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TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2022  
 
 

 
 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL. 
Regime de execução: MENOR PREÇO GLOBAL  
Data de Abertura: 09/002/2022 
Horário: 09:00H 
LOCAL: Prefeitura Municipal de Placas- situada Rua Olavo Bilac, nº 408, Bairro Centro, Placas/PA 
 
 
O Edital poderá ser obtido no site: https://placas.pa.gov.br 
 

A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº109/2021 convida V.Sa., para participar do presente 
Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preço tipo menor preço global, apresentando proposta para CONCLUSÃO DA 
CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. BELARMINA SOARES NO MUNICÍPIO DE PLACAS – PA. 

 
O procedimento Licitatório obedecerá integralmente a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações da Lei 8.883, 
de 08 de junho de 1994, Lei Complementar 123/2006 e demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente 
Edital. 
 

1. DO EDITAL São partes integrantes do edital:  
ANEXO I: Minuta do Contrato  
ANEXO II: Declaração de sujeição ao Edital e de recebimento de documentos;  
ANEXO III: Declaração de não existência de fatos superveniente e impeditivos à habilitação;  
ANEXO IV: Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;  
ANEXO V: Carta Proposta;  
ANEXO VI: Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;  
ANEXO VII: Declaração de Elaboração Independente de Proposta;  
ANEXO VIII: Declaração de responsabilidade técnica;  
ANEXO IX: Declaração de responsabilidade de execução;  
ANEXO X: Memorial descritivo/Projeto básico; 
ANEXO XI: Orçamento; 
ANEXO XII: CFF; 
ANEXO XII: BDI; 
ANEXO XIII: Relatório Fotográfico; 
ANEXO XIV: Encargos Sociais. 
 
2. DO OBJETO  
2.1 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. BELARMINA SOARES NO MUNICÍPIO DE PLACAS – 
PA. 
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2.1.1 A Prefeitura Municipal de Placas se reserva o direito de emitir a ordem para início de serviços do objeto 
licitado, de acordo com suas necessidades e disponibilidade financeira, devendo fazê-lo através de Ordem de 
Serviço. 
3. DA IMPUGNAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS DO EDITAL.  
3.1 O prazo para apresentação de impugnação ao Edital é nos termos do Art.41 da Lei Federal 8.666/93, 
sendo que tais impugnações deverão ser manifestadas por escrito, encaminhadas a Comissão Permanente de 
Licitação do Município de Placas, no endereço: sala de licitações, situada Rua Olavo Bilac, nº 408, Bairro 
Centro, Placas/PA ou pelo e-mail:licitacao@placas.pa.gov.br devendo o documento ser enviado em formato 
PDF e assinado digitalmente. A Administração deverá julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias 
úteis considerando como dias o horário de 8h às 12h do dia útil. 
3.2. Os pedidos de Esclarecimentos poderão ser realizados através do e-mail: licitacao@placas.pa.gov.br, 
devendo o pedido possuir assinatura digital e identificação do responsável, documento apresentado em 
formato PDF. 
4. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO  
4.1. Poderão participar da presente concorrência as empresas que tenham ramo de atividade compatível com 
o objeto desta licitação e cumpram as exigências estabelecidas neste edital, seus anexos e a legislação em 
vigor.  
4.1.1. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 
documentações. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, poderá importar a imediata 
exclusão do licitante por ele representado, salvo em caso de autorização expressa da CPL.  
4.2  A participação no presente certame implica na aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas 
e condições constantes deste edital e de seus anexos, bem como na observância dos preceitos legais e 
regulamentares em vigor e na responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase do processo.  
4.3. Ter aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e 
prazos com os objetos desta licitação.  
4.4Caso a licitante pretenda beneficiar-se das prerrogativas da Lei Complementar nº 123/06 e demais 
alterações (Lei Complementar n º 147 de 07 de agosto de 2014), deverá apresentar juntamente com os 
documentos do item , Declaração expedida pela Junta Comercial, comprovando a condição de Microempresas-
ME’s e Empresas de Pequeno Porte-EPP’s ou Cooperativa, de enquadramento em um dos dois regimes ou 
Certidão expedida pela Junta Comercial, também comprovando tal condição. Quando a Certidão não estiver 
com indicação de prazo de validade será considerado o prazo de até 90 (noventa) dias, a contar da data da 
expedição da mesma. Os licitantes deverão estar, ainda, cientes de que a informação constante na 
declaração/certidão da Junta Comercial. 

4.5. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:  
4.5.1 Empresas em processo de recuperação ou em processo de falência; sob concurso de credores; em dissolução ou 
em liquidação;  
4.5.2. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, qualquer 
que seja sua forma de constituição;  
4.5.3 Estrangeiras que não funcionem no País.  
4.5.4 Empresa declarada inidônea de acordo com o previsto no inciso IV, do artigo 87, bem como o artigo 88, ambos da 
Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores atualizações, e que não tenha sua idoneidade restabelecida até a data de 
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apresentação da proposta, devendo a comprovação ser apresentada em seu credenciamento, sendo a comprovação ser 
através de documento de consulta no Resultados da pesquisa no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas. 
4.5.5 Licitantes que estiverem enquadradas, no que couber ao disposto no artigo 9º seus incisos e parágrafos, 
da Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores atualizações, devendo ser apresentado junto ao documentos do 
item 5 a certidão Simplificada e Certidão Especifica, emitidas pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada, com data de expedição não superior há 60 (sessenta) dias, de antecedência da data de abertura das 
Propostas, onde se possam extrair as seguintes informações: a existência de empresa e/ou participação societária em 
nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante; 
4.5.6 Empresa que já tenha algum tipo de penalidade dentre as previstas no artigo 87, da Lei Federal 8.666/93 
e suas posteriores atualizações, aplicadas pela Prefeitura Municipal de Placas, devendo apresentar certidão de 
adimplência em conjunto com os documentos do item 5 do presente Edital. 
4.5.6.1 o documento acima mencionado será expedido em dois dias uteis a contar da solicitação. 
4.5.7 Empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, 
deliberativo ou administrativo, ou sócios, sejam membros ou servidores da Prefeitura Municipal de Placas.  
5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO  
5.1 O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto a CPL por um representante munido de 
documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório e, venha a responder por sua 
representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar- se exibindo a Carteira de 
Identidade ou outro documento equivalente com fotografia em original e cópia. 
5.2 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular com 
firma reconhecida, específica para este certame, com amplos poderes para praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome do proponente. Juntamente com o instrumento procuratório deverá ser 
apresentada, cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social ou cópia simples acompanhada do 
original para comprovar a legitimidade do outorgante. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado 
da empresa proponente, deverá apresentar cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social ou 
cópia simples acompanhada do original para autenticação, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercerem direitos e assumir individualmente obrigações em decorrência de tal investidura.  
5.2.1 A procuração pública, com prazo de validade superior a 06 (seis) meses, exigir-se-á certidão cartorária 
comprovando que o instrumento público ainda está válido. 
5.3. Não será admitido o credenciamento de um mesmo representante para mais de uma licitante. 
5.4 O credenciamento é a condição obrigatória para a participação dos licitantes neste certame.  
5.5 A não apresentação ou incorreção no documento de credenciamento não inabilitará a licitante na fase de 
abertura das propostas, mas impedirá o representante de se manifestar e responder pela mesma, inclusive de 
assinar ata.  
5.6. Deverá ser entregue obrigatoriamente junto com o credenciamento a Declaração do Anexo II.  
5.7. As microempresas e empresas de pequeno porte, que desejarem utilizar-se dos benefícios da Lei 
Complementar 123/06, deverão no ato do credenciamento apresentar declaração do Anexo VII, sob pena de 
renuncia as vantagens concedidas pela legislação. 
5.8 os documentos relacionados acima são exclusivos para o credenciamento, não servindo cumulativamente 
para os documentos de habilitação. 
6. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS  
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6.1. Os documentos de Habilitação e Proposta de Preços e os documentos que a instruírem, deverão ser 
apresentados no local, dia e hora determinados, em 02 (dois) envelopes lacrados e rubricados no fecho, pelo 
representante credenciado, com as seguintes inscrições: 
 

ENVELOPE Nº. 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO Nº 
DATA E HORA 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE CNPJ Nº. 
 
 
ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 
TOMADA DE PREÇO Nº 
DATA E HORA 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE CNPJ Nº. 
 

 
7. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES  
7.1 A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo os Documentos de Habilitação e as 
Propostas de Preços, será pública e dirigida pela CPL, na data, horário, local e nos termos determinados neste 
Edital, devendo os envelopes serem entregues lacrados da seguinte forma:  
7.1.1 O Envelope nº. 01 (Documentos de Habilitação)  
7.1.2 O Envelope nº. 02 (Proposta de Preços)  
7.2 Depois de encerrado os recebimentos dos envelopes serão abertos, inicialmente, o Envelope de nº. 01, os 
documentos serão rubricados pelos representantes das licitantes ou por uma comissão pelos mesmos 
nomeados, e pelos membros da CPL, que poderão, a seu exclusivo critério, decidir pelo exame e julgamento 
da documentação na mesma sessão ou em outra, cuja data será, então, fixada oportunamente, quando as 
licitantes terão vistas da documentação para exame. Neste último caso, o Envelope de nº. 02, devidamente 
lacrado será, também, rubricado pelos membros da CPL e pelas licitantes presentes ou pela comissão antes 
citada, permanecendo em poder da Comissão de Licitação, até que seja decidida a habilitação.  
7.3. Será considerada inabilitada para os efeitos deste Edital, a licitante que deixar de apresentar a 
documentação solicitada ou apresentá-la com vícios, defeitos ou contrariando qualquer exigência contida neste 
instrumento.  
7.4. Se todos os licitantes forem inabilitados, a Administração poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para 
apresentação de nova documentação, escoimada da causa que a ensejou.  
7.5 O recurso referente a esta fase será apresentado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação 
do ato e terá efeito suspensivo, devendo ser dirigido a CPL, que poderá, após cumprir o disposto no item 
seguinte, reconsiderar sua decisão ou encaminhá-lo ao Ordenador de despesa, devidamente informado.  
7.6 O recurso interposto será encaminhado, por cópia, as demais licitantes, para realizarem contrarrazão no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do seu recebimento.  
7.7 As Licitantes inabilitadas deverão retirar suas propostas, na CPL, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, 
contados da divulgação do julgamento da habilitação. Decorrido esse prazo, a CPL, providenciará a eliminação 
dos mencionados documentos. 
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7.8. Se todas as licitantes, habilitadas e inabilitadas, manifestarem, expressamente, desistência de interpor 
recurso, intenção essa que deverá constar da Ata a ser lavrada, proceder-se-á à imediata abertura das 
Propostas Financeiras na mesma sessão ou em outra data a ser oportunamente marcada pela CPL.  
7.9. Uma vez abertos os envelopes, as propostas financeiras serão tidas como imutáveis e acabadas, não 
sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões, não podendo as 
mesmas serem devolvidas após a fase de habilitação;  
7.10 A seguir, será feita a leitura dos preços e condições ofertadas nas propostas contidas no Envelope nº. 02, 
que serão rubricadas e examinadas pelos membros da Comissão, bem como pelos proponentes ou seus 
representantes presentes;  
7.11. Se ocorrer à suspensão da reunião para julgamento e a mesma não puder ser realizada no dia, será 
marcada no momento da reunião, a data para divulgação do resultado. 
7.12 Das reuniões para recebimento e abertura dos Envelopes de nº. 01 e 02 serão lavradas atas 
circunstanciais, que mencionarão todas as licitantes, os documentos e as propostas apresentadas, as 
reclamações e impugnações feitas, bem como as demais ocorrências que interessem ao julgamento deste ato 
licitatório, ficando sem direito de fazê-lo, posteriormente, tanto as proponentes que não tiverem comparecido 
como os que mesmo tendo comparecido, não consignarem em ata os seus protestos As atas serão assinadas 
pelos membros da CPL e por todas as licitantes presentes. 
7.13. Em cumprimento aos artigos 43 ao 45, da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, para as microempresas 
e empresas de pequeno porte, será observada o seguinte:  
7.13.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatório, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição;  
7.13.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
05(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame e adjudicado o objeto a seu favor, 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 negativa.  
7.13.3 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, 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.  
7.13.4. Nas licitações, será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte;  
7.13.5. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam de até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada; 
7.13.6 As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos da legislação civil, acrescentarão à sua 
forma ou denominação as expressões “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte”, ou suas respectivas 
abreviações “ME” ou “EPP”, conforme o caso, sendo facultativa a inclusão do objeto da sociedade (art. 72, da 
Lei 123/2006). 
8. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº. 01)  
Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados em 01 (uma) via original ou por qualquer processo 
de copia autenticada em cartório, ou ainda por cópia acompanhada do original, a fim de ser autenticada por 
membro da CPL.  
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Os documentos deverão estar seqüencialmente ordenados e numerados, da primeira a ultima folha, 
encadernados, CONTENDO ÍNDICE E TERMO DE ENCERRAMENTO.  
A empresa que não apresentar toda a documentação exigida neste item e/ou fizer fora do prazo estipulado não 
poderá participar da licitação, não cabendo o direito a qualquer reclamação ou recurso. 
8.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA  
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus 
administradores;  
c) Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir;  
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou 
nomeação da diretoria em exercício;  
e) Carteira de Identidade ou outro documento equivalente com fotografia. 
8.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
a) Prova de inscrição no CNPJ vigente na data de abertura desta licitação;  
b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através da Certidão de Dívida Ativa da União, fornecida pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Certidão de Quitação de Tributos e contribuições Federais 
Administrativos pela Secretaria da Receita Federal, da sede do licitante vigente na data de abertura desta 
licitação;  
c) Certidão de regularidade do FGTS, fornecida pela Caixa Econômica Federal vigente na data da abertura 
desta licitação;  
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, através de Certidão Negativa, positiva com efeito de 
Negativa ou de Regularidade Fiscal da sede da Licitante vigente na data de abertura desta licitação;  
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, através de através de Certidão Negativa ou da Certidão 
de Regularidade Fiscal, expedida pelo Município da sede do Licitante, vigente na data de abertura desta 
licitação.  
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da CNDT – 
certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943 (Lei 
nº. 12.440, de 07 de junho de 2011) acompanhada de todas as CENIT e Relação de Infração. 
8.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA  
a) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial expedida pelo Distribuidor do Juízo da sede da 
empresa.  
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social da empresa, 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 
encerrados a mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta.  
b.1). Os balanços das sociedades por ações deverão ser apresentados com ata de aprovação pela assembléia 
geral ordinária, registrada na Junta Comercial. Fica dispensado esta exigência para pessoa física e Associação 
ou Cooperativa, sendo dos últimos, exigido a prestação de contas do último exercício financeiro assinado pelo 
contador.  
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b.2). Em se tratando de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, estas devem apresentar o balanço 
patrimonial, não restando a obrigação do registro na Junta Comercial do Estado da licitante. Devendo, no 
entanto, apresentá-lo devidamente assinado pelo Contador assumindo responsabilidade pelas informações 
contidas no balanço com o respectivo CRC.  
b.3) A partir dos dados do balanço, deverão ser calculados os seguintes índices, como condição para a 
habilitação. 
 
ILC= Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;  
ILG= Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;  
GE = Grau de endividamento, com valor igual ou menor a 1,00;  
 
ONDE: ILC= ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE  
ILG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A 
LONGO PRAZO  
GE= PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO =ATIVO TOTAL 
 
OBSERVAÇÃO: Os índices acima deverão ser demonstrados pelo próprio licitante, em memória de cálculos 
assinada pelo contador responsável pelo balanço, para posterior verificação pela Comissão.  
d). No caso de sua recém-constituição, poderá a licitante apresentar balanço de abertura, que comprove a boa 
situação financeira da empresa.  
e) O Concorrente deverá fornecer como parte integrante de sua qualificação econômico financeira de Proposta 
no valor correspondente a porcentagem limite estabelecida pelo Art.31, III da Lei Federal 8.666/93.  
e.1A Garantia de Proposta será exigida para manter a Contratante protegida contra os atos ou omissões do 
Concorrente, que dão ensejo à execução da garantia. A garantia deverá ter prazo de validade de 
correspondente ao prazo de validade da proposta.  
e.1.1. A garantida da proposta poderá ser feita seguindo os seguintes termos: 
a) Caução em dinheiro, efetuada em conta de caução, vinculada a Prefeitura Municipal de Placas – Pará na 
mesma conta apontada para garantia da Proposta. 
b) Títulos da Dívida Pública, desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e custodiados na Central de Custódia 
e Liquidação Financeira de Títulos - CETIP, sob a fiscalização do Banco Central do Brasil, ou junto a 
instituições financeiras, sob as regras do Sistema Especial de Liquidez e Custódia de Títulos Públicos Federais 
- SELIC. Devem, ainda, ser revestidos de liquidez livremente negociados no mercado de valores imobiliários e, 
ainda, sua titularidade estar gravada em nome da empresa Contratada;  
c) Fiança bancária conforme Carta de Fiança fornecida por estabelecimento bancário, devidamente registrado 
em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, conforme determinação do Art. 129 da Lei nº 6.015/73, 
acompanhada das cópias autenticadas: 
c.1) do Estatuto Social do banco;  
c.2) da Assembleia que elegeu a última Diretoria do banco;  
c.3) do Instrumento de Procuração, em se tratando de procurador do banco;  
c.4) do Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da Carta de Fiança. 
d) Seguro-garantia: entrega da Apólice, inclusive digital, emitida por empresa em funcionamento no Brasil, 
legalmente autorizada, sendo a Prefeitura Municipal de Placas a única beneficiária do seguro:  
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d.1). Via original da Apólice completa, ou seja, com as Especificações Técnicas do Seguro, Condições Gerais 
e as Condições Especiais da Garantia, impressas em seu verso ou anexas. Alternativamente, poderá ser 
emitida Apólice com Certificação digital;  
d.2) O seguro-garantia e suas condições gerais deverão atender aos Anexos I e II da CIRCULAR SUSEP Nº 
232, de 03 de junho de 2003. 
d.3) O seguro-garantia deverá ser livre de franquia; 
d.4) Na Apólice retro mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes informações:  
d.4.1) Número completo da licitação ou, quando se tratar de aditamento, o número do Contrato;  
d.4.2). Objeto a ser contratado, conforme especificado neste Edital;  
d.4.3) Nome da SEGURADA (Prefeitura Municipal de Placas - Pará e o respectivo número do CNPJ (MF); 
d.4.4) Nome do emitente (SEGURADORA) e relativo número do CNPJ (MF);  
d.4.5) Nome da CONTRATADA (TOMADORA da Apólice) e número do CNPJ (MF). 
e.1.1.2 As Apólices de Seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fiança, e seus endossos e 
aditamentos, devem expressar o MUNICÍPIO DE Placas - Pará como SEGURADA e especificar claramente o 
objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula 
e.2Toda proposta que não esteja acompanhada de Garantia de Proposta satisfatória será considerada 
inadequada aos termos do Edital e, conseqüentemente, será rejeitada pela Contratante.  
e.3Os Concorrentes que não obtiveram êxito em suas propostas, terão suas Garantias de Proposta restituídas 
até 30 (trinta) dias após o período de validade das propostas.  
e.4A Garantia de Proposta do Concorrente vencedor será liberada quando assinado o Contrato, mediante 
apresentação da Garantia de Execução, conforme especificação do edital.  
e.5 A Garantia de Proposta prestada em moeda corrente nacional deverá ser depositada no Banco do Brasil 
Agência 130-9, conta corrente nº82162-4 de titularidade da Prefeitura de Placas, inscrita no CNPJ sob o 
nº01.611.852/0001-55 em até 1 (um) dia antes da data marcada para o recebimento dos documentos e propostas, 
sob pena de ineficácia da prestação da garantia. 
e.6 A Garantia de Proposta poderá ser executada:  
a) caso o Concorrente revogue sua proposta durante o período de sua validade, conforme definido na Carta 
Proposta apresentada; e  
b) se o Concorrente vencedor, deixar de: 
(i) assinar o Contrato, de acordo com o estabelecido no Edital ou  
(i) apresentar a Garantia de Execução em desacordo com o edital 
8.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
8.4.1- Comprovação da capacidade técnico profissional da licitante de possuir em seu quadro permanente, profissional 
de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade 
técnica por execução de obra ou serviços de característica semelhantes comprovada pela licitante de ter executado a 
qualquer tempo, serviços compatíveis com o objeto desta licitação, devidamente registrado pela entidade profissional 
competente, e que se refiram a contratos concluídos até a data da realização do certame, simultâneos ou não. 
8.4.2.1Os licitantes deverão apresentar no mínimo1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecidos por pessoa jurídica de 
direito público ou privado. 
8.4.2.1.1 O Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito privado deverá ser confeccionado em 
papel timbrado, contendo o CNPJ, indicação de endereço da sede legal, do telefone para contato e a 
assinatura do representante legal da empresa emitente com firma reconhecida. 
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8.4.3 - A comprovação de vinculação do profissional detentor do acervo técnico do item 8.4.2, deverá atender 
aos seguintes requisitos: 
8.4.3.1 Sócio – contrato social ou estatuto social, devidamente registrado no órgão competente;  
8.4.3.2 Diretor – cópia do contrato social em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia da ata de 
eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;  
8.4.3.3- Responsável Técnico – cópia da certidão expedida pelo CREA da sede ou filial da licitante, onde 
consta o registro do profissional como RT;  
8.4.3.4- Empregado – cópia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT, ou ainda, cópia da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social. 
8.5 OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
As licitantes deverão apresentar ainda, em seu envelope de habilitação, os seguintes documentos:  
8.5.1. Que aceita todas as condições constantes deste Edital, bem como suas especificações que farão parte 
integrante do contrato, independentemente de sua transcrição  
8.5.2. Que recebeu todos os documentos pertinentes ao presente certame.  
8.5.3. Que não foi declarada inidônea perante os Poderes Públicos Federal, Estadual e Municipal. 
8.5.4. Que não existe fato impeditivo para habilitação da licitante e o compromisso de declarar fatos 
supervenientes.  
8.5.5. Que não possui entre os dirigentes, gerentes e sócios, pessoa com mandato eletivo, ou que seja 
servidor da administração pública do Município de Placas. 
 8.5.6. Que possui estrutura e condições para executar os serviços ora licitados, em conformidade com os 
prazos e exigências do Edital e seus Anexos.  
8.5.7. Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de 
dezesseis anos para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido 
pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1.999. 
8.5.8 - è requisito obrigatório para habilitação que o licitante tenha conhecimento das condições físicas do local de 
execução da obra, podendo ser apresentado declaração, fornecida pela PMP que o licitante vistoriou os locais de 
execução dos serviços através de visita tecnica, acompanhado por servidor designado, objeto desta licitação, e 
tomou conhecimento de todas as condições locais para o cumprimento das obrigações ou declaração que tem 
conhecimento das condições do local para execução da obra pelo próprio licitante. 
8.5.8.1 A visita técnica poderá ser agendada através do e-mail infraestrutura@placas.pa.gov.br com 
antecedência de 2 (dois) dias uteis. 
09. DA PROPOSTA DE PREÇOS  
09.1 A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma), via, por processo de digitação, encadernado, 
seqüencialmente ordenadas e numeradas, da primeira a ultima folha, contendo índice e termo de 
encerramento.  E uma via em arquivo digital em formado “EXCEL” 
09.2 A Proposta de Preços deverá conter:  
a) Carta da Apresentação da Proposta, dirigida à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Placas indicando qual (is) item (ns) cotado (s); 
b) Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
c) Planilha de preços com valores unitários e totais;  
d) Planilha de composição de preços unitários e seus detalhamentos; 
e) Planilha de composição de BDI e seu detalhamento;  
f) Cronograma de Execução Físico-financeiro; 
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g) Declaração do prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data 
para abertura das propostas;  
h) Declaração expressa da aceitação integral das condições estabelecidas neste Edital; 
 i) Declaração do prazo de execução dos serviços conforme cronograma;  
j) Valor total da obra, calculado com base na planilha de quantidades, anexa ao Edital. Deverá ser apresentado 
em algarismo numérico e por extenso, em moeda corrente do País e o mês de referência dos preços, que 
deverá ser o mês base do orçamento elaborado para a obra.  
k) Declaração do proponente de que se responsabiliza pela execução das obras e/ou serviços e pela fiel 
observância das especificações técnicas, assinada, também, pelo responsável técnico legalmente habilitado.  
m) Declaração de Responsabilidade Técnica; 
n) O valor total máximo aceitável é de R$102.592,00 (cento e dois mil, quinhentos e noventa e dois reais). 
10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
10.1 O julgamento das propostas será realizado em conformidade com o Edital e a Lei nº. 8.666/93 e demais 
normas pertinentes, sendo declarada vencedora, a licitante que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL por 
ponte. 
10.2. Atendidas as condições e julgamento, e declarada a licitante ou licitantes vencedoras, a estas será 
adjudicado o objeto do certame.  
10.3. No caso de absoluta igualdade de duas ou mais propostas e após obedecido o disposto no parágrafo 2º 
do art. 3º da Lei nº. 8.666/93, a Comissão de Licitação procederá ao desempate através de sorteio, em ato 
público, para o qual todos os licitantes serão convocados, sendo vedado qualquer outro processo.  
10.4 As Propostas de Preços que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital serão verificadas pela 
COMISSÃO quanto a eventuais erros da seguinte forma:  
a) Discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor por extenso;  
10.6. Serão desclassificadas as propostas que:  
a). Contiverem emendas, rasuras ou entrelinhas;  
b). Contiverem qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital ou vantagem baseada nas ofertas dos 
demais licitantes;  
c). Não atendam às exigências do presente Edital;  
d). Apresentem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis;  
e) Irregularidade na composição de preços unitários, que será analisada para verificar a classificação da 
proposta de menor preço, desde que os preços unitários não sejam inexeqüíveis. 
0.7 Caso todas as propostas sejam desclassificadas, a CPL, poderá fixar em conformidade com o parágrafo 
único do art. 48 da Lei 8.666/93, o prazo de 08 (oito) dias úteis aos licitantes para apresentação de outras 
propostas escoimadas das causas que motivaram as desclassificações.  
10.8 A Prefeitura Municipal de Placas poderá revogar a presente Licitação em função de razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado. 
10.9 A anulação do procedimento licitatório por ilegalidade, não gera obrigação de indenização a ninguém, por 
parte da Prefeitura Municipal de Placas. 
10.10 A nulidade do procedimento licitatório induz à do Contrato 
11. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
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11.1 O prazo para a conclusão da obra está estimado conforme Cronograma Físico- Financeiro, contado da 
data da assinatura do contrato.  
11.2 O pagamento do preço ajustado será efetuado mensalmente, de acordo com as medições da obra, até o 
10º dia útil, mediante apresentação de Nota Fiscal devidamente atestada pelo fiscal de contrato.  
11.3. Para fins de medição e pagamento da 1ª parcela de serviços realizados, deverão acompanhar a mesma:  
a) Comprovação de registro no CREA/PA do respectivo Contrato, com Anotação de Responsabilidade Técnica 
de execução, da empresa e do profissional.  
11.4. Para fins de liberação e pagamento de todas as medições deverão acompanhar as mesmas os 
respectivos comprovantes de recolhimento de encargos sociais.  
11.5. As medições serão elaboradas com base no Cronograma Físico-Financeiro apresentado, devendo as 
mesmas estarem acompanhadas do relatório emitido pelo Membro e/ou Comissão Fiscalizadora nomeada.  
11.6 O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pelo licitante deve atender às exigências deste Edital e seu 
(s) anexo (s), devendo, porém, os serviços serem executados de acordo com o prazo especificado no Edital, 
observando a Ordem de Serviço que for expedida.  
11.7. Para a efetivação do pagamento das faturas acima citadas, exigir-se-á, quanto ao recolhimento, pelo 
contratado, dos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, a matrícula da obra junto ao INSS, bem como o 
GRPS se for o caso. A apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto ao Conselho 
Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA/PA e a regularidade Fiscal junto ao Contratante. No 
caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão os mesmos 
devolvidos à empresa para as correções necessárias, não respondendo o contratante por quaisquer encargos 
resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos. 
11.8 O CONTRATANTE efetuará os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas medições de 
serviços aprovadas pela fiscalização, obedecidas as condições estabelecidas no contrato. 
12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
12.1 A despesas gerada através da contratação correrá pela seguinte Dotação Orçamentária: 
12.361.0402.1.040.4.4.90.51.00-  Reforma e Ampliação de Unidades Escolares  
 13. DAS DISPOSIÇÕES ESPECIFICAS RELATIVAS A OBRA 
13.1. Na existência de serviços não descritos a Licitante Contratada, somente poderá executa-los após 
aprovação da FISCALIZAÇÃO. A omissão de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais 
memoriais, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, não exime a Licitante Contratada da 
obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos 
básicos da funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e 
demais pertinentes. 
13.2. Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela Licitante Contratada, 
desconhecimento, incompreensão, duvida ou esquecimento das cláusulas e condições, do contrato, do edital, 
dos projetos, das especificações técnicas, dos memoriais, bem como tudo o que estiver contido nas normas, 
especificações e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes. A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO 
em nada diminuirão a responsabilidade única, integral e exclusiva da Licitante Contratada, no que concerne as 
obras e serviços e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código 
Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Município, Estado e na União. 
13.3 O profissional residente deverá efetuar todas as correções, interpretações e compatibilizações que forem 
julgadas necessárias, para o término das obras e dos serviços de maneira satisfatória, sempre em conjunto 
com a FISCALIZAÇÃO e os autores dos projetos. 
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14. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS  
14.1 O contrato somente será dado por encerrado quando aceito pelo fiscal do contrato designado para tal fim, 
sem ressalvas, todos os itens previstos na proposta anexa ao referido contrato. Aceito o serviço, a Prefeitura 
Municipal de Placas emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA documento hábil para 
liberação da caução e quaisquer outras retenções, se for o caso, mantido a responsabilidade técnica da 
empresa nos termos da Lei. 
15. DOS RECURSOS  
15.1 As Licitantes, nas diversas fases da licitação, poderão utilizar-se dos recursos previstos no art. 109, da Lei 
n° 8.666/93 e atualizações posteriores, os quais deverão ser dirigidos a Comissão Permanente de Licitação, a 
qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão, ou, nesse prazo, fazê-los subir à 
apreciação da Autoridade destinatária, devidamente informados. Os recursos deverão ser protocolados na sala 
de licitações. 
15.2. Não serão aceitos quaisquer recursos apresentados em desacordo com a Lei Federal n° 8.666/93 e 
atualizações posteriores, bem como em relação aos requisitos formais inerentes ao ato.  
15.3. Os recursos referentes à habilitação e ao julgamento das propostas terão efeito suspensivo, podendo a 
autoridade competente, motivadamente, e presentes às razões de interesse público, atribuir aos demais 
recursos, eficácia suspensiva. 
16. DO CONTRATO  
16.1 No Contrato permanecerão as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, e a proposta do 
vencedor, independente de sua transcrição.  
16.2 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as 
previstas em lei, especialmente os assinalados nos artigos 78, 79 e 80, da Lei Federal nº 8.666/93.  
16.3 O prazo para a assinatura do contrato será de no máximo 05 (cinco) dias úteis contados da data da 
convocação pelo setor de licitações e contratos, para retirar e assinar o instrumento de Contrato, sob pena de 
incorrer nas sanções previstas no Art. 81 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 1 
6.4 A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ ASSINAR O CONTRATO ATRAVÉS DO CERTIFICADO DIGITAL. 
16.5 A prestação dos serviços objeto desta licitação será de conformidade com o estipulado nas 
especificações técnicas, projeto básico, proposta comercial da empresa vencedora e o contrato entre as 
partes.  
16.6. Os serviços serão pagos mediante medições mensais parciais depois de aceitos pela FISCALIZAÇÃO, 
não se admitindo qualquer tipo de adiantamento;  
16.7. Pela ocasião do pagamento, a Licitante vencedora do Certame deverá apresentar a Nota Fiscal 
correspondente à medição efetuada, a Certidões de regularidade fiscais.  
16.8 O descumprimento de parte ou todo das obrigações contratuais assumidas, garantida a ampla defesa, 
poderá ensejar a aplicação de multa, sem prejuízo das demais sansões legais e contratuais:  
16.9. Fica facultado ao Contratante alterar o contrato, caso necessário de acordo com os termos do art. 65 da 
Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
17.1 Caso a licitante adjudicada não mantenha sua proposta, apresente-a sem seriedade, falhar ou fraudar na 
execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 
será sancionada com o impedimento de contratar com a Administração, sem prejuízo das multas previstas em 
edital, contrato e das demais sanções previstas na legislação, estando sujeita às seguintes cominações: 
I - Advertência, por escrito;  
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II – Multa;  
III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a 
Administração Pública Local, por prazo não superior a 02 (dois) anos;  
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
17.1.1 - Será aplicada multa de 0,03 % (três centésimos por cento) por dia de atraso na execução dos 
serviços, incidentes sobre o valor do serviço a que se referir a infração, aplicada em dobro a partir do décimo 
dia de atraso até o trigésimo dia, quando a Prefeitura de Placas poderá decidir pela continuidade da multa ou 
rescisão contratual, aplicando-se na hipótese de rescisão apenas a multa prevista no subitem 17.1.2 infra, sem 
prejuízo da aplicação das demais cominações legais; 
17.1.2. Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de rescisão contratual 
por inexecução total do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações 
contratuais, quando a entrega for inferior a 50% (cinquenta por cento) do contratado ou quando o atraso  
17.2 O valor correspondente a qualquer multa aplicada à empresa licitante vencedora, respeitado o princípio 
do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o 
recebimento da notificação, na forma definida pela legislação, em favor da Prefeitura Municipal de Placas, 
ficando a empresa obrigada a comprovar o pagamento, mediante a apresentação da cópia do recibo do 
depósito efetuado.  
17.2.1. Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por 
cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, 
limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, após o qual, o débito 
poderá ser cobrado judicialmente.  
17.3. No caso de a licitante vencedora ser credora de valor suficiente ao abatimento da dívida, a Prefeitura 
poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito.  
17.4. Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a empresa licitante 
vencedora responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente.  
17.5. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa licitante de ser 
acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à Prefeitura de Placas, 
decorrentes das infrações cometidas. 
18. DA FISCALIZAÇÃO  
18.1 Todos os serviços objeto desta licitação serão fiscalizados por servidor, devidamente designados para 
este fim, com autoridade para exercer em nome da Prefeitura toda e qualquer ação de orientação geral, 
controle e fiscalização.  
18.2 A Fiscalização poderá determinar, a empresa licitante vencedora, a substituição dos equipamentos, 
serviços e materiais julgados deficientes ou não-conformes com as especificações, cabendo à licitante 
vencedora providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo definido pela fiscalização, sem direito à 
extensão do prazo final de execução dos serviços.  
18.3 A licitante vencedora só poderá iniciar a obra após assinatura do respectivo Contrato, conforme minuta 
apresentada no Anexo I deste Edital.  
18.4. Compete à fiscalização da obra pela equipe designada pela Prefeitura de Placas, entre outras 
atribuições:  
18.4.1. Verificar a conformidade da execução dos serviços com as normas especificadas em caderno de 
especificações técnicas, memoriais descritivos, plantas e planilhas orçamentárias e adequação dos 
procedimentos e materiais empregados à qualidade desejada para os serviços.  
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18.4.2. Ordenar à licitante vencedora corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos serviços executados com 
erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações.  
18.4.3. Manter organizado e atualizado o Livro Diário, assinado por técnico da licitante vencedora e por 
servidor designado pela Prefeitura de Placas para efetuar a fiscalização, onde a referida licitante vencedora 
registre, em cada visita:  
18.4.3.1 As atividades desenvolvidas;  
18.4.3.2 As ocorrências ou observações descritas de forma analítica.  
18.4.4 Encaminhar à Prefeitura de Placas o documento no qual relacione as ocorrências que impliquem em 
multas a serem aplicadas à licitante vencedora.  
18.5 A ação da fiscalização não exonera a licitante vencedora de suas responsabilidades contratuais.  
18.6. Em caso de dúvidas quanto à interpretação das especificações constantes do Memorial Descritivo e do 
Projeto Executivo será sempre consultada a Fiscalização, sendo desta o parecer definitivo. A decisão tomada 
pela Fiscalização deverá ser comunicada à empresa licitante vencedora obrigatoriamente de forma escrita e 
oficial.  
18.7. Na fiscalização serão ainda observadas as demais condições relacionadas na Minuta de Contrato.  
19. DAS OBRIGAÇÕES 
19.1 DA CONTRATADA  
19.1.1. Arcar com todas as taxas, impostos, seguros, registros, licenciamentos, de responsabilidade da 
empresa quanto à execução da obra.  
19.1.2. Arcar com as obrigações trabalhistas e previdenciárias dos funcionários, fiscais e comerciais da 
empresa.  
19.1.3. Organizar, coordenar e controlar os serviços, garantindo o cumprimento das especificações 
técnicas/memorial descritivo e do cronograma de datas apresentados, salvo, quando houver algum 
impedimento, a contratada deverá apresentar justificativa por escrito.  
19.1.4. Fornecer todos os materiais para a realização da obra, bem como executar todo o processo de 
aplicação especificados no Memorial Descritivo, dentro das recomendações da ABNT – Associação Brasileira 
de Normas Técnicas. 
 19.1.5. Responsabilizar-se pelo transporte de funcionários, materiais e/ou cargas diversas decorrentes da 
execução da obra, independente da distância ou volume a ser utilizado;  
19.1.6. Responsabilizar-se pelo fornecimento de água e energia elétrica decorrentes da execução da obra;  
19.1.7. Limitar-se exclusivamente à execução dos serviços previstos no objeto.  
19.1.8. Zelar pela qualificação dos funcionários, bem como o controle de horário, documentação funcional, 
idade mínima permitida por lei para sua contratação, assumindo inteira responsabilidade pelos atos dos 
mesmos.  
19.1.9. Determinar aos funcionários o uso de equipamentos de proteção, tanto individual e coletivo, bem como 
o uso de trajes adequados, obedecendo às condições mínimas de boa aparência e higiene pessoal que o 
trabalho exige.  
19.1.10. Proceder a substituição do empregado que demonstrar atuação insatisfatória no desempenho de suas 
funções ou que, em razão de comportamento indevido, tenha a sua permanência em serviço considerada 
prejudicial ou inconveniente pela Prefeitura Municipal de Placas. 
19.1.11. Apresentar atestado de viabilidade técnica dos prestadores de serviços, e a relação nominal contendo 
nome completo, carteira de identidade, endereço residencial e telefone para contato. 19.1.12. Manter 
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instalações mínimas no canteiro de obras, quanto à higiene, conforto e segurança dos funcionários da 
contratada, impostas pelo Ministério do Trabalho.  
19.1.13. Cumprir fielmente todas as condições estipuladas no contrato, de forma que os serviços estabelecidos 
sejam permanentemente executados e mantidos com esmero e perfeição, sob a sua inteira responsabilidade.  
19.1.14. Responsabilizar-se por acidentes, indenizações a terceiros, seguros de vida, assistência médica e 
quaisquer outros, em decorrência da negligência, imprudência, descuido, irresponsabilidade, etc. dos 
funcionários, na sua condição de empregadora, sem qualquer solidariedade por parte da Prefeitura Municipal 
de Placas. 
 19.1.15. Avocar para si os ônus decorrentes de todas as reclamações e /ou ações judiciais e/ou extrajudiciais, 
por culpa ou dolo, que possam eventualmente ser alegadas por terceiros, contra a Prefeitura Municipal de 
Placas-PA.  
19.1.16. Responsabilizar-se pela qualidade do serviço prestado, assegurando à Prefeitura Municipal de Placas, 
através do Membro e/ou Comissão Nomeada, o direito de fiscalizar, sustar, recusar, mandar desfazer ou 
mandar refazer qualquer serviço em desacordo com as cláusulas contratuais. 
19.1.17. Fornecer todos os equipamentos, máquinas e ferramentas necessárias para o desempenho dos 
trabalhos, objeto do presente Projeto Básico, bem como o que se fizer necessário para proteção, saúde e 
segurança dos prestadores de serviços.  
19.1.18. Responsabilizar-se pela guarda e segurança dos equipamentos, máquinas, ferramentas e materiais, 
sem quaisquer ônus para a Prefeitura Municipal de Placas.  
19.1.19. Entregar as instalações e a área da realização do serviço completamente limpas, sendo que todo 
entulho proveniente da obra deverá ser removido do terreno pela empresa.  
19.1.20. A empresa deverá manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação INSS, FGTS, Tributos Estaduais, Municipais 
e outras solicitadas) e qualificação exigidas na licitação, de acordo com o art. 55, XIII, da Lei 8.666/93. 
19.2 DA CONTRATANTE  
19.2.1. Apresentar à contratada as especificações técnicas/memorial descritivo, plantas, planilha e cronograma 
para a execução dos serviços.  
19.2.2. Apresentar à empresa o servidor designado para fiscalizar a realização dos serviços.  
19.2.3. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais ao bom desempenho dos serviços, objeto 
desta contratação.  
19.2.4. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei 
n.º 8.666/93.  
19.2.5. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigações dentro das 
normas e condições contratuais.  
19.2.6. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no Projeto Básico.  
19.2.7. Emitir Termo de Recebimento Provisório e Definitivo após a conclusão da Obra.  
19.2.8. Solicitar a substituição de qualquer profissional, bem como rescindir o contrato de prestação de serviço 
por inadimplência no comprimento do contrato. 
20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
20.1 A apresentação da Proposta Financeira implica, automaticamente, na submissão a todas as condições 
previstas no Edital;  
20.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 
na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo 
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horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da Comissão em sentido 
contrário;  
20.3 Os Documentos de Habilitação e a Proposta Financeira deverão ser cuidadosamente examinados pela 
proponente antes da entrega dos invólucros, uma vez que a inobservância de qualquer condição dará ensejo à 
inabilitação ou desclassificação da empresa licitante;  
20.4 A Administração poderá emitir suplementos, rever emendas ou modificar qualquer parte do Edital, dando 
ciência às empresas até 03 (três) dias úteis antes da abertura da licitação desde que estas alterações não 
afetem a formulação das propostas;  
20.5. Não serão considerados, em hipótese alguma, entendimentos verbais;  
20.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação com fundamento nas 
disposições da legislação em vigor que regem a matéria;  
20.7. Lavrar-se-ão atas das reuniões públicas da Comissão Permanente de Licitação que, após lidas e 
aprovadas, serão assinadas pelos seus membros e pelos representantes dos licitantes presentes;  
20.8. Os demais atos serão registrados no processo da licitação;  
20.9 A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus anexos, pois a 
simples apresentação da Documentação de Habilitação e Proposta Financeira, submete a licitante à aceitação 
incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como o conhecimento integral do objeto em 
licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento de qualquer pormenor;  
20.10. No caso de eventual, divergências entre o Edital de licitação e seus anexos, prevalecerão às 
disposições do primeiro.  
20.11. Por conveniência da Comissão Permanente de Licitação, o local para abertura do Ato licitatório, poderá 
ser transferido para outro local cuja indicação será prestada a todos os licitantes, mediante afixação de Aviso 
na porta da sala da CPL. 
20.12 A participação da licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital, bem como 
a observância à Lei 8.666/93 e alterações.  
20.13. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o de vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura. Considerar-se-
ão dias corridos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.  
20.14. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação.  
20.15 A Comissão Especial de Licitação deverá anular o certame diante de constatada ilegalidade  
20.16. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas. A Prefeitura 
não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou resultado do 
processo licitatório.  
20.17. É facultada à Comissão Especial de Licitação, ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada à 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.  
20.18 O desatendimento às exigências formais não-essenciais não importará no afastamento do licitante, 
desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a 
realização da sessão pública da licitação.  
20.19. Em caso de desfazimento deste processo licitatório, o mesmo será devidamente motivado, sendo 
assegurado o contraditório e a ampla defesa.  
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20.20. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas de preços, sem convocação para 
contratação ou pedido de prorrogação da validade, os licitantes ficarão liberados dos compromissos assumidos 
neste certame; 
 20.21 A homologação do resultado desta licitação gera mera expectativa de direito à contratação 20.22 As 
certidões que não possuam prazo de validade expresso em seu teor serão consideradas com validade de 90 
(noventa) dias, contados da sua emissão. 
21 - DO FORO  
21.1 O Foro para solucionar os litígios decorrentes deste Edital é o da Comarca de Uruará, quando não puder 
ser resolvido pela Prefeitura Municipal de Placas com a exclusão de qualquer outro. 
 

              19 de JANEIRO de 2022, Placas – Pará. 
 
 
 

 
Shayane Nayara Farias Kostov 

Presidente da CPL – Portaria nº109/2021 
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ANEXO I 

 
MINUTA DO CONTRATO Nº. /202x 

 
INSTRUMENTO DE CONTRATO NOS TERMOS DA 
TOMADA DE PREÇO Nº. –  ______/202x, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
PLACAS/PA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
__________ E A EMPRESA _____________________ 
COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA: 

 

Instrumento de Contrato, que entre si celebram, de um lado o Município de Placas/PA através da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE _____________________________, pessoa jurídica de direito publico, CNPJ N°___________________, com sede na 
_____________________________neste ato representada por seu titular a Sr. _________________________,  
SECRETARIO  MUNICIPAL  DE __________________,  portador  do  CPF  nº________________, Denominado de 
CONTRATANTE e de outro lado a licitante  __________,estabelecida  na 
 _______________CNPJNº___________ através  de       seu   representante    , CPF Nº 
________________________doravante denominado CONTRATADO, na conformidade das Cláusulas e condições 
seguintes: 
 
DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS 
Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, as partes anteriormente individuadas e devidamente qualificadas, 
resolvem  consoante a autorização exarada nos autos do Processo nºxxxx/202x pactuar o presente instrumento contratual que 
será em tudo regido pelas cláusulas que aceitam e mutuamente se outorgam: 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1. O presente Contrato tem como objeto  
1.1 DA DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO 
 

Item Descrição dos Serviços Und Qtd VALOR 
UND 

VALOR 
TOTAL 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
2.1 - Este contrato fundamenta-se na- Lei 8.666/93 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações.  
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
3.1. Arcar com todas as taxas, impostos, seguros, registros, licenciamentos, de responsabilidade da empresa quanto à 
execução da obra.  
3.2. Arcar com as obrigações trabalhistas e previdenciárias dos funcionários, fiscais e comerciais da empresa.  
3.3. Organizar, coordenar e controlar os serviços, garantindo o cumprimento das especificações técnicas/memorial 
descritivo e do cronograma de datas apresentados, salvo, quando houver algum impedimento, a contratada deverá 
apresentar justificativa por escrito.  
3.4. Fornecer todos os materiais para a realização da obra, bem como executar todo o processo de aplicação 
especificados no Memorial Descritivo, dentro das recomendações da ABNT – Associação Brasileira de Normas 
Técnicas. 
3.5. Responsabilizar-se pelo transporte de funcionários, materiais e/ou cargas diversas decorrentes da execução da 
obra, independente da distância ou volume a ser utilizado;  
3.6. Responsabilizar-se pelo fornecimento de água e energia elétrica decorrentes da execução da obra;  
3.7. Limitar-se exclusivamente à execução dos serviços previstos no objeto.  
3.8. Zelar pela qualificação dos funcionários, bem como o controle de horário, documentação funcional, idade mínima 
permitida por lei para sua contratação, assumindo inteira responsabilidade pelos atos dos mesmos.  
3.9. Determinar aos funcionários o uso de equipamentos de proteção, tanto individual e coletivo, bem como o uso de 
trajes adequados, obedecendo às condições mínimas de boa aparência e higiene pessoal que o trabalho exige.  
3.10. Proceder a substituição do empregado que demonstrar atuação insatisfatória no desempenho de suas funções ou 
que, em razão de comportamento indevido, tenha a sua permanência em serviço considerada prejudicial ou 
inconveniente pela Prefeitura Municipal de Placas. 
3.11. Apresentar atestado de viabilidade técnica dos prestadores de serviços, e a relação nominal contendo nome 
completo, carteira de identidade, endereço residencial e telefone para contato. 19.1.12. Manter instalações mínimas no 
canteiro de obras, quanto à higiene, conforto e segurança dos funcionários da contratada, impostas pelo Ministério do 
Trabalho.  
3.12 Cumprir fielmente todas as condições estipuladas no contrato, de forma que os serviços estabelecidos sejam 
permanentemente executados e mantidos com esmero e perfeição, sob a sua inteira responsabilidade.  
3.13 Responsabilizar-se por acidentes, indenizações a terceiros, seguros de vida, assistência médica e quaisquer 
outros, em decorrência da negligência, imprudência, descuido, irresponsabilidade, etc. dos funcionários, na sua 
condição de empregadora, sem qualquer solidariedade por parte da Prefeitura Municipal de Placas. 
3.14 Avocar para si os ônus decorrentes de todas as reclamações e /ou ações judiciais e/ou extrajudiciais, por culpa ou 
dolo, que possam eventualmente ser alegadas por terceiros, contra a Prefeitura Municipal de Placas-PA.  
3.15 Responsabilizar-se pela qualidade do serviço prestado, assegurando à Prefeitura Municipal de Placas, através do 
Membro e/ou Comissão Nomeada, o direito de fiscalizar, sustar, recusar, mandar desfazer ou mandar refazer qualquer 
serviço em desacordo com as cláusulas contratuais. 
3.16 Fornecer todos os equipamentos, máquinas e ferramentas necessárias para o desempenho dos trabalhos, objeto 
do presente Projeto Básico, bem como o que se fizer necessário para proteção, saúde e segurança dos prestadores de 
serviços.  
3.17 Responsabilizar-se pela guarda e segurança dos equipamentos, máquinas, ferramentas e materiais, sem 
quaisquer ônus para a Prefeitura Municipal de Placas.  



 
 
 

 
 

 
PODER EXECUTIVO 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

 

 

 

Rua Olavo Bilac, 408 – CEP 68.138.000, Placas/PA 
 

 
 

3.18 Entregar as instalações e a área da realização do serviço completamente limpas, sendo que todo entulho 
proveniente da obra deverá ser removido do terreno pela empresa.  
3.19 A empresa deverá manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ela assumidas, todas as condições de habilitação INSS, FGTS, Tributos Estaduais,Municipais e outras solicitadas) e 
qualificação exigidas na licitação, de acordo com o art. 55, XIII, da Lei 8.666/93. 
3.10 Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos durante sua execução serão demolidos e reconstruídos por 
conta exclusiva da CONTRATADA. 
3.11Os materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados serão removidos do canteiro de obras 
dentro de 48 (quarenta e oito) horas PELA CONTRATADA a contar da determinação do Engenheiro Fiscal. 
3.12 É de responsabilidade da contratada elaborar relatórios periódicos, onde estão registrados os levantamentos, memoria de 
cálculo e gráficos necessários à discriminação e determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados. A 
discriminação e quantificação dos serviços e obras considerados na medição deverão respeitar rigorosamente as planilhas de 
orçamento anexas ao contrato, inclusive critérios de medição e pagamento. 
3.13. Executar o objeto na integra conforme o memorial descritivo. 
CLAUSULA QUARTA- DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E 
FISCALIZAÇÃO. 
4.1 O prazo para a conclusão da obra está estimado conforme Cronograma Físico- Financeiro, contado da data da 
assinatura do contrato.  
4.2 O pagamento do preço ajustado será efetuado mensalmente, de acordo com as medições da obra, até o 30º dia 
útil, mediante apresentação de Nota Fiscal devidamente atestada pelo fiscal de contrato.  
4.2.1 O CONTRATANTE efetuará os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas medições de serviços 
aprovadas pela fiscalização, obedecidas as condições estabelecidas no contrato. 
4.3 Para fins de medição e pagamento da 1ª parcela de serviços realizados, deverão acompanhar a mesma:  
a) Comprovação de registro no CREA/PA do respectivo Contrato, com Anotação de Responsabilidade Técnica de 
execução, da empresa e do profissional.  
4.4 Para fins de liberação e pagamento de todas as medições deverão acompanhar as mesmas os respectivos 
comprovantes de recolhimento de encargos sociais.  
4.5 As medições serão elaboradas com base no Cronograma Físico-Financeiro apresentado, devendo as mesmas 
estarem acompanhadas do relatório emitido pelo Membro e/ou Comissão Fiscalizadora nomeada.  
4.6 Para a efetivação do pagamento das faturas acima citadas, exigir-se-á, quanto ao recolhimento, pelo contratado, 
dos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, a matrícula da obra junto ao INSS, bem como o GRPS se for o caso. 
A apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto ao Conselho Regional de Engenharia 
Arquitetura e Agronomia – CREA/PA e a regularidade Fiscal junto ao Contratante. No caso de incorreção nos 
documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão os mesmos devolvidos à empresa para as correções 
necessárias, não respondendo o contratante por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos 
pagamentos. 
4.7 O CONTRATANTE efetuará os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas medições de serviços 
aprovadas pela fiscalização, obedecidas as condições estabelecidas no contrato. 
4.8 A Fiscalização do contrato ficará sob responsabilidade de servidor ou comissão designada através de portaria. 
4.9 O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e suas especificações, sendo o Setor de Engenharia 
previamente consultado para toda e qualquer modificação. 
CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
5.1. Apresentar à contratada as especificações técnicas/memorial descritivo, plantas, planilha e cronograma para a 
execução dos serviços.  
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5.2. Apresentar à empresa o servidor designado para fiscalizar a realização dos serviços.  
5.3. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais ao bom desempenho dos serviços, objeto desta 
contratação.  
5.4. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei n.º 
8.666/93.  
5.5. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições contratuais.  
5.6. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no Projeto Básico.  
5.7. Emitir Termo de Recebimento Provisório e Definitivo após a conclusão da Obra.  
5.8. Solicitar a substituição de qualquer profissional, bem como rescindir o contrato de prestação de serviço por 
inadimplência no comprimento do contrato. 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 
6.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em xxxx de xxxxxx de xxxxx extinguindo-se em xxxxxxx, podendo ser 
prorrogado de acordo com a lei. 
CLÁUSULA SETIMA - DA RESCISÃO 
7.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, e poderá ser 
solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por 
escrito. 
CLÁUSULA OITAVA- DAS PENALIDADES 
8.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução do objeto 
deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes penalidades: 
Advertência; 
- Multa; 
- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento de contratar com o 
mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, 
ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade; 
8.2. A multa prevista acima será a seguinte: 
- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de alguma das cláusulas 
contratuais; 
8.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do interessado no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis; 
8.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda par a o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar 
conveniente; 
8.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à penalidade; 
8.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada durante a prestação 
dos serviços, para adoção das providências cabíveis; 
8.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão aceitas por 
escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente com prováveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e 
desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas. 
CLÁUSULA NONA - DO VALOR E REAJUSTE 
9.1 - O valor total da presente avença é de R$xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da 
data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, 
segundo as autorizações expedidas pela CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos 
devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida. 



 
 
 

 
 

 
PODER EXECUTIVO 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

 

 

 

Rua Olavo Bilac, 408 – CEP 68.138.000, Placas/PA 
 

 
 

CLÁUSULA DECIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
10.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento da CONTRATANTE, na dotação: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
11.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da 
Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES 
12.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e disposições de 
direito privado. 
12.2 - Fica eleito o Foro da cidade de URUARÁ como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, caso não 
sejam dirimidas amigavelmente. 
12.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo,em  02 (duas) 
vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes. 
 
Placas – Pará, xx de xxxx de xxxxx. 

 
CONTRATADA 

 
 

CONTRATANTE 
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 
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ANEXO II  

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS  
 
 
A Comissão Permanente de Licitação Prefeitura Municipal de Placas 
 
 Referência: TOMADA DE PREÇOS N°   
 
 
Prezados Senhores, (nome da empresa) , CNPJ/MF n.º , sediada ____________(endereço completo) , tendo 
examinado o Edital, vem por meio de seu proponente ao final assinado declarar que temos conhecimento e 
aceitamos todas os termos e condições do edital e seus anexos, bem como recebemos toda a documentação 
relativa ao presente certame.  
 
 
Localidade, aos dias de de .  
 
 
 

(assinatura)_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
PODER EXECUTIVO 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

 

 

 

Rua Olavo Bilac, 408 – CEP 68.138.000, Placas/PA 
 

 
 

 
ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES E IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO 
 
A Comissão Permanente de Licitação  
 
Referência: TOMADA DE PREÇOS N°  
Prezados Senhores,  
 
(nome da empresa) , CNPJ/MF n.º , sediada (endereço completo) , tendo examinado o Edital, vem por meio de 
seu representante ao final, em conformidade com o Edital mencionado, declarar que: a) Sob as penas da lei, 
que até a presente data inexistem fatos impeditivos ou supervenientes para sua habilitação no presente 
processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências. b) Que cumprimos 
plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos devidamente atualizados na forma da legislação 
vigente, que se encontram dentro do Invólucro de nº 01 – Documentos de Habilitação, em conformidade com o 
Edital para participação no aludido certame. 
 
 Localidade, aos dias de de .  
 

 
(assinatura)_ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
PODER EXECUTIVO 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

 

 

 

Rua Olavo Bilac, 408 – CEP 68.138.000, Placas/PA 
 

 
 

 
ANEXO IV 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL.  

 
A Comissão Permanente de Licitação  
Referência: TOMADA DE PREÇOS N° 

 
Prezados Senhores, (nome da empresa) , CNPJ/MF n.º , sediada (endereço completo) , declara, sob as penas 
da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de 
trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.  
 
Localidade, de de 
 
 

(assinatura)_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
PODER EXECUTIVO 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

 

 

 

Rua Olavo Bilac, 408 – CEP 68.138.000, Placas/PA 
 

 
 

 
ANEXO V 

CARTA PROPOSTA  
 

 
A Comissão Permanente de Licitação  
Referência: TOMADA DE PREÇOS N°  
 
Senhora Presidente, Encaminhamos a essa Comissão Permanente de Licitações, nossa proposta em anexo, 
referente à Licitação em epígrafe, objetivando a execução dos serviços de construção, nesta cidade de Placas 
– Pará: Nossa proposta tem preço por lote fixado em R$ ............................................ compostos de acordo 
com exigências do Edital. O prazo para execução dos serviços é de .......... (..................) meses corridos, 
contados da ordem de serviços. 
 
 O prazo de validade de nossa proposta é de .......... ( ........................... ) dias, a partir da abertura da proposta.  
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da 
licitação e seus anexos.  
 
Atenciosamente,  
 

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

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsável da Licitante) 
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 
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ANEXO VI 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, 

MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ., inscrita no CNPJ nº .... , por intermédio de seu representante 
legal, o(a) Sr.(a.) ........................................... , portador(a) da Carteira de Identidade nº . . . . . . . . . . . . . . . e do 
CPF no ........................................ , DECLARA, para fins do disposto no item 7 – Condições para Participação 
do Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, 
é considerada:  
 
( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme Art. 18A da Lei Complementar Federal N.º 123, de 
14/12/2006 e Lei Complementar Federal nº 128, de 19/12/2008;  
 
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;  
 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006. Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º 
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  
 
 

 
(data) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (representante legal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
PODER EXECUTIVO 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 
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ANEXO VII 

 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA  

 
 

A Comissão Permanente de Licitação  
Referência: TOMADA DE PREÇOS N° 

 
 Prezados Senhores, (nome e qualificação do representante) , como representante devidamente constituído da 
empresa _(nome da empresa/CNPJ) , sito a , doravante denominado Licitante, para os fins disposto no item do 
Edital , DECLARA, sob as penas da lei, em especial ao art. 299 do Código Penal Brasileiro que:  
a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa (nome da empresa / CNPJ) , e que 
o conteúdo da referida proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou 
por qualquer pessoa;  
b) a intenção de apresentação da proposta, não foi informado, discutido ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa;  
c) que não tentou por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 
potencial ou de fato, no que diz respeito a participação ou não no presente certame;  
d) que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido 
com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto do referido certame;  
e) que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente informado ou discutido 
com qualquer integrante da Comissão de Licitação ou representante ou funcionário da Secretaria Responsável 
pela licitação, antes da abertura oficial das propostas;  
f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la.  
 

 
Localidade, de de . 

 
 

(assinatura)_ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
PODER EXECUTIVO 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 
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ANEXO VII 

 
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA  
 
ENDERECO COMPLETO, TELEFONE, ENDERECO ELETRONICO, Nº CNPJ, INSCRICAO ESTADUAL  
 
Referente: Edital de Tomada de Preços nº Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o 
responsável técnico pelos serviços, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:  
 
NOME  
ESPECIALIDADE  
CREA/CAU N°  
DATA DO REGISTRO  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 
 

(local e data) (nome, RG e assinatura do representante legal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
PODER EXECUTIVO 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 
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ANEXO IX  
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE – EXECUÇÃO/DIREÇÃO DE OBRA  

 
(nome e sobrenome do profissional habilitado), brasileiro, (estado civil), de profissão (nome da profissão), 
portador do Documento de Identidade nº (número do documento), inscrito no CPF (se pessoa natural ou), 
telefone celular (ddd e número), endereço eletrônico (nome@bol.com.br), residente na (nome do logradouro) nº 
(número do imóvel), bairro (nome do bairro), município de (nome da cidade), CEP (número do CEP), 
profissional habilitado como responsável técnico pela obra, conforme ART/RRT nº ______, DECLARO o 
reconhecimento de minha responsabilidade técnica, nos limites da atuação profissional instituídos pelo 
CREA/CAU, pela correta execução da obra e cumprimento do projeto aprovado, assumindo a responsabilidade 
legal pela veracidade desta declaração.  
 

LOCALIDADE-, __ de ___________ de 20__ 
 

ASSINATURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

 
PODER EXECUTIVO 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 
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ANEXO X: MEMORIAL DESCRITIVO/PROJETO BÁSICO 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

1. PARTIDO ARQUITETÔNICO 

 O presente projeto destina-se a uma escola de um pavimento com seis salas de aula, a 

ser implantada em pequenos núcleos urbanos nas diversas regiões do Brasil através do FNDE - 

Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. 

Por ser um projeto piloto, com repetição de construção, foi concebido de uma forma 

simples e ao mesmo tempo arrojada, de modo a se conseguir o máximo em termos de flexibilidade na 

implantação das salas de aula, além de se adaptar facilmente à maioria dos terrenos. 

A premissa básica foi a de criar uma linguagem ao mesmo tempo moderna e brasileira, 

mostrando as tradições arquitetônicas e espaciais de nosso país, adaptada às nossas condições 

climáticas e culturais. A brasilidade almejada vem das comunidades indígenas, da oca, do espaço 

comunitário, do centro de convívio onde acontecem as trocas de experiências para solucionar os 

problemas, do local sombreado e bem ventilado, agradável em seu interior. Sem, contudo, 

esquecermos a harmonia e o arrojo que os métodos construtivos atuais nos proporcionam. 

A configuração adotada foi a de um hexágono, em forma de tenda, na qual as atividades 

vão se acoplando ao corpo principal como edificações autônomas, sem, contudo, perder sua ligação 

física. Dois blocos menores acolhem as atividades administrativas e de serviços, e um bloco maior 

acolhe as atividades pedagógicas. Todos são ligados por pequenas passarelas em duas águas. 

No corpo principal (em forma de hexágono) está o Recreio, onde acontecerão todas as 

atividades comunitárias e de recreação dos alunos; um jardim central fornece um ambiente mais 

agradável e aconchegante, quebrando o grande pano de piso cerâmico, envolvendo o jardim, seis 

bancos de concreto. Na parte central existe um lanternim que ultrapassa a cobertura e cria um 

espaço para a colocação de uma esquadria, que dará luminosidade e fará a retirada do ar quente do 

espaço aéreo. 

Em um dos blocos menores, temos a área Administrativa com a Diretoria da Escola, Sala 

de Professores, Secretaria, Almoxarifado e dois banheiros. No outro bloco estão as atividades de 

Serviços, com dois sanitários para alunos, uma cozinha industrial, um vestiário para funcionários, uma 

despensa e uma área de serviço ligada às atividades dos funcionários. 
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No bloco maior, estão as salas de aula com capacidade para 36 alunos cada, uma sala 

de leitura e uma sala de informática. A ligação entre os blocos será através de uma passarela cujo 

telhado está abaixo dos telhados principais. 

Todos os armários foram concebidos em alvenaria, revestidos em cerâmica na parte 

interna por facilidade de execução e manutenção. Os tampos serão todos em granito polido. As 

portas serão em madeira revestida com laminado metalamínico (fórmica). 

O projeto estrutural foi concebido para uma base (blocos e cintas) em concreto armado, 

sendo que a estrutura principal poderá ter dois tipos de materiais: Concreto ou Aço. A cobertura 

poderá ser em dois tipos: Aço ou Madeira, sendo que a de aço pode ser usada nos dois tipos de 

estrutura e a de madeira apenas com a estrutura de concreto. Para os blocos de Serviços e 

Administrativo e para as Salas de Aula, o fechamento superior será em laje pré-moldada. 

O fornecimento de água será através de uma caixa d’água metálica, tipo taça ou 

resevatório de concreto armado, com 20.000 litros de capacidade, atendendo à escola e formando 

um elemento vertical de marcação da escola. 

Para a área externa à edificação, acreditamos ser fundamental a instalação de um play-

ground e uma horta, onde os alunos podem cultivar e produzir seu próprio alimento. Será 

aconselhável o cercamento do terreno, que se fará com muro baixo de alvenaria e cerca, conforme 

proposta apresentada no detalhamento. 
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2. PROJETOS ESPECÍFICOS DE IMPLANTAÇÃO 

O Projeto Espaço Educativo Urbano II não tem um terreno definido onde será 

edificado, podendo ser implantado nas diversas regiões do Brasil, de modo que o PROJETO DE 

IMPLANTAÇÃO deverá ser orientado e coordenado por profissionais capacitados. 

Os autores dos projetos deverão sempre ser consultados na decisão de alterações do 

partido arquitetônico e/ou do dimensionamento dos diversos sistemas que compõem a Edificação, e 

mesmo na escolha dos profissionais que farão os trabalhos. 

 

Projetos Necessários: 

• Arquitetura - Situação e Urbanização 

• Fundações - Implantação 

• Elétrica - Implantação 

• Telefone - Implantação 

• Hidrossanitária - Implantação 
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3. AUTORIA DOS PROJETOS 

Coordenação / Arquitetura: 

Arq. Gustavo de Melo Silveira – 9.784 D-DF 

Arq. Marcelo Toniazzo Lissa – 8.342 D-DF 

Estrutura: 

Eng.  

Elétrica: 

Eng. Daniel Carpovicz Botelho - 10.458 / D-DF 

Hidrossanitário: 

Eng. Daniel Carpovicz Botelho – 10.458 / D-RS 

Orçamento / Caderno de Encargos: 

Eng. Eduardo Naves Vilela – 46.351 D/ MG 

Colaboração / Desenho: 

Arq. Graziela Martins 

 

Revisão: Coordenação Geral de Estudos e Análises – CGEAN (2006) 

Arquitetura, Projeto Hidro-sanitário e Memoriais: 

Arq. Tiago Lippold Radünz – 111905 D/RS 

Projeto Estrutural: 

Eng. Manoel Fernando Pereira Santos - 2000820 D/PB 

Projeto Elétrico: 

Eng. Marcus Vinícius Galletti Arraes – 10077 D/GO 

Orçamento: 

Arq. Willamy Mamede da Silva Dias – 7417 D/PB 

Eng. Claudia Maria Videres Trajano – 5307 D/PB 
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4. ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS 

 No presente projeto, a definição das cores a serem utilizadas na escola ficará a critério 

da empresa contratada para a execução. Isso evitaria que todas as escolas financiadas pelo FNDE 

tivessem a mesma cor. Para tanto, propomos um estudo de cores em anexo, onde são sugeridas 

algumas combinações de tonalidades, bem como as combinações que não devem ser utilizadas. 

 

• Salas de aula: 

Piso – Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 

40x40 cm e PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de 

piso. 

Parede – Barra protetora em cerâmica Marca ELIANE linha Arquitetura, cor branco 

neve ou similar, formato 10x10 cm e PEI 3, com h=1,10 m. O restante da 

parede em pintura acrílica SUVINIL semibrilho ou similar - Cor conforme 

Estudo de Cores. 

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca 

SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo. 

 

• Sala de Leitura: 

Piso – Cerâmica PEI 4 Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, 

formato 40x40 cm, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de 

piso. 

Parede – Barra protetora em cerâmica Marca ELIANE linha Arquitetura, cor branco 

neve ou similar, formato 10x10 cm e PEI 3, com h=1,10 m. O restante da 

parede em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar - Cor 

conforme Estudo de Cores. 

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca 

SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo. 
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• Sala de Informática: 

Piso – Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 

40x40 cm e PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de 

piso. 

Parede – Barra protetora em cerâmica PEI 3 Marca ELIANE linha Arquitetura, cor 

branco neve ou similar, formato 10x10 cm, com h=1,10 m. O restante da 

parede em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar - Cor 

conforme Estudo de Cores. 

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca 

SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo. 

 

• Pátio Interno e passarelas de ligação: 

Piso – Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 

40x40 cm e PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de 

piso. Na calçada será cimentado desempenado. 

Teto – Telhado com madeiramento e telhas cerâmicas aparentes. 

 

• Diretoria: 

Piso – Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 

40x40 cm e PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de 

piso. 

Parede – Rodapé cerâmico 8,5x40, PEI 4, marca CECRISA ou similar na cor 

Cinza. O restante da parede em pintura Acrílica SUVINIL semibrilho ou 

similar – Cor conforme Estudo de Cores. 

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca 

SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo. 
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• Secretaria e Arquivo: 

Piso – Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 

40x40 cm e PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de 

piso. 

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca 

SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo. 

 

• Sala de Professores: 

Piso – Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 

40x40 cm e PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de 

piso. 

Parede – Rodapé cerâmico 8,5x40, PEI 4, Marca CECRISA ou similar na cor 

Cinza. O restante da parede em pintura Acrílica marca SUVINIL semibrilho 

ou similar – Cor conforme Estudo de Cores. 

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca 

SUVINIL semibrilho ou similar – Cor conforme Branco Gelo. 

 

• Almoxarifado: 

Piso – Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 

40x40cm e PEI 4, cores conforme projeto de paginação de piso.  

Parede – Rodapé cerâmico 8,5x40, PEI 4, Marca CECRISA ou similar na cor 

Cinza. O restante da parede em pintura Acrílica marca SUVINIL semibrilho 

ou similar – Cor conforme Estudo de Cores. 

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca 

SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo. 
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• Wc’s administrativo: 

Piso – Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 

40x40 cm e PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de 

piso. 

Parede – Cerâmica marca ELIANE, linha Arquitetural na cor branco, ou similar, 

formato 10x10cm e PEI 3, até o teto. 

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca 

SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo. 

 

• Cozinha: 

Piso – Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, PEI 4 e 

formato 40x40 cm, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de 

piso. 

Parede – Cerâmica marca ELIANE, linha Arquitetural na cor branco, ou similar, 

formato 10x10cm e PEI 3, até o teto. 

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca 

SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo. 

 

• Despensa: 

Piso – Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 

40x40 cm PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de 

piso. 

Parede – Cerâmica marca ELIANE, linha Arquitetural na cor branco, ou similar, 

formato 10x10cm e PEI 3, até o teto. 

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca 

SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo. 
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• Vestiário: 

Piso – Cerâmica, marca CECRISA Linha Hercules AL e GR PEI 4, ou similar, 

formato 40x40 cm, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de 

piso. 

Parede – Cerâmica marca ELIANE, linha Arquitetural na cor branco, ou similar, 

formato 10x10cm e PEI 3, até o teto. 

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica SUVINIL 

semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo. 

 

• Área de Serviço: 

Piso – Cerâmica PEI 4 marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, 

formato 40x40 cm, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de 

piso. 

Parede – Cerâmica marca ELIANE, linha Arquitetural na cor branco, ou similar, 

formato 10x10cm e PEI 3, até o teto. 

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica SUVINIL 

semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo. 

 

• Sanitários Coletivos: 

Piso – Cerâmica PEI 4 marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, 

formato 40x40 cm, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de 

piso. 

 

Parede – Cerâmica marca ELIANE, linha Arquitetural na cor branco, ou similar, 

formato 10x10cm e PEI 3, até o teto. 

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca 

SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo. 
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• Circulações: 

Piso – Cerâmica PEI 4, marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, 

formato 40x40 cm, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de 

piso. 

Parede – Barra protetora em cerâmica PEI 3, marca ELIANE 10x10cm, linha 

Arquitetural, cor Branco Neve, ou similar, com h=1,10 m . O restante da 

parede em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar – Cor 

conforme Estudo de Cores 

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca 

SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo. 

 

• Fachada: 

Parede – Barra protetora em cerâmica PEI 3, marca ELIANE 10x10cm, linha 

Arquitetural, cor Branco Neve, ou similar, com h=1,10 m . O restante da 

parede em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar – Cor 

conforme Estudo de Cores. 

 

• Estrutura: 

Terá acabamento conforme o tipo de estrutura a ser empregada. 

A -  Concreto – Pintura Acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar sobre fundo 

preparador de superfície – Cor conforme Estudo de Cores. 

 

• Esquadrias: 

A -  Ferro - Pintura anti-corrosiva zarcão e acabamento em esmalte sintético 

marca SUVINIL ou similar – Cor conforme Estudo de Cores. 

B -  Madeira – Portas em madeira semi-oca emassadas e pintadas com esmalte 

sintético – Cor conforme Estudo de Cores. 

 



���� �
���������	�
���
����	���������	�
���
����	���������	�
���
����	���������	�
���
����	����

��
	�����	����
��������	�������	�
���
����	��
	�����	����
��������	�������	�
���
����	��
	�����	����
��������	�������	�
���
����	��
	�����	����
��������	�������	�
���
����	����

�		�
�����	�������
��������		�
�����	�������
��������		�
�����	�������
��������		�
�����	�������
��������������������������������������������������������������������������� ����
 

���� ��!�� �!"���������# "#����� ��!�����!$% �&������

�'��()*�'�	�	����
��+��	�,����&�-.).-.�/*/�&�'���+���0����

�����	��1�2345�6/33�7.6.�&�����1�888)��
�)9	�):� 

12 

 

QUADRO DE ESQUADRIAS (PARA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA) 

DIMENSÕES 
(m) 

MATERIAL COD. QUAN
T. 

LOCAL DE APLICAÇÃO 

P C H  

ÁREA 

UNIT. 

ÁREA 

TOTAL 

EF1 07 Wc`s Adm, Vestiário, 
Despensa, Depósito, 
Sanitários Serviço 

1.50 0.50 0.60 Ferro 0.30m² 2.10 m² 

EF2 06 Arquivo, Sanitários Fem. e 
Masc., Almoxarifado, Área 
de Serviço 

1.50 1.20 0.60 Ferro 0.72m² 4.32 m² 

EF3 04 Cozinha, Sala Prof, Diretoria 1.20 1.40 0.90 Ferro 1.12m² 5.04 m² 

EF4 01 Secretaria 1.20 1.20 0.90 Ferro 1.40m² 1.08 m² 

EF5 18 Diretoria, Sala Prof, 
Secretaria, Salas de Aula 

1.20 2.00 0.90 Ferro 1.80m² 32.40m² 

EF6 01 Cozinha 0.80 1.80 1.30 Ferro 2.34m² 2.34 m² 

EF7 12 Salas de aula 1.10 2.00 0.60 Ferro 1.20m² 14.40m² 

EF8 06 Lanternim --- 2.20 0.60 Ferro 1.20m²  7.92 m² 

EF9 02 Sala Informática, Sala 
Leitura 

2.23 3.50 0.30 Ferro 1.05m² 2.10m² 

PORTAS 

PM1 05 Arquivo, Wc`s e Despensa --- 0.70 2.10 Madeira 1.47m² 7.35m² 

PM2 08 Admin., Cozinha, Sanit. 
público 

--- 0.80 2.10 Madeira 1.68m² 13.44m² 

PM3 08 Salas de Aula --- 0.90 2.10 Madeira 1.89m² 15.12m² 

LEGENDA: P=peitoril, C=comprimento, H=altura. 

 

• Bancadas: 

Todas as bancadas serão em alvenaria com tampo em granito Cinza 

“Andorinha” polido. O fundo e as laterais internas serão em cerâmica 

ELIANE 10x10cm, PEI 3, linha Arquitetural, cor Branco Neve, ou similar, 

conforme projeto de detalhamento. As portas e prateleiras internas serão 

em madeira revestida com laminado metalamínico (fórmica). 
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Quando houver cuba, esta deverá ser de aço inox com dimensões 

conforme projeto. 

A bancada dos sanitários masculino e feminino do Bloco de Serviço será 

em concreto armado aparente pintado com verniz fosco. 

 

• Louças: 

- Bacia com caixa acoplada, marca DECA, Ref: CP-929, ou similar 

(Vestiário e Sanitários Administrativo); 

- Bacia sanitária, Marca DECA, linha Ravena Ref: P9, cor branco 

gelo ou similar (Sanitários Alunos – Bloco Serviço) 

- Lavatório com coluna L91 e C9, cor branco gelo, marca DECA, 

CR-37, ou similar; 

- Cuba de embutir universal Oval, 400x300mm, Marca DECA, cor 

branco gelo ou similar (Santiário Alunos – Bloco Serviço); 

- Tanque DECA TQ-25 com coluna, cor creme, ou similar. 

• Metais: 

- Torneira para lavatório acabamento cromado, marca DECA linha 

Prata, Cód. 1199 C50, ou similar; 

- Torneira para pia de cozinha acabamento cromado com bica 

móvel de mesa e registro tipo estrela. Marca ESTEVES, Linha 

Mônaco VTM 40 ou similar; 

- Torneira de jardim/tanque para mangueira – marca DECA linha de 

uso geral, Cód. 1153 C39 ou similar, 

- Registro de pressão com manopla cromada DECA, Ref. 1416, 

linha C40 ou similar. 

- Chuveiro elétrico de plástico marca LORENZENTTI ou similar. 
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• Acessórios de louça para banheiro: 

- Papeleira DECA com rolete plástico Cod. A 480 17 (Vestiário e 

Sanitários) ou similar. 

- Cabide simples DECA Cód. A 680 17 (Vestiário, Sanitário Alunos e 

Sanitário Administrativo) ou similar. 

- Saboneteira de porcelana DECA Cód. A180 17 (Vestiário, 

Sanitário Alunos e Sanitário Administrativo) ou similar. 

 

• Ferragens: 

- Fechadura marca LA FONTE, linha Residence cj2176, 

maçaneta/espelho, cabamento cromado brilhante ou similares; 

- Dobradiça de latão ou aço, marca LA FONTE, ref. 85 ou similar, 

acabamento cromado brilhante, tipo média 3x1/2”, com anéis e 

parafusos; 

- Tarjeta em aço inox para banheiro (tipo livre / ocupado), marca 

STANLEY ou similar. 

 

• Luminárias: 

- Luminária de sobrepor marca ITAIM, ou similar fixada no 

vigamento. Lâmpada fluorescente 2x20W - Recreio, conforme 

projeto; 

- Luminária de sobrepor, marca ITAIM, ou similar, fixada na laje. 

Lâmpada fluorescente 2x40W - Cômodos internos, conforme 

projeto. 
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• Caixa d’água: 

Castelo d’água tipo taça em aço com base em concreto conforme 

especificação do fabricante. 

Pintura Esmalte Sintético marca SUVINIL ou similar – Cor Branco Gelo, 

Areia ou Cinza Claro sobre tratamento em zarcão. 

 

• Vidros: 

Vidro liso espessura 4mm em todas as janelas. 

 

OBSERVAÇÃO: 

- Para fins de orçamento e execução, no projeto específico de implantação 

deverá ser observado o item relativo ao muro de fechamento do terreno, 

inclusive portões de acesso conforme projeto arquitetônico e detalhes. 
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5. QUADRO DE ÁREAS 

 Para efeito de cálculo foi considerado o limite externo da edificação, inclusive estrutura.  

 

ITEM ÁREA CONSTRUÍDA 

Bloco Pedagógico 360.36 m² 

Circulação - Pedagógico 87.26 m² 

Bloco Administrativo 74.81 m² 

Circulação - Administrativo 23.86 m² 

Bloco Serviço 74.81 m² 

Circulação Serviço 23.86 m² 

Pátio Central 175.35 m² 

Passarelas 33.69 m² 

TOTAL 854.00 m² 

Pórtico de entrada 14.67 m² 
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6. APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 

  

Todos os projetos foram elaborados em meio magnético através do Software AUTOCAD 

R14. 

As pranchas dos Projetos foram montadas em ambiente “Espaço do Papel” através de 

“Viewports” na área gráfica. As margens e os carimbos estão no “Espaço do Papel”, onde o carimbo é 

um bloco editável (atributos). 

As pranchas do projeto arquitetônico e do detalhamento encontram-se em arquivos do 

tipo “ .DWG”. Nestes arquivos estão todos os desenhos para a montagem do projeto de Arquitetura e 

Detalhamento (de 01 à 16 para Arquitetura e 01 a 13 para o Detalhamento).  

 

Para o projeto de ARQUITETURA, são apresentados os seguintes arquivos: 

 

Prancha 01/16  ARQ01_IMPLANTAÇÃO.dwg 

Prancha 02/16  ARQ02_COBERTURA.dwg 

Prancha 03/16  ARQ03_LAYOUT-GERAL.dwg 

Prancha 04/16  ARQ04_PEDAGÓGICO.dwg 

Prancha 05/16  ARQ05_ADMINISTRATIVO.dwg 

Prancha 06/16  ARQ06_SERVIÇO.dwg 

Prancha 07/16  ARQ07_PÁTIOCENTRAL.dwg 

Prancha 08/16  ARQ08_PASSARELAS.dwg 

Prancha 09/16  ARQ09_CORTES AA e BB.dwg 

Prancha 10/16  ARQ10_CORTES CC DD EE.dwg 

Prancha 11/16  ARQ11_VISTASGERAIS.dwg 

Prancha 12/16  ARQ12_VISTAS.dwg 

Prancha 13/16  ARQ13_PAGINAÇÃO DE PISO.dwg 

Prancha 14/16  ARQ14_LUMINOTECNICO.dwg 

Prancha 15/16  ARQ15_PLANTA DE ESQUADRIAS.dwg 

Prancha 16/16  ARQ16_PAISAGISMO 

 

 

 Para o projeto de DETALHAMENTO da arquitetura, são apresentados os seguintes 

arquivos: 

 

Prancha 01/12  DET01_Esquadrias1.dwg 

Prancha 02/12  DET02_Esquadrias.dwg 
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Prancha 03/12  DET03_Porta e Portão.dwg 

Prancha 04/12  DET04_Sanitarios1.dwg 

Prancha 05/12  DET05_Sanitarios2.dwg 

Prancha 06/12  DET06_Marcenaria1.dwg 

Prancha 07/12  DET07_Marcenaria2.dwg 

Prancha 08/12  DET08_Marcenaria3.dwg  

Prancha 09/12  DET09_ DetalhesConstrutivos1.dwg 

Prancha 10/12  DET10_DetalhesConstrutivos2.dwg 

Prancha 11/12  DET11_Cerca Portão Principal.dwg 

Prancha 12/12  DET12_CercaServiço.dwg 

 

O projeto de ESTRUTURA foi separado segundo as edificações que compõem o 

conjunto para facilitar a execução: 

 

• ESTRUTURA: 

Concreto Armado 

 

Prancha 1/22  EST01_Administrativo-01.dwg 

Prancha 2/22  EST02_Administrativo-02.dwg 

Prancha 3/22  EST03_Administrativo-03.dwg 

Prancha 4/22  EST04_Administrativo-04.dwg 

Prancha 5/22  EST05_Central-01.dwg 

Prancha 6/22  EST06_Central-02.dwg 

Prancha 7/22  EST07_Central-03.dwg 

Prancha 8/22  EST08_Estacas Padrão.dwg 

Prancha 9/22  EST09_Pedagogico-01.dwg 

Prancha 10/22  EST10_Pedagogico-02.dwg 

Prancha 11/22  EST11_Pedagogico-03.dwg 

Prancha 12/22  EST12_Pedagogico-04.dwg 

Prancha 13/22  EST13_Pedagogico-05 

Prancha 14/22  EST14_Pedagogico-06 

Prancha 15/22  EST15_Pedagogico-07 

Prancha 16/22  EST16_Peadgogico-08 

Prancha 17/22  EST17_Pedagogico-09 

Prancha 18/22  EST18_Pedagogico-10 

Prancha 19/22  EST19_ Serviço-01.dwg 

Prancha 20/22  EST20_ Serviço-02.dwg 



���� �
���������	�
���
����	���������	�
���
����	���������	�
���
����	���������	�
���
����	����

��
	�����	����
��������	�������	�
���
����	��
	�����	����
��������	�������	�
���
����	��
	�����	����
��������	�������	�
���
����	��
	�����	����
��������	�������	�
���
����	����

�		�
�����	�������
��������		�
�����	�������
��������		�
�����	�������
��������		�
�����	�������
��������������������������������������������������������������������������� ����
 

���� ��!�� �!"���������# "#����� ��!�����!$% �&������

�'��()*�'�	�	����
��+��	�,����&�-.).-.�/*/�&�'���+���0����

�����	��1�2345�6/33�7.6.�&�����1�888)��
�)9	�):� 

19 

 

 

Prancha 21/22  EST21_ Serviço-03.dwg 

Prancha 22/22  EST22_ Serviço-04 

 

Telhado 

Prancha 1/4  TEL01_PatioCentral.dwg 

Prancha 2/4  TEL02_PatioCentral.dwg 

Prancha 3/4  TEL03_Adm-Serv.dwg 

Prancha 4/4  TEL04_Salas.dwg 

 

• ELÉTRICA: 

Prancha 1/5  ELE01_Layout Geral.dwg 

Prancha 2/5  ELE02_Pedagogico.dwg 

Prancha 3/5  ELE03_Administrativo e Pátio.dwg 

Prancha 4/5  ELE04_Serviço.dwg 

Prancha 5/5  ELE05_ParaRaio.dwg 

 

• HIDROSSANITÁRIO: 

Prancha 1/5  HID01_AguaFria1 

Prancha 2/5  HID02_AguaFria2 

Prancha 3/5  HID03_AguaFria3 

Prancha 4/5  HID04_Esgoto1 

Prancha 5/5  HID05_Esgoto2 

 

• INCÊNDIO: 

Prancha 1/1  INC01_Escola.dwg 

 

• CASTELO D’ÁGUA 

Ver opções nas pastas Castelo d`Água de Concreto ou Castelo d`Água Metálico. 

 

• CADERNOS: 

Caderno de encargos.doc 

Memorial descritivo.doc 

Planilha orçamentária – Escola 06 Salas de aula.xls 

Memorial descritivo.doc 
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 Buscou-se através deste projeto antigir os objetivos através de uma edificação 

arquitetonicamente bem resolvida do ponto de vista estético, funcional e economicamente viável, 

adequando-se aos padrões contrutivos e industriais, culturalmente rica em informações espaciais e 

educativamente propícia ao ensino e aprendizagem das crianças de nosso país. 

 

 

 

ARQUITETOS: 

Gustavo Silveira – CREA 9.784 D/DF 

Marcelo Lissa – CREA 8.342 D/DF 

 



 
 
 

 
 

 
PODER EXECUTIVO 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

 

 

 

Rua Olavo Bilac, 408 – CEP 68.138.000, Placas/PA 
 

 
 

 
 
 
 
 

ANEXO XI: ORÇAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Obra:  

 Município: 

 Endereço 

 ITEM  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UNID.  QUANT. VALOR UNT. ANT.(R$) VALOR CORRIG. (R$) VALOR C/ BDI  VALOR (R$) 

1.0

1.1  Placa de obra em chapa zincada, instalada  m²  R$         6,00  R$                              304,15 403,97R$                     R$                515,87  R$              3.095,20 

1.2  Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m²  un 

1.3  Locação de construção de edificação com gabarito de madeira  m² 

1.4  Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra  un 
 TOTAL ITEM 

1.0 
 R$              3.095,20 

2.0

2.1
 Escavação manual, para baldrames e sapatas,  em material de 1ª categoria,

profundidade até 1,50m 
 m³ 

2.2  Apiloamento manual de fundo de vala  m² 

2.3
 Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle

do grau de compactação 
 m³ 

2.4  Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de mão  m³ 
 TOTAL ITEM 

2.0 
 R$                         -   

3.0

3.1

 3.1.1 
 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo,

conforme projeto. 
 m² 

 3.1.2 
 Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e 

cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto. 
 m³ 

3.2

 3.2.1 
 Concreto armado - para vigas baldrames (fck25MPa), incluindo preparo,

lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto. 
 m³ 

 TOTAL ITEM 

3.0 
 R$                         -   

4.0

4.1

 4.1.1 
 Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para

pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) 
 m³ 

 4.1.2 
 Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para

viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) 
 m²  R$       19,29  R$                           1.272,60 1.690,25R$                  R$             2.158,45  R$           41.636,43 

 4.1.3 
 Laje pré-moldada treliçada para forro (fck=25mpa), inclusive capeamento e

escoramento 
 m² 

 TOTAL ITEM 

4.0 
 R$           41.636,43 

5.0

5.1

 5.1.1  Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm  m 

 5.1.2  Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm  m 

 5.1.3  Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm  m 

 5.1.4  Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm  m 

 5.1.5  Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm  m 

5.2

 5.2.1 
 Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =

50mm x 11/4" 
 un 

 5.2.2 
 Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =

25mm x 3/4" 
 un 

 5.2.3 
 Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =

20mm x 1/2" 
 un 

5.3

 5.3.1  Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2”)  un 

 5.3.2  Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2”)  un 

 5.3.3  Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2”)  un 

5.4

 5.4.1  Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4”)  un 

 5.4.2  Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1”)  un 

 5.4.3  Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4”)  un 

5.5

 5.5.1  Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4”)  un 

5.6

 5.6.1 
 Caixa d'água metalica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura

em concreto armado de suporte, conforme projeto 
 un 

 5.6.2 
 Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/remanejamento p/o muro ou

fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção 
 un  R$         1,00  R$                                 68,44 90,90R$                        R$                116,08  R$                 116,08 

 5.6.3  Torneira de jardim, inclusive poste de proteção  un 

5.7

 5.7.1  Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm  m 

 5.7.2  Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm  m 

 5.7.3  Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=75 mm  m 

 5.7.4  Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=100 mm  m 

5.8

 5.8.1 
 Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d =

100x100x50mm, acabamento aluminio 
 un 

 5.8.2 
 Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha

redonda acabamento cromado 
 un 

 5.8.3  Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)  un 

 5.8.4  Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)  un 

5.9

 5.9.1 
 Bacia sanitaria convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de

vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico 
 un 

 5.9.2 

 Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento , conjunto de fixação, anel de 

vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme

especificações 

 un 

 5.9.3 
 Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal,

válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações 
 un 

 5.9.4 
 Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, 

conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE 
 un  R$         2,00  R$                              218,30 289,94R$                     R$                370,26  R$                 740,51 

 5.9.5 
 Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira

de metal, engate plástico conforme especificações 
 un 

 5.9.6 
 Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e

conjunto de fixação, conforme especificações 
 un  R$         1,00  R$                              388,99 516,65R$                     R$                659,76  R$                 659,76 

 5.9.7  Papeleira de louça, conforme especificações  un  R$         8,00  R$                                 33,04 43,88R$                        R$                   56,04  R$                 448,31 

 5.9.8  Cabide de louça, branco, conforme especificações  un  R$         3,00  R$                                 25,96 34,48R$                        R$                   44,03  R$                 132,09 

 5.9.9  Chuveiro eletrico de plastico  un  R$         1,00  R$                              179,36 238,22R$                     R$                304,21  R$                 304,21 

5.10

 5.10.1  Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, ø 1/2"  un 

 5.10.2  Válvula de descarga cromada  un 

 5.10.3  Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações  un  R$         9,00  R$                                 31,86 42,32R$                        R$                   54,04  R$                 486,34 

 5.10.4  Cuba inox de embutir, em bancada  un 

 5.10.5 
 Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia

sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura 
 un  R$         6,00  R$                              233,64 310,32R$                     R$                396,27  R$              2.377,65 

 Ministério da Educação 

 Planilha Orçamentária 

 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 EXECUTADO 

 DIVERSOS - ESGOTO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 METAIS 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO 

 EXECUTADO 

 DIVERSOS - ÁGUA FRIA 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

 SAPATAS 

 BALDRAME 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 subtotal item 2.0 

 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 CONCRETO 

 EXECUTADO 

 Subtotal item 3.0 

 SUPERESTRUTURA 

 Subtotal item 4.0 

(1015320) E.M.E.F. BELARMINA SOARES

 PLACAS - PA 

 AV. FREI REINEIRO S/N 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 Subtotal item 1.0 

 MOVIMENTO DE TERRAS 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO 

 EXECUTADO 

 REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 



 5.10.6 
 Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm

(lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura 
 un  R$         2,00  R$                              408,87 543,05R$                     R$                693,48  R$              1.386,96 

 TOTAL ITEM  R$              6.651,92 

6.0

6.1

 6.1.1  Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")  m 

 6.1.2  Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")  m 

6.2

 6.2.1  Fio isolado em pvc seção  1,5mm² - 750v / 70°c  m 

 6.2.2  Fio isolado em pvc seção   2,5mm² - 750v / 70°c  m 

 6.2.3  Fio isolado em pvc seção   4,0mm² - 750v / 70°c  m 

 6.2.4  Fio isolado em pvc seção   6,0mm² - 750v / 70°c  m 

 6.2.5  Cabo isolado em pvc seção 10,0mm² - 750v / 70°c  m 

 6.2.6  Cabo isolado em pvc seção 16,0mm² - 750v / 70°c  m 

6.3

 6.3.1  Instalação de cabo telefônico CCE 50-02  m 

 6.3.2  Instalação de cabo telefônico CCI 50-02  m 

6.4

 6.4.1  Interruptor 01 seção simples  un 

 6.4.2  Interruptor 02 seções simples  un 

6.5

 6.5.1  Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida  un 

6.6

 6.6.1  Tomada de embutir para uso geral, 2p+t  un 

 6.6.2  Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla  un 

6.7

 6.7.1  Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa  un 

 6.7.2  Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"  un 

 6.7.3  Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4" x 4"  un 

6.8

 6.8.1 
 Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores 

padrão DIN (Europeu - linha branca), exclusive disjuntores 
 un 

 6.8.2  Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (linha branca)  un 

 6.8.3  Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)  un 

 6.8.4  Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)  un 

 6.8.5  Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)  un 

 6.8.6  Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca)  un 

6.9

 6.9.1 
 Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores 

padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores 
 un 

 6.9.2  Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca)  un 

 6.9.3  Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)  un 

 6.9.4  Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)  un 

6.10

 6.10.1 
 Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores 

padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores 
 un 

 6.10.2  Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)  un 

 6.10.3  Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)  un 

 6.10.4  Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)  un 

 6.10.5  Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca)  un 

6.11

 6.11.1  Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril  un 

6.12

 6.12.1 
 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =

0.60 x 0.60 x 0.60m 
 un 

6.13

 6.13.1  Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m  un 

6.14

 6.14.1 
 Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme

especificações 
 un 

 6.14.2 
 Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme

especificações 
 un 

6.15

 6.15.1  Cabo de cobre nú 35 mm2  m  R$     327,95  R$                                 26,53 35,24R$                        R$                   45,00  R$           14.756,87 

 6.15.2  Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação  un  R$       42,00  R$                                   6,80 9,03R$                          R$                   11,53  R$                 484,40 

 6.15.3  Conector e descida para pilares  un  R$       28,00  R$                                   6,63 8,81R$                          R$                   11,25  R$                 314,86 
 TOTAL ITEM 

6.0 
 R$           15.556,14 

7.0

7.1

 7.1.1 
 Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço

- 1:2:8 (cimento / cal / areia) 
 m² 

 7.1.2  Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, seção 9x12cm  m 

 7.1.3 
 Aperto de Alvenaria em tijolo cerâmico maciço, esp = 0,10m, com argamassa

traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), à revestir 
 m 

7.2

 7.2.1 
 Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com

ferragens 
 m²  R$       11,32  R$                              381,25 506,37R$                     R$                646,63  R$              7.319,91 

7.3  ELEMENTO VAZADO 

 7.3.1 
 Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com

argamassa traco 1:4 de cimento e areia 
 m²  R$       10,00  R$                                 49,40 65,61R$                        R$                   83,79  R$                 837,87 

7.4  IMPERMEABILIZAÇÕES 

 7.4.1  Impermeabização de baldrame com emulsão asfáltica  m² 
 TOTAL ITEM 

7.0 
 R$              8.157,78 

8.0

8.1

 8.1.1 
 Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, exclusive ferragens -

PM-1 
 un 

 8.1.2 
 Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, exclusive ferragens -

PM-2 
 un 

 8.1.3 
 Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, exclusive ferragens -

PM-3 
 un 

 8.1.4 
 Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.60 x 1.80 m, com batentes e

ferragens - PM-4 
 un 

 8.1.5 
 Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 1.80 m, com batentes,

ferragens e barra para PNE - PM-5 
 un 

8.2

 8.2.1 
 Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o

projeto - vide quadro de esquadrias) 
 m² 

8.3

 8.3.1 
 Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme

especificações 
 un 

 8.3.2 
 Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2

1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações 
 un 

 TOTAL ITEM 

8.0 
 R$                         -   

9.0

9.1

 9.1.1  Telhado em telha colonial de primeira qualidade  m² 

 9.1.2  Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento  m 

 9.1.3  Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada  m² 

9.2

 9.2.1  Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm  m 
 TOTAL ITEM 

9.0 
 R$                         -   

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 Subtotal item 8.0 

 COBERTURA 

 MADEIRA 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 METÁLICAS 

 EXECUTADO 

 FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA 

 EXECUTADO 

 CAIXA DE EMBUTIR DE PVC 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 QDL - BLOCO PEDAGÁGICO - 380 / 220 VOLTS 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 INTERRUPTOR 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 TOMADAS  DE TELEFONE DE EMBUTIR 

 EXECUTADO 

 TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR 

 EXECUTADO 

 Subtotal item 5.0 

 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V) 

 EXECUTADO 

 CABO TELEFÔNICO 

 EXECUTADO 

 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

FIOS E CABOS

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS 

 EXECUTADO 

 QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 CAIXA DE MEDIÇÃO 

 EXECUTADO 

 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 

 EXECUTADO 

 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE 

 EXECUTADO 

 LUMINÁRIAS 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA 

 Subtotal item 6.0 

 EXECUTADO 

 Subtotal item 7.0 

 ESQUADRIAS 

 PAREDES E PAÍNES 

 ALVENARIA 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 DIVISÓRIA 

 TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 CHAPAS 

 EXECUTADO 

 Subtotal item 9.0 



10.0

10.1

40.179,00R$   Chapisco em  parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)  m² 

40.180,00R$   Chapisco em  teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)  m² 

40.181,00R$  
 Reboco paulista para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal /

areia), espessura 2,5 cm 
 m² 

40.182,00R$  
 Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia),

espessura 1,5 cm 
 m² 

40.183,00R$  
 Reboco paulista aplicado para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento /

cal / areia), espessura 1,5 cm - massa única 
 m² 

10.2

40.210,00R$  

 Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa 

industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço, conforme

especificações 

 m² 

 TOTAL ITEM 

10.0 
 R$                         -   

11.0

11.1

40.544,00R$  
 Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive

impermeabilização 
 m³ 

11.2

40.575,00R$  

 Revestimento cerâmico para piso,  dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado

com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme 

especificações 

 m² 

11.3

40.603,00R$   Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 mpa, e = 7 cm  m² 
 TOTAL ITEM 

11.0 
 R$                         -   

12.0

12.1

40.909,00R$  
 Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm, inclusive

impermeabilização 
 m 

12.2

40.940,00R$  
 Rodapé cerâmico, dimensões  8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa

industrializada ac-i, rejuntado, conforme especificações 
 m 

 TOTAL ITEM   R$                         -   

13.0

13.1

41.275,00R$  
 Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de 

massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica 
 m² 

41.276,00R$  
 Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico,

02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica 
 m² 

13.2

41.306,00R$  
 Pintura de acabamento, sobre madeira, com lixamento, aplicação de 02

demãos de esmalte, inclusive emassamento 
 m² 

41.307,00R$  
 Pintura de acabamento, sobre estrutura de madeira, com lixamento,

aplicação de 01 demão de esmalte sintético, inclusive emassamento 
 m² 

41.308,00R$  
 Pintura sobre superfícies metálicas, com lixamento, aplicação de 01 demão

de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte 
 m² 

 TOTAL ITEM 

13.0 
 R$                         -   

14.0

14.1

41.640,00R$  

 Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado 

com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos

ambientes conforme projeto) 

 m 

14.2

41.671,00R$  

 Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2.85x0,60m, com testeira 7 cm, 

com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte

circular, polido, para lixeira conforme projeto. 

 un 

41.672,00R$  
 Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3.65x0.60m,

inclusive rodopia 7 cm, assentada. 
 un 

41.673,00R$  

 Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3.65x0.60m, com as duas cubas 

de cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2cm

assentada. 

 un 

41.674,00R$  
 Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento

melamínico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto 
 un 

41.675,00R$  
 Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,80 x 6,00 m) e 

base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto. 
 un 

14.3

41.699,00R$  
 Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel

atômico, conforme especificações 
 m² 

41.700,00R$   Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática  m² 

41.701,00R$  
 Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico,

inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto 
 m² 

14.4

41.730,00R$  
 Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m ,

tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721 
 un 

14.5

41.760,00R$   Tubo de aço sem constura SCH 40 ø 3/4"  m  R$         7,00  R$                                 38,50 51,14R$                        R$                   65,30  R$                 457,10 

41.761,00R$   Cotovelo em aço forjado classe 10 ø 3/4" x 90º  un  R$         5,00  R$                                 38,50 51,14R$                        R$                   65,30  R$                 326,50 

41.762,00R$   Te em aço forjado classe 10 ø 3/4"  un  R$         1,00  R$                                 13,25 17,60R$                        R$                   22,47  R$                   22,47 

41.763,00R$   União em aço forjado classe 10 ø 3/4"  un  R$         2,00  R$                                 12,50 16,60R$                        R$                   21,20  R$                   42,40 

41.764,00R$   Registro esfera ø 3/4"  un  R$         1,00  R$                                 73,75 97,95R$                        R$                125,09  R$                 125,09 

41.765,00R$   Luva em aço forjado classe 10 ø 3/4"  un  R$         3,00  R$                                 18,50 24,57R$                        R$                   31,38  R$                   94,13 

14.6  VIDROS 

41.791,00R$   Vidro liso incolor 4mm  m²  R$       62,58  R$                              128,20 170,27R$                     R$                217,44  R$           13.607,33 

41.792,00R$   Vidro canelado incolor 4mm  m²  R$         2,10  R$                              129,15 171,54R$                     R$                219,05  R$                 460,01 

41.793,00R$   Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado  m² 

 TOTAL ITEM  

14.0 
 R$           15.135,03 

15.0

 15.1 

42.005,00R$   Eletroduto de pvc rígido roscável 32mm (1.1/4"), fornecimento e instalação  m 

42.006,00R$   Curva 90º p/ eletroduto roscável 1.1/4"  un 

42.007,00R$   Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/4"  un 

42.008,00R$   Bucha/arruela aluminio 1.1/4"  cj 

42.009,00R$   Cabo telefonico CCI-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e Instalação  m 

42.010,00R$   Cabo UTP 4 pares categoria 6  m 

42.011,00R$   Obturador com haste padrão TELEBRAS  un 

42.012,00R$  
 Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40X40X12cm em chapa metálica,

sem Acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação 
 un 

42.013,00R$   Conector RJ45 (fêmea), para lógica  un 

40.193,00R$   Espelho plástico RJ11/RJ45 2X4", 2 saidas  un 

40.558,00R$   Tomada para telefone de 4 pólos padrão Telebrás - fornecimento e instalação  un 

40.923,00R$   Caixa pvc 4" X 4" p/ eletroduto  un 

 TOTAL ITEM 

15.0 
 R$                         -   

16.0

16.1

42.370,00R$   Muro em cobogó h=1,80m - Padrão FNDE  m 

 Subtotal item 11.0 

 REVESTIMENTO 

 MASSA 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 ACABAMENTO 

 EXECUTADO 

 Subtotal item 10.0 

 PAVIMENTAÇÃO 

 CAMADA IMPERMEABILIZADORA 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 ACABAMENTO 

 CALÇADA EM CONCRETO 

 EXECUTADO 

 Subtotal item 12.0 

 SOLEIRAS E RODAPÉS 

 SOLEIRA 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 RODAPÉ 

 PINTURAS 

 ACRÍLICA 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 Subtotal item 13.0 

 ESMALTE 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 MADEIRA 

 BANCADA 

 INCÊNDIO 

 Subtotal item 14.0 

 INSTALAÇÕES REDE LÓGICA 

 REDE LÓGICA 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 GÁS 

 Subtotal item 15.0 

 PORTAL DE ACESSO 

 MUROS E FECHOS 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 EXECUTADO 

 CONCRETO 

 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS 



42.371,00R$   Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 2fls  m2  R$         4,20  R$                              351,73 467,16R$                     R$                596,57  R$              2.505,58 

42.372,00R$  
 Tirante com rosca total, ref. DP-48, Ø 1 1/4"x600mm, fabricação REAL

PERFIL ou similar 
 pç  R$         2,00  R$                              150,00 199,23R$                     R$                254,41  R$                 508,83 

16.2  COBERTURA  R$                         -   

42.401,00R$   Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede  m2  R$       15,60  R$                              134,45 178,57R$                     R$                228,04  R$              3.557,42 

42.402,00R$  
 Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e

areia) e arame recozido 
 C  R$         9,20  R$                                 56,66 75,25R$                        R$                   96,10  R$                 884,13 

42.403,00R$  
 Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8

(cimento, cal hidratada e areia) 
 m  R$       15,60  R$                                 14,14 18,78R$                        R$                   23,98  R$                 374,13 

 TOTAL ITEM 

16.0 
 R$              7.830,08 

17.0

17.1

17.1.1  Limpeza  m2  R$     853,20  R$                                   3,13 4,16R$                          R$                     5,31  R$              4.529,44 
 TOTAL ITEM 

17.0 
 R$              4.529,44 

 R$         102.592,00 

VALOR DA TABELA CORRIGIDO PELO INCC: 80.338,30 de 11/2018

VALOR DA ANTIGA TABELA: 60.487,30

INDICE : 1,32818459412141

VALOR TOTAL COM BDI: 102.592,00

 Subtotal item 17.0 

 VALOR TOTAL  

 Subitem total 16.0 

 LIMPEZA 

 LIMPEZA DA OBRA 
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ANEXO  XII: CFF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ministério da Educação

Obra: (1015320) E.M.E.F. BELARMINA SOARES

Município: PLACAS - PA

Endereço: AV. FREI REINEIRO S/N

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.095,20                   3,02% 100%

3.095,20               

2 SUPERESTRUTURA 41.636,43                 40,58% 20% 40% 40%

8.327,29               16.654,57             16.654,57                

3 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA 6.651,92                   6,48% 5,00% 35% 60%

332,60                     2.328,17                  3.991,15                  

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V) 15.556,14                 15,16% 25% 45% 30%

3.889,03                  7.000,26                  4.666,84                  

5 PAREDES E PAINEIS 8.157,78                   7,95% 40% 60%

3.263,11                  4.894,67                  

12 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS 15.135,03                 14,75% 40% 60%

6.054,01                  9.081,02                  

14 PORTAL DE ACESSO 7.830,08                   7,63% 40% 60%

3.132,03                  4.698,05                  

15 LIMPEZA DA OBRA 4.529,44                   4,42% 30% 70%

1.358,83                  3.170,61                  

102.592,00               100,00%

11.422,48             16.654,57             22.708,58                13.302,64                17.082,41                21.421,31                

11,13% 16,23% 22,13% 12,97% 16,65% 20,88%

11.422,48             28.077,06             50.785,64                64.088,28                81.170,69                102.592,00              

11,13% 27,37% 49,50% 62,47% 79,12% 100,00%Percentuais Acumulados

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 

Valores totais

Percentuais totais

Valores Acumulados
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ANEXO XII: BDI 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



Obra:  

G + S Garantia + Seguro 0,80% % Do custo direto da obra

R Risco 1,27% % Do custo direto da obra

DF
Despesas financeiras

1,23% % Do custo direto da obra

AC
Administração central

5,50% % Do custo direto da obra

L Lucro 8,30% % Do custo direto da obra

I
Impostos (PIS, Cofins, ISS, + 

Taxa adicional sobre 

faturamento 2%)

7,65% % Do custo direto da obra

PIS 0,65%

Confins 3,0% Do custo direto da obra

ISS 2,0% Do custo direto da obra

B.D.I.

27,7%

OBSERVAÇÃO: 1 - PARA O CALCULO DO BDI REFERENTE AO OBJETO EM QUESTÃO, POR SE TRATAR DE 

UMA PLANILHA NÃO DESONERADA É DESCONSIDERADO O USO DO TRIBUTO SOBRE O FATURAMENTO, 

CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta).                                                                                                                                 

2 -  BDI CALCULADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

FONTE:

- Acórdão Nº 2622/2013-P.

Ministério da Educação

DETALHAMENTO DO B.D.I. - Edificação
(1015320) E.M.E.F. BELARMINA SOARES

DEMOSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I

BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) - 1

(1-I)
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ANEXO XIII: RELATORIO FOTOGRAFICO 
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O presente documento apresenta as fotos atuais referente ao projeto cujo objeto é a 

“CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F BELARMINA SOARES NO MUNICÍPIO DE PLACAS - PA”, 

compreendido na Av. Frei Raineiro, s/n, na Agrovila Bela Vista, BR 230, KM 221, Bairro Zona 

Rural com as seguintes coordenadas geográficas: Lat. 3°53'13"S; Long. 54°22'32"O. Terreno 

medindo 68,67m x 60,73m. (frente x fundo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Imagem via satélite 1: Localização 01. Fonte: Google Maps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Imagem via satélite 1: Localização 02. Fonte: Google Maps. 
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 O referido contrato foi celebrado em 23 de agosto de 2019 com vigência até 31 de 

dezembro de 2019. Até o presente momento foram celebrados 5 (cinco) aditivos 

contratuais de prazo sendo o último vigente até 24 de fevereiro de 2021. 

 A ordem de serviço foi emitida em 26/08/2019 e o prazo previsto para a execução 

desta obra era de 6 (seis) meses logo, até o dia 31 de dezembro de 2019. Mesmo com os 

aditivos de prazos firmados entre a empresa e o Município a obra não foi concluída e as 

inconsistências constantes no SIMEC apontadas na primeira notificação feita a empresa 

(ANEXO I) emitida em 19 de agosto de 2020, não foram corrigidas. 

RESTRIÇÕES E INCONFORMIDADES 

• 461603 Inconformidade: Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas 

(SPDA) executado em desconformidade com o projeto. Este serviço não foi executado 

desde a fundação como previsto em projeto. 

• 461606 Inconformidade: Cobertura executada em desconformidade com o projeto. 

Não foram executadas as tesouras do pátio coberto, conforme o projeto 

TEL02_PatioCentral. 

• 461607 Inconformidade: Esquadrias executadas em desconformidade com o projeto. 

1. A esquadria EF-06, localizada na cozinha, não foi executada do tipo veneziana 

ventilada, conforme especifica o projeto ARQ06_Serviço; 2. A esquadria EF-08, 

localizada no Pátio Central, não foi executada do tipo veneziana metálica, conforme 

indicado no projeto ARQ11_VistasGerais e no quadro de esquadrias. 

• 461611 Inconformidade: Serviços Complementares executados em desconformidade 

com o projeto. As bancadas em granito dos vestiários masculino e feminino não foram 

executadas. 

• 461615 Inconformidade: Louças e/ou metais executadas em desconformidade com o 

projeto. As cubas de sobrepor oval para instalação em bancadas foram trocadas por 

lavatórios individuais, nos banheiros masculino e feminino. 

• 461616 inconformidade: Instalações da rede lógica executadas em desconformidade 

com o projeto. A rede lógica não foi executada, não foi encontrado nenhum elemento, 

tal como o conector RJ45 (fêmea), presente na planilha orçamentária. 
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Imagem 1: SPDA: serviço não executado desde a fundação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 2: Vista lateral. 
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Imagem 3: Vista lateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 4: Vista do pátio central. 
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Imagem 5: Tesouras do pátio central não executadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 6: As esquadrias da cozinha não estão em veneziana ventilada. 
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Imagem 7: As esquadrias da cozinha não estão em veneziana ventilada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 8: Não foram executadas as bancadas em granito nem as cubas de sobrepor nos banheiros. 
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LEILA RAQUEL POSSIMOSER  
CPF:205.037252-34 

PREFEITA MUNICIPAL DE PLACAS 

 

 



 
 
 

 
 

 
PODER EXECUTIVO 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

 

 

 

Rua Olavo Bilac, 408 – CEP 68.138.000, Placas/PA 
 

 
 

 
 
 
 
 

ANEXO XIV: ENCARGOS SOCIAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



HORISTA (%) MENSALISTA (%) HORISTA (%) MENSALISTA (%)

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,14% Não incide 18,14% Não incide

B2 Feriados 4,16% Não incide 4,16% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,93% 0,70% 0,93% 0,70%

B4 13º Salário 11,10% 8,33% 11,10% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 2,83% Não incide 2,83% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

B9 Férias Gozadas 10,86% 8,15% 10,86% 8,15%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B Total 48,97% 17,89% 48,97% 17,89%

C1 Aviso Prévio Indenizado 7,14% 5,36% 7,14% 5,36%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,17% 0,13% 0,17% 0,13%

C3 Férias Indenizadas 3,20% 2,41% 3,20% 2,41%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 5,31% 3,99% 5,31% 3,99%

C5 Indenização Adicional 0,60% 0,45% 0,60% 0,45%

C Total 16,42% 12,34% 16,42% 12,34%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,23% 3,01% 18,02% 6,58%

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado0,60% 0,45% 0,63% 0,48%

D Total 8,83% 3,46% 18,65% 7,06%

Ministério da Educação

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIÇÃO

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D) 0,9102 1,2084
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