 
Dianmetro ᴓ 

(m) 

 
 

TOTAL 

 SERVIÇO  PRELIMINAR 

 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO 

DE  TORRE,  COM  LARGURA  DE  1  ATE  1,5  M  E  ALTURA  DE 

*1,00* M 

      

 
 
MONTAGEM  E  DESMONTAGEM  DE  ANDAIME  TUBULAR  TIPO 

TORRE (EXCLUSIVE ANDA M 
      

 
 
LIMPEZA  DE  REVESTIMENTO  EM  PAREDE  C/  SOLUCAO  DE 

ACIDO MURIATICO/AMONIA 
      

 
 
LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR 

E AGUA 
      

 
 

LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA       

 IMPERMEABILIZAÇÃO 

 
 
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO  BASCULANTE 6 

M3 
      

 
 

IMPERMEABILIZACAO  DE  SUPERFICIE  COM  REVESTIMENTO 

BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL 

 
 

1,00 

 
 

7,85 
 

 
 

4,00 

 
 

2,50 

 

 

41,23 

 PINTURA 

 
 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014 
      

 
 
APLICAÇÃO  MANUAL  DE  PINTURA COM  TINTA TEXTURIZADA 

ACRÍLICA EM PAREDES 
      

 Urbanização - ÁREA DO RESERVATÓRIO ELEVADO 

 
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, 

ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM 

NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME  DE  ACO  OVALADO 

15X17 

 
 

4,00 
 

 
 

1,90 

 
 

8,00 

 

60,80 

 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E 

MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, 

INCLUSO FERRAGENS 

 
 

1,00 
 

 
 

2,00 

 
 

1,90 

 

3,80 

 
 

PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG 
 

1,00  
 

0,80 
 

1,90 

 

1,52 

          
6.0 REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

           
 

Item de Planilha 

 
 

Discriminação 

 
 

Quant. 

Horas 

Trabalhadas/ 

Dia 

Média 

dias úteis 

do Mês 

 
Duração dos 

Serv. (Mês) 

 
Total de Horas Trabalhadas 

para a Conclusão da Obra 

 LOCAÇÃO DA REDE 

 
 

CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

 
 

1,00 

 
 

8,00 

 
 

10,00 

 
 

1,00 

 

80,00 

 
 

Item de Planilha 

 

Discriminação 

 
 

Quantidade 

 
Comprimento 

(m) 

 
Largura 

(m) 

 
 

Altura (m) 

 
Dianmetro ᴓ 

(m) 

 
 

TOTAL 

 MOVIMENTO DE TERRA 

 
 

ESCAVAÇÃO  MECANICA  CAMPO  ABERTO  EM  SOLO  EXCETO 

ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE 

 

 

 

 

 

 

PLANILHA QUANTITATIVO REDE  
 

REATERRO    MECANIZADO    DE    VALA    COM    ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA 
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          MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ORÇAMENTO 

          
 

 

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR 

QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL 
 

 
 
TRANSPORTE COMERCIAL  COM CAMINHAO CARROCERIA  9 T, 

RODOVIA PAVIMENTADA 
     

        7 LIGAÇÕES  DOMICILIARES 

           

Item de Planilha 

 

Discriminação 

 

Quant. 

Horas 

Trabalhadas/ 

Dia 

Média 

dias úteis 

do Mês 

 

Duração dos 

Serv. (Mês) 

 

Total de Horas Trabalhadas 

para a Conclusão da Obra 

 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

 
 

7.2.5 

 
CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

 
 

1,00 

 
 

8,00 

 
 

10,00 

 
 

1,00 

 

80,00 

          

8 MEMORIAL DE CALCULO CASTELO RESERVATÓRIO ELEVADO 

     
 

CONCRETO 

 PINTURA  ESCAVAÇÃO REATERRO BOTA FORA 

  
QUANT. TOTAL 

    PILAR 0,625 4 2,5 40 0 0 0 

VIGA 1 0,18 12 2,16 14,4 0 0 0 

VIGA 2 0,18 4 0,72 0 0,84 0 0,84 

LAJE 2,4 1 2,4 32 0 0 0 

BLOCO 1 4 4 0 6,8 2,8 4 

   
11,78 86,4 7,64 2,8 4,84 



NÓ 

QUANT.Nº DESCRIÇÃO

05, 06, 08, 10 e 13

QUANT.Nº DESCRIÇÃO

NÓ 02, 04, 07 e 09

NÓ 

QUANT.Nº DESCRIÇÃO

01 e 11

QUANT.Nº DESCRIÇÃO

NÓ 03 e 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ 

05

01

VISTA FRONTAL MURO

VISTA FRONTAL PORTÃO (GARAGEM)

PILAR EM CONCRETO DE 20 X 20

VISTA FRONTAL PORTÃO (PRINCIPAL)

BARRAS DE  Ø= 1/2"

BARRA CHATA 1 1/4

PLANTA BAIXA MURO

VISTA LATERAL MURO

BARRA CHATA 1 1/4

BARRAS DE  Ø= 1/2"

ARAME FARPADO PILAR EM CONCRETO DE 20 X 20

PLANTA BAIXA

Esc.: 1/100

PLANTA BAIXA

Esc.: 1/50

A A



6
,
5

VISTA FRONTAL
OBS: COTAS EM METROS

VISTA LATERAL
OBS: COTAS EM METROS

2,2

1,9

0,15

0,15

1
,
0

0
,
1
5

0
,
4
5

PLANTA BAIXA

OBS: COTAS EM METROS

0
,
7

2,0

0,85 0,85 0,1

PROTÇÃO

TC'S

VISOR

GERALMEDIDOR

2
,
2

2
,
2

1,9

0,1

0,6

0,15

0,1

  12

0.15

0.15

0.05

0.05

0.10

0.40

0.30

0.20

0.10

 7

 7

ESP.COR

 7

 7

 7

 7

 7

 7

 7

 7

12

40

0.50

 7

130

 1

 2

 3

 4

 5

6

 7

 8

 9

  10

40

130

PENAS

0.60

0.10

0.20

150 150 0.15

170 0.15170

252 0.03

 7OUTRAS 0.05

0.159393

20 20 0.20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ 

05

05
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UNID. QUANT.
DISCRIMINAÇÃO

TUBO PVC JS DN 25 
L = 0.20m

0.3
0m

 (A
ltu

ra
 m

ax
.)

0.2
0m

 

COTOVELO 90º PVC
JS DN 25 ou 20

TUBO PVC JS DN 25 

L = VARIÁVEL

TUBO PVC 25 PARA RAMAL PREDIAL

VEM DA REDE

COTOVELO 90º PVC
SR DN 25 x 1/2"

NÍVEL DO TERRENO

LUVA PVC SR
25 x 1/2"

REGISTRO DE ESFERA C/
CABEÇA QUADRADA -  1/2"
ROSCA MACHO e FÊMEA

HIDRÔMETRO B(H) / A(V)
Qn = 1.5m³ / h; 3m³ / h ou 5m³ / h

TUBETE C/ PORCA 
DE METAL LUVA PVC SR

25 x  1/2"

VA
RI

ÁV
EL

TUBO PVC JS DN 25
VAI P/ O IMÓVEL

TUBO PVC JS DN 25 
L = VARIÁVEL

COTOVELO 90º PVC
JS DN 25 

COTOVELO 90º PVC
JS DN 25 

TUBO PVC JS DN 25 ou 20
L = 0.20m

REGISTRO DE ESFERA
ORIFÍCIO P/ MANOBRA DO

REGISTRO DE ESFERA
ORIFÍCIO P/ MANOBRA DO

TUBETE C/ PORCA 
DE METAL

PAREDE PAREDE

LUVA PVC JR 1/2"

ADAPTADOR DDE COMPRESSÃO RM EM PP
DN 25 x 1/2"

ADAPTADOR DDE COMPRESSÃO RM EM PP
DN 25 x 1/2"

COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL
DE x 1/2"

Obs.: TUBETE C/ PORCA DE METAL =  Extremidade com Bucha de Latão para Hidrômetro 

DET. RAMAL PREDIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ 

05

04
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 
  

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 SELEÇÃO E 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO PERTINENTE, 
ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO MICROSISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VILA CURURUÍ NÚCLEO I ZONA RUARAL DO 
MUNICIPIO DE PACAJÁ, 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: 305 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. 
 
- 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 2021. 
 

_______________________________ 
responsável 

função  
RG: ......... e CPF: ................ 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 
 

 
ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO 

(MODELO) 
 

 
CONTRATO Nº ............./2021 
 
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 SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA DO RAMO PERTINENTE, ESPECIALIZADA PARA 
IMPLANTAÇÃO DO MICROSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VILA 
CURURUÍ NÚCLEO I ZONA RUARAL DO MUNICIPIO DE PACAJÁ. 
 
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  ................/2021..........., 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-se-
ão 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 ..................... 2021 e o término em 
...................... de ....................... de 2021, 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, obrigando-
se 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 01/2021-02. 
 
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 
2021 ............................................................................ 
 
 1.1 - A despesa para os anos subseqüentes, quando for o caso, será alocada 
à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser 



ESTADO DO PARÁ 
Prefeitura Municipal de Pacajá 

´´Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo ´´ 
 
============================================================================= 

============================================================================= 
Avenida João Miranda dos Santos, 67, Novo Horizonte – CEP: 68485-000 

E-mail: licitacaopcajapmp@gmail.com 

 

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 Físico-
Financeiro, 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, descontando-
a 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 2021 

 
 

........................................................................ 
    CONTRATANTE 

 
........................................................................ 

    CONTRATADO(A) 
 
Testemunhas: 
 
1. ___________________________                       
 
2. ___________________________ 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 
 

 
ANEXO IV – ORDEM DE SERVIÇO  

(MODELO) 
 
OBJETO: SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO 
PERTINENTE, ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO MICROSISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VILA CURURUÍ NÚCLEO I ZONA RUARAL DO 
MUNICIPIO DE PACAJÁ. 
 

ORDEM DE SERVIÇO Nº ......../2021 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 

 

OBRA: Construção Civil 

OBJETO:  

LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 

ENDEREÇO: Município de Pacajá/PA.  

VALOR R$:  

REGIME DE EXECUÇÃO: Indireta, Empreitada por preço global de material e mão-
de-obra. 

 

CONTRATADA:  
ENDEREÇO:  
C.N.P.J. Nº:  
TELEFONE:  

 

MODALIDADE DE PAGAMENTO: De acordo com o Contrato. 
RECURSOS: Recursos oriundos da FUNASA e MUNICÍPIO DE PACAJÁ via 
CONVÊNIO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE SOB O N° 068/2018. 
REAJUSTAMENTO: Não Haverá reajuste. 
PRAZO: 305 (trezentos e cinco) dias. 
PENALIDADE: De acordo com o art. 86, 87, 88 da Lei nº 8.666/93 

 
Pacajá/PA, xx de xxxxx de 2021. 

 
 

 
 

____________________________ 
Município de Pacajá 

Contratante 

 
 

____________________________________ 
xxxxxxxxxxxxxxxx 

Contratada 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 
 
 

ANEXO V – CARTA-CREDENCIAL 
(MODELO) 

 
 
 
À: Comissão Permanente de Licitação 
 
Ref: Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021.  
 
OBJETO: SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO 
PERTINENTE, ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO MICROSISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VILA CURURUÍ NÚCLEO I ZONA RUARAL DO 
MUNICIPIO DE PACAJÁ. 
 
 
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 2021. 

 
 
 
 

(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 002/2021   
 
 
 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS 
(MODELO) 

 
 
 
Ref: Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 – MUNICÍPIO DE PACAJÁ.  
 
OBJETO: SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO 
PERTINENTE, ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO MICROSISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VILA CURURUÍ NÚCLEO I ZONA RUARAL DO 
MUNICIPIO DE PACAJÁ. 
 
 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 2021. 
 
 

______________________________________________ 
(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsável legal) 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 
 
 

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 
(MODELO) 

 
 

Ref: Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021.  
 
OBJETO: SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO 
PERTINENTE, ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO MICROSISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VILA CURURUÍ NÚCLEO I ZONA RUARAL DO 
MUNICIPIO DE PACAJÁ. 
 
   
Declaramos 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 002/2021 a 
mesma efetuou visita “in loco” às xx:xx horas do dia ...../....../2021 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 2021. 

 
 

 
 
 

___________________________ 
Eng. xxxxxxxxxxxxxxxxx 

CREA/PA ............ 
Empresa: ........... 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 
 
 

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
(MODELO) 

 
 
À: Comissão Permanente de Licitação 
 
Ref: Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021.  
 
OBJETO: SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO 
PERTINENTE, ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO MICROSISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VILA CURURUÍ NÚCLEO I ZONA RUARAL DO 
MUNICIPIO DE PACAJÁ. 
 
       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 2021. 
 
 

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

 
 

______________________________________________________________ 
(nome, CREA n° e assinatura do engenheiro habilitado da proponente) 
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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 002/2021 – MUNICÍPIO DE PACAJÁ.  
 
OBJETO: SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO 
PERTINENTE, ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO MICROSISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VILA CURURUÍ NÚCLEO I ZONA RUARAL DO 
MUNICIPIO DE PACAJÁ. 
 
 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 2021. 
 
 
 
 

(nome, RG n° e assinatura do responsável legal) 
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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 002/2021 – MUNICÍPIO DE PACAJÁ.  
 
OBJETO: SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO 
PERTINENTE, ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO MICROSISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VILA CURURUÍ NÚCLEO I ZONA RUARAL DO 
MUNICIPIO DE PACAJÁ. 
 
 
 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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