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 TOMADA DE PREÇO Nº. 007/2022 
 

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL. 
Regime de execução:  EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL        

     Data de Abertura: 13/07/2022  Horário: 09:00 
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 nº037/2022 convida V.Sa. para participar do presente Certame Licitatório na 
modalidade Tomada de Preço tipo m 

enor preço global. 
 

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: Nota técnica, memorial descritivo, especificações técnicas, orçamento, composição, BDI, Encargos sociais, CFF, memoria de calculo, 
projetos arquitetônicos, elétricos e fundação, relatório fotográfico. 

2. DO OBJETO 
2.1 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA, ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PLACAS-PA, 
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. 



PODER EXECUTIVO 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

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

 

 

 
 

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 apresentação da proposta. 
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. 
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. 
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 
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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 
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) 
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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. 
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; 
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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. 
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; 
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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). 
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. 
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 máximo estabelecida pelo Art.31, III da Lei Federal 8.666/93. 
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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: 
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, 
consequentemente, 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 
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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, sendo exigido no mínimo, conforme norma técnica emitida Maruza Batista – Arquiteta e Urbanista CAU A 28510-2 
fundamentado na Súmula nº 263 do Tribunal de Contas da União (TCU), conforme exigência da Nota Técnica em anexo. 
8.4.2. Comprovação da capacidade técnico Operacional devera ser comprovado com a quantidade mínima conforme norma técnica emitida 
Maruza Batista – Arquiteta e Urbanista CAU A 28510-2 fundamentado na Súmula nº 263 do Tribunal de Contas da União (TCU), Nota Técnica em 
anexo. 
8.4.2.1.1 Deverá o Atestado de Capacidade Técnica acima ter registro no CREA/CAU 
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/CAU 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. 
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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; 
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 será o mesmo previsto na planilha orçamentaria (em anexo). 
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. 
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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 
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/CAU 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 CREA/CAU 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. 
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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: 267820782.1.036.4.4.90.51.00- 
Manutenção e Recuperação de estradas e vicinais-obras e instalações 
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. 
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. 
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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; 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, 
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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. 
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. 
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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 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. 
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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 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; 
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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. 
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. 

 
Placas – Pará 21 de Junho de 2022. 

 

Cleidiane da Silva Motta 

                         Presidente da CPL 
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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 ladoa 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. 
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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. 
3.11 Os 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/CAU 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 
CREA/CAU 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 
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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. 
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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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)_ 
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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)_ 
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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)_ 
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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 ............................................................................................................................... , 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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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 

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

 

 

 
 
 
 

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)_ 
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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) 
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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 
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ANEXO X: Nota técnica, memorial descritivo, especificações técnicas, orçamento, composição, BDI, Encargos 
sociais, CFF, memoria de calculo, projetos arquitetônicos, elétricos e fundação, relatório fotográfico. 
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Placas - Pará, 02 de junho de 2022. 
 

NOTA TÉCNICA 

APRESENTAÇÃO DO OBJETO 

A presente obra se trata da Transferência especial referente à Emenda Parlamentar 

202232600002-José Priante ao ente 01611858000155 - MUNICIPIO DE PLACAS, conforme 

informações listadas abaixo: 

I. Proponente: Prefeitura Municipal de Placas/PA 

II.    Plano de Ação: 09032022-018819 

III. Concedente: Emenda Parlamentar 

IV. Número da Minuta: 2022NME000013437 

V. Objeto: “Construção de Arquibancada, Alambrado e Iluminação do Estádio 

Municipal de Placas-PA” 

VI. Valor Total R$ 766.240,36 (Setecentos e sessenta e seis mil, duzentos e quarenta 

reais e trinta e seis centavos). 

 
 

As especificidades desta obra constam nos seguintes documentos: 
 

I. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

II. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS; 

III. PROJETO BÁSICO. 
 

Para este objeto são apresentados: projetos, planilhas de composições de 

quantitativos e custos, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e especificações 

técnicas, bem como seus respectivos responsáveis técnicos, conforme tabelas abaixo: 

 

DOCUMENTOS RESPONSÁVEL 
TÉCNICO 

REGISTRO 
PROFISSIONAL 

ART/ RRT 

PROJETO  
RENARA DURÃES 

 
CREA:151612363-8 

 
PA20210684821 ORÇAMENTO 

ESPECIFICAÇÕES 

FISCALIZAÇÃO 
JOÃO PAULO COELHO 

DO NASCIMENTO CREA: 0417332173 
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De acordo com Orientação Técnica OT – IBR 002/2009 publicada pelo Instituto 

Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP) quanto ao enquadramento de obras ou 

serviços de engenharia, o objeto deste certame pode ser classificado com OBRA DE 

ENGENHARIA. 

LICITAÇÃO: 
 
 

Para elaboração do instrumento convocatório para a execução desta obra é 

importante que seja adotado como regime de execução EMPREITADA POR PREÇO 

GLOBAL adotada em contratações de obras ou serviços por preço certo e total, devendo ser 

do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. 

 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO: 

 
 

Para a comprovação de qualificação técnica profissional e operacional deverão ser 

apresentados atestados de capacidade técnica para os itens mais relevantes tabelados 

abaixo, conforme ao disposto no Inciso I do parágrafo §1º do Art. 30 Lei 8.666/93. 

 
 

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA 

Para QUALIFICAÇÃO-OPERACIONAL, em consonância ao que prescreve a Súmula 

Nº 263 do Tribunal de Contas da União (TCU), que permite a exigência de comprovação da 

execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, 

e em observância ao prescrito no Acórdão Nº 1432/2010 do TCU que restringe a exigência 

de quantitativos mínimos a no máximo 50% dos quantitativos a executar, tem-se que 

deverão ser apresentados atestados com os seguintes serviços e quantitativos mínimos: 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QUANTITATIVOS 

MÍNIMOS 

 
1 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM 
TELA DE ARAME GALVANIZADO 

 
358 m² 

 

2 

POSTE TUBULAR METALICO DE 11M DE ALTURA EM AÇO 
CARBONO, FLANGEADO COM BASE EM CHAPA 
METALICA, BRAÇO EM PERFIL TIPO CANTONEIRA PARA 
FIXAÇÃO DE 8 REFLETORES 

 

5 UND 
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3 
GUARDA-CORPO, DIÂMETRO EXTERNO = 2", EM AÇO 
GALVANIZADO 36,50 m 

4 
SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 45 KVA 
(INCL.POSTE, ACESSORIOS E CABINE DE MEDIÇAO) 

1,00 und 

 
 

A adoção dos quantitativos mínimos exigidos para as licitantes comprovarem a 

execução corresponde a 50% do quantitativo previsto na planilha orçamentária, com 

exceção do serviço de montagem e instalação da subestação, cujos quantitativo é 

indivisível. 

Para QUALIFICAÇÃO-TÉCNICA PROFISSIONAL, em observância ao que prescreve 

§ 1º, inc. I do art. 30 da Lei 8.666/1993, que veda a exigência de quantidades mínimas ou 

prazos máximos para comprovação de capacitação técnico-profissional. Assim, deverão ser 

apresentados atestados com os seguintes serviços: 

 

ITEM DESCRIÇÃO 

1 
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 

 
2 

POSTE TUBULAR METALICO DE 11M DE ALTURA EM AÇO CARBONO, 
FLANGEADO COM BASE EM CHAPA METALICA, BRAÇO EM PERFIL TIPO 
CANTONEIRA PARA FIXAÇÃO DE 8 REFLETORES 

3 GUARDA-CORPO, DIÂMETRO EXTERNO = 2", EM AÇO GALVANIZADO 

4 
SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 45 KVA (INCL.POSTE, 
ACESSORIOS E CABINE DE MEDIÇAO) 

 
 

Por tratar-se de obra de engenharia civil faz-se necessário que a empresa possua 

em seu quadro técnico pelo menos um engenheiro civil ou arquiteto. 

A montagem e instalação de subestação demanda a obediência de normas 

específicas da concessionária de energia local, além de tratar-se de execução que demanda 

técnicas especializadas e necessita de profissional capacitado, nesse caso, o engenheiro 

eletricista. 
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CRITÉRIO DE ARREDONDAMENTO: 

Todos os atos referentes a realização desta obra são de acesso público, e por esta 

razão, os preços unitários e totais da planilha vencedora da licitação devem obedecer aos 

critérios de arredondamento para duas casas decimais conforme o disposto na ABNT NBR 

5891/2014. 

A utilização deste critério de arredondamento evita inconsistências na elaboração 

dos boletins de medição que servirão para comprovação da execução dos serviços e 

posterior pagamento dos mesmos. 

Por isto, no momento da obtenção do valor total, se os valores forem truncados, os 

boletins de medição são gerados com erro. Por isso, a não utilização de critérios de 

arredondamento de duas casas decimais ocasiona a paralisação do processo para correção 

da planilha vencedora, o que ocasiona atraso na execução da obra e prejuízos para a 

Administração Pública e consequentemente aos munícipes. 

 
 

CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS UNITÁRIOS 

Em obediência ao art. 40, X, da Lei 8.666/1993 que obriga o edital a estabelecer os 

critérios de aceitabilidade dos preços unitário e global, não será considerada proposta que 

contiver preços superiores ao limite estabelecido. 

O Acórdão 1618/2019 – Plenário discorre sobre a importância da análise dos preços 

unitários, mesmo em licitações cujo regime de execução seja de empreitada por preço 

global: 

15. A jurisprudência do TCU, nos casos de licitação do tipo menor 

preço global é no sentido da imprescindibilidade da análise dos 

preços unitários. Tal entendimento visa a coibir a prática do 

denominado jogo de planilha, que se caracteriza pela elevação 

dos quantitativos de itens que apresentavam preços unitários 

superiores aos de mercado e redução dos quantitativos de itens 

com preços inferiores, por meio de alterações contratuais 

informais, materializadas por meio de termo aditivo. 
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Sobre o tema, o TCU possui inúmeros precedentes, como o Acórdão 8117/2011 

Primeira Câmara, e o Acórdão 1695/2018 TCU Plenário entre outros. 

 
 
 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 

A proposta deve ser apresentada em meio físico, impressa, e em meio digital, em 

formato editável tipo excel, em CD ou pendrive para análise, contendo: 

1. Planilha de Preços Unitários – conforme modelo da proposta base deve informar os 

valores de preço unitários sem e com BDI, quantitativo por serviço e valor total com 

arredondamento conforme orientação do critério de arredondamento; 

2. Composição da taxa de Bonificação de Despesas Indiretas (BDI)- Planilha com 

detalhamento do BDI conforme ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário; 

3. Composições de Preços Unitários: todos os itens com serviços da Planilha devem ser 

apresentados as composições de Preços Unitários cujos valores devem guardar 

compatibilidade com os preços apresentados na planilha orçamentária; 

4. Cronograma Físico-Financeiro: deverá ser apresentado de acordo com o proposto pela 

administração. 

5. Planilha de encargos complementares: deverá ser apresentado de acordo com os 

encargos década empresa. 

Diante desta explanação, ratifica-se a impossibilidade de aceitação de qualquer 

proposta com preços unitários superiores à referência. 

 
 
 

PAGAMENTOS 

 
Os pagamentos à CONTRATADA serão efetuados mediante apresentação de 

boletim de medição, emitido pela CONTRATADA, no modelo fornecido pela 

CONTRATANTE, e após realização de vistoria realizada pelo fiscal municipal para aferição 

dos serviços medidos. 

A liberação do primeiro pagamento fica condicionada a apresentação de: 
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 Nota fiscal/Fatura com a discriminação resumida dos serviços executados, período 

de medição, número da licitação, número do contrato, sem rasuras e/ou entrelinhas 

observadas as normas vigentes; 

 A CONTRATADA deverá emitir Nota fiscal/Fatura/Recibo, 

obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos 

documentos de habilitação e das propostas, não se admitindo notas 

fiscais/faturas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz; 

 Alvará de construção; 

 ART/RRT de execução da obra; 

 Comprovação da matrícula da obra no CNO a ser efetuada pelo CNPJ da empresa 

CONTRATADA; 

 Comprovação de regularidade junto ao FGTS, através de CRF; 

 Comprovação de regularidade junto à Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede da CONTRATADA, ou outra equivalente, na forma da Lei; 

 Comprovação de cumprimento da garantia contratual no percentual de 5% do valor 

do contrato, nos termos do art. 56, §2º da Lei nº 8.666/1993; 

 
 
 

TERMOS ADITIVOS E REAJUSTAMENTO DE PREÇO 

 
Para a celebração de quaisquer aditivos contratuais, sejam estes de valor ou 

prazo, faz-se necessário que a CONTRATADA protocole junto à CONTRATANTE, ofício de 

solicitação com justificativa técnica para o pedido, acompanhado de cronograma físico- 

financeiro (para os casos de aditivos de prazo) e planilha orçamentária com memória de 

cálculo (para os casos de aditivos de valor). 

Destaca-se que para solicitações de aditivo de valor, deverão ser utilizados os 

preços contratados ou, para serviços que inicialmente não constavam em planilha, deverão 

ser usados preços de referências oficiais com data-base igual à da planilha utilizada na 

licitação com o desconto dado pela CONTRATADA. 

No que se refere a reajustes de preço, permite-se o reajustamento quando o 

prazo inicial do contrato de execução for superior a 1 ano ou quando mesmo que o prazo 

inicial for menor que um ano, após aditivos ele ultrapassar esse tempo, desde que o atraso 

na execução não ocorra por culpa da CONTRATADA. 
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Para o reajustamento de preços será utilizado o ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO 

DA CONSTRUÇÃO (INCC), disponibilizado mensalmente pela Faculdade Getúlio Vargas 

(FGV). Deverá ser adotado o índice referente ao mês após 12 meses contados a partir da 

apresentação da proposta. 

 
 
 

AS BUILT 
 

Caso durante a execução seja necessária a alteração de quaisquer informações 

constantes no projeto básico inicialmente apresentado, deverá ser elaborado projeto As Built 

conforme NBR 14.465:2000 acompanhado de ART/RRT do responsável técnico e 

apresentado para a CONTRATANTE. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
RENARA DURÃES 

ENGENHEIRA CIVIL 
CREA:151612363-8 
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1. APRESENTAÇÃO 

O presente memorial é descritivo tem por finalidade descrever as principais 

características técnicas do projeto básico caracterizando criteriosamente todos os 

materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada 

na “CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA, ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO DO 

ESTÁDIO MUNICIPAL DE PLACAS-PA” de propriedade da Prefeitura Municipal de 

Placas – PA. Tal documento relata e define integralmente o projeto básico e suas 

particularidades, complementando as informações a fim de assegurar o cumprimento do 

cronograma físico-financeiro, a qualidade da execução, a racionalidade, economia e 

segurança, tanto aos usuários, como aos funcionários da empresa contratada executora 

da obra. 

Constam do presente memorial descritivo a apresentação dos elementos 

constituintes que nortearam o Projeto básico: Arquitetônico e complementares, bem 

como apresenta as especificações e procedimentos adequados à sua boa execução, 

sendo a leitura deste, obrigatória por parte do responsável pela execução dos serviços, 

por ser um complemento do projeto básico. 

 

 
2. OBJETO DA PROPOSTA 

O conceito de CONSTRUÇÃO consiste no ato de executar ou edificar uma obra 

nova (IBRAOP OT – IBR 002/2009), assim, o projeto prevê a construção de 

arquibancadas, alambrado e iluminação no Estádio Municipal com o objetivo de 

proporcionar uma infraestrutura adequada, possibilitando atividades orientadas de 

esporte e lazer, que, certamente, contribuirão positivamente na ocupação e socialização 

dos jovens, adolescentes, portadores de necessidades especiais, pessoas da terceira 

idade e toda a sociedade do município de Placas – PA. 

A implantação deste projeto visa promover ao município incentivo a prática de 

atividades físicas e esportes que são fundamentais para uma vida saudável provendo 

uma área de lazer que proporcione o bem estar físico e mental de sua população 
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3. CARACTERÍSTICAS DA IMPLANTAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO TERRENO 

 
Placas é um município brasileiro do Estado do Pará pertencente mesorregião do 

Baixo Amazonas, com uma população estimada de 32.325 habitantes de acordo com o 

IBGE (2021). O município ocupa uma área de 7.173,194 km². 

O terreno apresenta área de aproximadamente 13.007,50 m² (94,60m x 

137,50m, referente a toda a área interna, limitada pelo muro), situado na Tv. Getúlio 

Vargas, S/N, Bairro Alto Pará, Placas, Pará, sob coordenadas geográficas: 
 

Coordenadas Geográficas 

Ponto Latitude Longitude 
P1 3°52'30.12"S 54°12'49.16"O 

P2 3°52'34.22"S 54°12'48.25"O 

P3 3°52'34.83"S 54°12'51.18"O 
P4 3°52'30.82"S 54°12'52.37"O 

 
 

Em 2017, a Prefeitura Municipal de Placas firmou o convênio nº 850730/2017 

com o Ministério das Cidades, tendo como representante a Caixa Econômica Federal, 

para a construção do estádio municipal de Placas no terreno acima descrito. 

A obra objeto do referido convênio foi iniciada, sendo executado parcialmente o 

gramado e a drenagem do campo, além de calçada com largura de 1,20m ao redor do 

campo. Porém, a empresa contratada abandonou a obra e por isso esta Prefeitura 

entrou com processo de reprogramação do convênio junto à Caixa Econômica Federal 

para sua conclusão. Este processo foi aprovado e encontra-se em fase de elaboração 

do processo licitatório. 

Em paralelo a este convênio, a Prefeitura Municipal de Placas, com o objetivo de 

proteger as benfeitorias já executadas na área, elaborou processo licitatório para a 

execução de muro em alvenaria, rebocado e pintado com portões para acesso ao 

estádio. Esta licitação foi concluída e esta obra encontra-se em fase de execução. 

As intervenções previstas para o objeto “Construção de arquibancada, 

alambrado e iluminação do Estádio Municipal de Placas-PA”, descritas no item 4, 

serão executadas na área interna do estádio conforme delimitação do muro que será 

construído. 
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Para a implantação da obra no terreno a que se destina, foram considerados 

alguns parâmetros indispensáveis ao adequado posicionamento que irá privilegiar a 

construção das melhores condições como: 

 Características do terreno: avaliação das dimensões, forma e topografia do 

terreno e etc.; 

 Adequação ao clima regional: considerar as diversas características 

climáticas em função da cobertura vegetal do terreno, das superfícies de água, 

dos ventos, do sol e de vários outros elementos que compõem a paisagem a fim 

de antecipar futuros problemas relativos ao conforto dos usuários; 

 Características do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno 

possibilitando dimensionar corretamente as fundações para garantir segurança e 

economia na construção das arquibancadas. Para a escolha correta do tipo de 

fundação, é necessário conhecer as características mecânicas e de composição 

do solo, mediante ensaios de pesquisas e sondagem de solo; 

 Topografia: Fazer o levantamento planialtimétrico do terreno observando 

atentamente suas características procurando identificar as prováveis influências 

do relevo sobre a construção, sobre os aspectos de fundações, conforto 

ambiental, assim como influência no escoamento das águas superficiais; 

 Localização da Infraestrutura: Avaliar a melhor localização da construção com 

relação aos acessos ao terreno; 

 

 
4. CARACTERISTICAS DO PROJETO BASICO 

 
A elaboração do projeto arquitetônico seguiu as etapas do processo projetual, 

onde inicialmente foi realizado o levantamento planialtimétrico, in loco, e elaboração do 

programa de necessidades, desenvolvendo assim, um estudo preliminar e 

posteriormente a elaboração do anteprojeto com apresentação de um layout. A 

confecção do projeto básico com elaboração de detalhamentos e cortes, especificação 

técnica, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, se deram após aprovação 

do estudo preliminar. 
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O Programa de necessidades elencado, solicita a construção de duas 

arquibancadas, que possam funcionar com plateia sentada (aproximadamente 320 

pessoas), assim como a adequação do acesso ao estádio para Pessoas com Deficiência 

(PCD). De maneira a isolar a área de jogo e proteger os espectadores, foi solicitada a 

execução de alambrado ao redor do gramado do estádio. 

Fez-se necessária também a execução de sistema de iluminação com postes e 

refletores para possibilitar o uso da infraestrutura esportiva em períodos de pouca 

luminosidade, a noite por exemplo, além de Sistema de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas (SPDA). 

Para a elaboração do projeto e definição do Partido Arquitetônico foram 

condicionantes alguns parâmetros, a seguir relacionados: 

• Programa arquitetônico – Elaborado com base no número de usuários; 
 

• Áreas e proporções – O espaço foi projetado sob o ponto de vista do usuário, 

trazendo funcionalidade para a atividade que será exercida; 

• Funcionalidade dos materiais de acabamentos – os materiais foram 

especificados levando em consideração os seus requisitos de uso e aplicação: 

intensidade e característica do uso, conforto antropodinâmico, exposição a agentes e 

intempéries; 

De acordo com Orientação Técnica OT – IBR 002/2009 publicada pelo Instituto 

Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP) quanto ao enquadramento de obras 

ou serviços de engenharia, o referido objeto é classificado com OBRA DE 

ENGENHARIA. 

A técnica construtiva adotada na referida obra é simples, adotando materiais 

facilmente encontrados no comércio local e não necessitando de mão-de-obra 

especializada. 

Para elaboração da planilha orçamentaria de custos, composições unitárias de 

custos, cronograma físico-financeiro e memória de cálculo, foram levados em 

consideração os estudos estatísticos desenvolvidos pelo TCU, que determina o 

enquadramento em cada tipo de obra, e observou-se a preponderância dos serviços 

correlatos no orçamento de cada empreendimento (ACÓRDÃO Nº 2622/2013). 
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Todos os insumos e composições de custo presentes na planilha orçamentária 

para a referida obra, foram baseados na planilha SINAPI - SETEMBRO 2021 (Não 

Desonerado) com BDI de 24,23%, utilizada como parâmetro para Construção de 

Rodovias e Ferrovias, conforme ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário que tem por 

objetivo definir faixas aceitáveis para valores de taxas de Benefícios e Despesas 

Indiretas (BDI), específicos para cada tipo de obra pública e para aquisição de materiais 

e equipamentos relevantes. 

Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se: 
 

(...) 
 

a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para 

estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, 

campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e 

ciclovias, metrô e VLT. (grifo nosso) 

Para cálculo do BDI anteriormente utilizado no orçamento da execução desta 

obra, (24,23%), foram utilizados percentuais, da parcela do BDI, enquadradas no 1º e 2º 

quartil, dos percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI, a Alíquota de ISS 

será de 5%, determinada pela “Relação de Serviços” do Código Tributário do município 

de Placas – PA, onde se prestará o serviço, e conforme art. 1º e art.8º da Lei 

Complementar nº116/2001. 

Foram elaboradas composições de custos unitários – CPU, de serviços, cujos 

preços não estão contemplados pelo SINAPI, e foi realizada pesquisa de mercado para 

os insumos que não constam em tabelas referenciais, procedimento expressamente 

previsto no Decreto 7983/2013. 

Está previsto, na planilha orçamentária, a estimativa dos gastos com 

Administração Local da Obra, um componente do custo direto da obra e compreende a 

estrutura administrativa de condução e apoio à execução da construção, composta de 

pessoal de direção técnica, prática recomendada pelo TCU e visa a maior transparência 

na elaboração do orçamento da obra. 

Administração local depende da estrutura organizacional que o construtor monta 

para a condução de cada obra e de sua respectiva lotação de pessoal. Para a perfeita 

execução deste objeto a obra deverá contar com a administração local, formado por pelo 
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menos um engenheiro civil, um eletrotécnico e um encarregado geral, que deverão estar 

presentes no decorrer da obra e sempre que solicitado pela fiscalização em horários 

determinados que constam na memória de cálculo da planilha orçamentária. 

 

 
5. DESCRIÇÃO DA OBRA 

 
Antes da inicialização de qualquer serviço a Placa de obra em chapa de aço 

galvanizado já deve estar devidamente posicionada à frente do terreno em local com 

boa visualização da população e deverá ser mantida em condições legíveis até o final da 

execução deste objeto. 

Deverá ser executado também almoxarifado em chapa de madeira compensada 

para armazenamento de materiais, EPI’s e ferramentas necessárias à execução dos 

serviços. 

Esta obra contempla a execução de duas arquibancadas, calçada de acesso, 

alambrado, sistema de iluminação e SPDA e consiste e uma das etapas de construção 

do estádio municipal de Placas. 

A primeira etapa, trata-se da execução do gramado, drenagem do campo e 

calçada ao redor da área de jogo, foram contemplados no convênio Plataforma +Brasil 

nº 850730/2017. A segunda etapa consiste na execução de muro que delimita a área do 

campo e será construído com recursos próprios e a terceira, trata-se do objeto deste 

memorial. 

A área total de intervenção é de aproximadamente possui aproximadamente 

13.007,50 m² (94,60m x 137,50m), área total do terreno. 

 
A iluminação do estádio se fará através de 10 postes tubulares metálicos, com 

oito refletores retangulares de LED 150W, direcionados à área de jogo. Os postes serão 

fixados com chapa metálica de espessura 1,95mm a sapatas de fundação em concreto 

armado (1,50x1,50m). 

 
A alimentação de energia elétrica será feita pela concessionária de energia local. 

Deverá ser instalada subestação aérea c/ transformador 45 kVA a fim de regular as 

tensões geradas ou transportadas, permitir a operação segura das partes que compõem 
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o sistema, eliminar ou reduzir as falhas e permitir o estabelecimento de alternativas para 

o suprimento, da forma mais contínua possível, de energia elétrica. 

 
Para distribuição da energia, será instalado quadro em chapa de aço galvanizado 

e 1 disjuntor tripolar principal, 4 disjuntores monopolares, 4 dispositivos de proteção 

contra surtos (DPS) e 10 disjuntores bipolares, sendo um para cada circuito e por sua 

vez, para cada poste. 

 
A energia elétrica para a iluminação será conduzida por cabos de cobre flexível 

de diâmetro 4mm² que serão encaminhados por meio de eletrodutos flexíveis 

corrugados de diâmetro 2” enterrados. Para a manutenção das instalações elétricas, 

serão executadas caixas em concreto pré-moldado enterradas com dimensões 

0,30x0,30x0,30m. 

 
Será executado também Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 

(SPDA) que tem por objetivo principal evitar a incidência direta de raios na área do 

estádio, através da constituição de pontos preferenciais de incidência para as descargas 

que eventualmente atingiriam a estrutura na ausência do sistema. 

 
Para a proteção contra descargas atmosféricas, será instalado no ponto mais alto 

dos 4 postes das extremidades do terreno, captores tipo Franklin, mastros simples 

galvanizado diâmetro nominal 2" e isoladores. Toda a carga recebida será encaminhada 

através de cordoalhas de cobre nu 35mm² e 50mm² para a haste de aterramento 5/8 

instalada dentro de caixas de passagem de concreto pré-moldado. 

 
Para a execução das arquibancadas, toda a área deverá estar limpa, livre de 

vegetação rasteira, entulhos ou quaisquer outros materiais que impeçam ou prejudiquem 

a execução dos serviços. 

 
Para a execução das fundações das arquibancadas, deverá ser feita a escavação 

manual de valas e lançamento de concreto ciclópico que servirá de base para a 

execução dos pilares, vigas e lajes em concreto armado. As fundações corridas serão 

impermeabilizadas com 2 demãos de emulsão asfáltica. 
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O fechamento desta estrutura será executado com alvenaria de tijolos cerâmicos 

e os vãos entre estas paredes, serão preenchidos com aterro de material de fora da 

obra. Toda a área externa das arquibancadas será revestida com chapisco e massa 

única a fim de receber pintura com tinta acrílica. 

 
Nas laterais e ao longo de todo o comprimento das arquibancadas no nível mais 

alto, deverá ser executado guarda-corpo com tubo de aço galvanizado de diâmetro 2”. 

Este, receberá pintura de fundo com zarcão e acrílica de acabamento. 

 
Ao redor da área do campo, de maneira a promover segurança aos usuários da 

área de jogo e visibilidade adequada aos expectadores acomodados nas arquibancadas, 

será executado alambrado estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com 

diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼”), com tela de arame galvanizado, fio 

14 bwg e malha quadrada 5x5cm, com altura de 2 m. Todo o alambrado receberá 

pintura de fundo com zarcão e pintura de acabamento com tinta acrílica. 

 
Para acesso ao estádio será executado calçada com largura de 5m, que por sua 

vez encaminhará o fluxo de pessoas para as arquibancadas e para a área exclusiva 

destinada a pessoas com deficiência. Em frente às arquibancadas será executada 

calçada com largura de 1,50m. Todas estas calçadas serão construídas com concreto 

moldado in loco e terão espessura de 6cm. 

 
 

 
2. ACESSIBILIDADE 

 
Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, 

a acessibilidade é definida como “Condição para utilização, com segurança e autonomia, 

total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, 

dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e 

informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida”, o projeto 

arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê espaços com dimensionamentos 

adequados a pessoas com deficiências. 
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3. PRAZO DE EXECUÇÃO 
 

O prazo de execução de obras e serviços de construção do objeto deste projeto 

básico é de 06 (seis) meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RENARA DURÃES 
Engenheira Civil 

CREA nº 151612363-8 



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

CNPJ 01.611.858/0001-55 

Rua Olavo Bilac, S/N – Centro, Placas, Pará, CEP 68.138-000 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
 
 
 

 
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA, ALAMBRADO E 

ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PLACAS-PA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLACAS-PA 

2022 



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

CNPJ 01.611.858/0001-55 

Rua Olavo Bilac, S/N – Centro, Placas, Pará, CEP 68.138-000 

 

 

 

GENERALIDADES 

As presentes especificações técnicas têm por objetivo estabelecer as 

condições que nortearão o desenvolvimento das obras e serviços relativos à 

CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA, ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO 

MUNICIPAL DE PLACAS – PARÁ, localizado na Travessa Getúlio Vargas, S/N – Alto 

Pará, bem como fixar as obrigações e direitos não tratados no Edital, instruções de 

concorrência ou contrato. 

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com 

estas Especificações Técnicas e com os documentos nelas referidos, as Normas 

Técnicas vigentes, as especificações de materiais e equipamentos descritos e os 

Projetos em anexo. 

Todos os itens da planilha orçamentária dizem respeito, salvo o disposto 

em contrário nas Especificações Técnicas, a fornecimento e de material e mão de 

obra, por parte da CONTRATADA. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não 

satisfaçam às condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos 

impugnados logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando 

por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências. 

(a) Documentação para início da obra. 

São de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes à 

regularização para o início da obra tais como: 

- Cadastro junto à Prefeitura Municipal local (ISS); 

- Alvará de construção de Obra; 

- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços 

contratados, com a respectiva taxa recolhida; 

(b) Obrigações da Contratada 

Quanto a materiais 

Realizar a devida programação de compra de materiais, de forma a 

concluir a obra no prazo fixado; 

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois será 

recusado pela Fiscalização qualquer tipo de material que se encontre com o prazo de 

validade vencido; 
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Todo e qualquer material de construção que entrar no canteiro de obras 

deverá ser previamente aprovado pela Fiscalização. Aquele que for impugnado 

deverá ser retirado do canteiro, no prazo definido pela Fiscalização; 

Submeter à Fiscalização, sem ônus, amostras dos materiais e 

acabamentos a serem utilizados na obra. 

Quanto à mão-de-obra 

Contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em 

serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados, 

que assegure progresso satisfatório às obras. 

É de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos de 

segurança aos seus empregados tais como: cintos, capacetes, etc., devendo ser 

obedecidas todas as normas de prevenção de acidentes; 

Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho 

É de responsabilidade da contratada os gastos com aquisição de 

ferramentas, máquinas, equipamentos necessários na execução da reforma. 

Quanto à administração da obra 

Manter um engenheiro civil ou arquiteto residente na obra, com carga 

horária mínima equivalente a um turno fixo, por semana; 

Manter em dia pagamentos de faturas de água e energia elétrica. 

(c) Segurança e saúde do trabalho. 

A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos 

serviços subempreitados, em conformidade com a legislação vigente de Segurança e 

Saúde do Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do 

Trabalho, instituídas pela Portaria n° 3.214/78 e suas alterações posteriores; 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual 

estabelecidos na NR-18 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os 

equipamentos mínimos obrigatórios serão: 

Equipamentos para proteção da cabeça 

Equipamentos para Proteção Auditiva 

Equipamentos para Proteção dos membros superiores e inferiores. 

A inobservância das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e 

Saúde do Trabalho terá como penalidade advertência por escrito e multa. 

(d) Diário de obra. 

Deverá ser mantido no canteiro um Diário de Obra, desde a data de início 

dos serviços, para que sejam registrados pela Contratada e, a cada vistoria, pela 
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Fiscalização, fatos, observações e comunicações relevantes ao andamento da 

mesma. 

(e) Limpeza da obra. 

O local da obra, assim como seus entornos e passeio deverão ser 

mantidos limpos e desobstruídos de entulhos, durante e após a realização dos 

trabalhos. 

(f) Locação de Instalações e Equipamentos. 

A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, 

dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais 

condições encontradas no local. 

Havendo discrepâncias, que não possam ser sanadas na obra, ou 

modificações significativas ocorridas após a conclusão e o recebimento do projeto, a 

ocorrência será comunicada à Fiscalização, que decidirá a respeito. 

(g) Especificações de materiais e serviços. 

O fornecimento de materiais, bem como a execução dos serviços 

obedecerá rigorosamente ao constante nos documentos: 

Normas da ABNT; 

Prescrições e recomendações dos fabricantes; 

Normas internacionais consagradas, na falta das citadas; 

Estas especificações e desenhos do projeto. 

Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em 

função e qualidade. O uso destes produtos será previamente aprovado pela 

CONTRATANTE. 

A existência de FISCALIZAÇÃO, de modo algum, diminui ou atenua a 

responsabilidade da CONTRATADA pela perfeição da execução de qualquer serviço. 

Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO, recusar qualquer serviço executado 

que não satisfaça às condições contratuais, às especificações e ao bom padrão de 

acabamento. 

A CONTRATADA ficará obrigada a refazer os trabalhos recusados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

Caberá à CONTRATADA manter o DIÁRIO DE OBRAS, no qual se farão 

todos os registros relativos a pessoal, materiais retirados e adquiridos, andamento dos 

serviços e demais ocorrências. 

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de 

trabalho, bem como danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE e a terceiros. 
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Todas as medidas serão conferidas no local. 

A quantificação é da responsabilidade das empresas LICITANTES que 

serão obrigadas a contemplar todos os itens constantes do projeto. 

Todos os materiais serão novos, comprovadamente de primeira qualidade. 

Quanto ao andamento dos trabalhos. 

Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento das 

obras a CONTRATADA deverá manter na obra pessoal técnico habilitado e obriga-se 

a prestar toda assistência técnica e administrativa, com a finalidade de imprimir aos 

trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais; 

À CONTRATADA caberá a execução das instalações provisórias de água, 

luz, força, esgoto, etc., bem como o transporte dentro e fora do canteiro de obras; 

Além do previsto em itens anteriores, caberá à CONTRATADA proceder à 

instalação do canteiro de obras dentro das normas gerais de construção com previsão 

de baias para depósito de agregados, almoxarifado, dotá-lo de alojamento e 

instalações sanitárias para operários e fiscalização. 

Além da placa da CONTRATADA exigida pelo CREA, deverá ser colocada 

em local visível, quando da instalação do canteiro de obras, placa conforme modelo 

fornecido pelo Setor de Engenharia da CONCEDENTE. 

Do prazo de execução. 

O prazo para execução dos serviços em é de 180 (cento e oitenta) dias 

corridos, a contar da data de recebimento da ordem de serviço. 

 
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

A elaboração do projeto arquitetônico deu-se a partir da necessidade da 

construção de 2 arquibancadas, alambrado e iluminação do Estádio Municipal com 

finalidade de oferecer à população do município infraestrutura adequada para a 

realização de atividades esportivas. 

O projeto básico prevê a construção de uma edificação de pavimento 

térreo, em alvenaria cerâmica e estruturas em concreto (fundação, pilares e vigas). A 

obra será executada de acordo com as especificações que se seguem dentro das 

normas de construção e obedecendo aos desenhos e detalhes dos projetos 

arquitetônicos, e devidas especificações as quais prevalecem, em casos de dúvidas, 

sobre os detalhes de desenho do projeto; 

Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos durante 

sua execução serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da CONTRATADA; 
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Os materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados 

serão removidos do canteiro de obras dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da 

determinação do Engenheiro Fiscal; 

As obras serão contratadas pela PREFEITURA, através da Comissão 

Permanente de Licitação, sendo o Setor de Engenharia responsável pela sua 

fiscalização. Cabe à FISCALIZAÇÃO a verificação do andamento da obra de acordo 

com o cronograma físico-financeiro, elaborando as medições e faturas referentes aos 

serviços executados no período em questão para seu respectivo pagamento; 

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e suas 

especificações, sendo o Setor de Engenharia previamente consultado para toda e 

qualquer modificação. 

 
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL: 

1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA COM ENGENHEIRO CIVIL, ELETROTÉCNICO 

E ENCARREGADO GERAL 

A administração da obra será exercida pela equipe técnica conforme 

composição unitária. A CONTRATADA manterá em obra, além de todos os 

demais operários necessários, os seguintes profissionais: 

o Engenheiro Civil 

Os serviços de execução das obras devem ser acompanhados por um 

Engenheiro Civil Junior, com carga horária mínima de 1 hora por dia, durante 15 dias 

por mês. A função deste profissional deverá constar da A.R.T. respectiva e 

acompanhamentos regulares na obra. 

o Eletrotécnico 

Os serviços de execução da iluminação e Sistema de Proteção contra 

Descargas Atmosféricas - SPDA da obra, devem ser acompanhados por um 

Eletrotécnico, com carga horária mínima de 1 hora por dia, durante 15 dias por mês. A 

função deste profissional deverá constar da T.R.T. respectiva e acompanhamentos 

regulares na obra. 

o Encarregado Geral 

O Executante manterá em obra, além de todos os demais operários 

necessários, um Encarregado Geral que deve permanecer integralmente no canteiro 

de obras, durante o período de execução dos serviços e que deverá estar sempre 

presente para prestar quaisquer esclarecimentos necessários à Fiscalização. 
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O cumprimento da permanência de cada profissional no canteiro de obras 

será atestado pela Fiscalização e comprovada por meio da folha de pagamento que a 

CONTRATADA apresenta para fim de medição, ficando a CONTRATADA passível das 

punições cabíveis e glosa de pagamentos caso não disponha integralmente do 

profissional na obra. 

Para a execução de serviços específicos será providenciada a visita de 

Engenheiros Eletricistas, Mecânicos e outros que se fizerem necessários, 

pertencentes ao quadro da CONTRATADA ou sob contrato de trabalho temporário e 

sem custo adicional para o CONTRATANTE. 

Caberá à CONTRATADA fornecer todas as ferramentas, maquinário e 

aparelhos necessários à correta execução dos serviços. A CONTRATADA deverá 

manter um escritório na obra, dotado de pessoal e material necessário ao perfeito 

funcionamento e atendimento dos serviços de construção e FISCALIZAÇÃO. 

As despesas com consumo de água e energia serão de responsabilidade 

da Contratada, assim como todos os demais custos inerentes à perfeita execução da 

obra ficarão a cargo da contratada, tais como telefonia, material expediente, água 

potável, cópias de projetos, impressões, formulários, fretes e transportes diversos, etc. 

 
Critério de Medição e pagamento 

Os pagamentos (medições) para este item ocorrerão de forma proporcional 

à execução da obra, ou seja, não ocorrerão pagamentos de valores mensais fixos, 

evitando-se, assim, desembolsos indevidos em virtude de atrasos ou de prorrogações 

injustificadas do prazo de execução contratual. 

 
2. SERVIÇOS PRELIMINARES: 

2.1. PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO: 

A placa da obra terá dimensões (3,00 m x 2,00 m) e deverá ser fornecida 

pela construtora que vai executar o serviço sendo que as identificações deverão ser 

definidas pela fiscalização. 
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Será colocada em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, constituída de 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, fixada em estrutura de madeira de lei, obedecendo 

ao modelo e dimensão fornecida pela CONCEDENTE 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 
 

2.2. EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 

Itens e Suas Características 

- Todos os itens (insumos e composições) necessários à execução do almoxarifado do 

canteiro de obra em chapa de madeira compensada estão incluídos na composição 

principal e possuem código no SIPCI/SINAPI descritos no orçamento, inclusive as 

prateleiras em madeira. 

Execução 

Para fins de especificação, foram consideradas as seguintes etapas de execução da 

obra: 

- Fundação em baldrame: escavação, execução do lastro de concreto e da alvenaria 

de bloco de concreto, e reaterro da vala. 

- Piso: execução do contrapiso na parte interna e na calçada ao redor da edificação; 

- Levantamento das paredes em chapa de madeira compensada. 

- Cobertura: instalação de trama de madeira, composta por terças para telhados de até 

duas águas, e assentamento de telhas de fibrocimento. 
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- Execução das instalações elétricas. 

- Instalação das esquadrias e Execução do forro. 
 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quarado (m²) de serviço executado. 
 
 

3. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

3.1. FUNDAÇÃO 

3.1.1. ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 

As escavações de valas, etc. deverão propiciar depois de concluídas, 

condições para montagem das tubulações em planta e perfil, caixas em geral, 

fundações, etc., conforme elementos do projeto. 

O fundo das valas deverá ser perfeitamente regularizado e apiloado, para 

melhor assentamento das fundações e infraestruturas. 

Os locais escavados deverão ficar livres de água, qualquer que seja a sua 

origem (chuva, vazamento de lençol freático, etc.), devendo para isso ser 

providenciada a sua drenagem através de esgotamento, para não prejudicar os 

serviços, ou causar danos à obra. 

Sempre que as condições do solo exigirem, será executado o escoramento 

das valas, a critério da CONTRATADA, e sob sua responsabilidade. 

Toda escavação em geral, valas, etc. para passagem de tubulações, 

instalação de caixas, fundações, etc., em que houver danos aos pisos existentes ou 

recém-construídos, estes deverão ser refeitos pela CONTRATADA, no mesmo padrão 

do existente, ou conforme indicado neste memorial, seja ele de qualquer natureza. 

Será executado reaterro manual de vala com reaproveitamento do material 

escavado da vala. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 
 
 

3.1.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 

Após vigorosa compactação do solo, deve ser lançado o concreto magro no 

fundo das valas com espessura de 8 cm, o serviço inclui o lançamento do concreto e o 

acabamento do serviço com o pedreiro de obras. 
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O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os 

critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. Deverá ser utilizado o 

traço de concreto 1:4,5:4,5 os materiais da empresa a ser utilizado deverão ser 

encaminhados a Fiscalização. Esse lastro tem a função de nivelar o terreno e evitar a 

perda de água do concreto estrutural para o solo sobre o qual está assente. A 

execução dos elementos estruturais só poderá ser iniciada após cura do lastro de 

concreto. 

O preparo do concreto magro deverá ser com a utilização de betoneira. O 

lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os critérios 

normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 
 

3.1.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das chapas 

compensadas e peças de madeira. Em obediência ao projeto, observar perfeita 

marcação das posições dos cortes. Deve-se fazer a marcação das faces para auxílio 

na montagem das fôrmas. As juntas deverão ser vedadas de maneira a não haver 

vazamento da nata. As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo às 

dimensões indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas. 

As tábuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das fôrmas. 

As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento da nata 

de cimento. Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento da fôrma e pouco antes 

da concretagem, escovar e molhar as fôrmas no lado interno. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 
 

3.1.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

Itens e suas características 

- Peças de aço CA-50 com 10,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no 

canteiro. 

- Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm. 

- Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado. 
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Execução 

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando 

as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural. 

- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los 

à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto. 

- Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de 

modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em Quilo Grama (KG) de serviço executado. 
 
 

3.1.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

Itens e suas características 

- Peças de aço CA-60 com 5,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no 

canteiro. - Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm. 

- Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado. 

Execução 

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando 

as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural. 

- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los 

à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto. 

- Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de 

modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em quilo grama (KG) de serviço executado. 
 
 

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

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

Itens e suas Características 

- Cimento Portland composto CP II-32. 

- Areia média – areia média úmida, com coeficiente de inchamento de 1,30, pronta 

para o uso. Caso seja necessário peneiramento, utilizar composição correspondente. 

- Brita 1 - agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que 

atenda à norma ABNT NBR 7211. 
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- Betoneira: capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico 

trifásico, potência de 2 CV, sem carregador. 

Execução 

- Lançar parte da água e todo agregado na betoneira, colocando-a em movimento. 

- Lançar o cimento conforme dosagem indicada. 

- Após algumas voltas da betoneira, lançar o restante da água. 

-Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela normalização técnica e/ou pelo 

fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metros cúbicos (M³) de serviço executado. 
 
 

3.1.7 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 

Itens e suas Características 

-Servente: profissional que lança o material, de forma manual, para o interior da vala e 

manipula o soquete de apiloamento de solos. 

Execução 

- Lançamento manual do material de reaterro, em camadas, seguido de apiloamento 

manual com soquete. 

-O reaterro deve atender às exigências da NR 18. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metros cúbicos (M³) de serviço executado. 
 
 

3.2 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

3.2.1 POSTE TUBULAR METALICO DE 11M DE ALTURA EM AÇO CARBONO 

SEM COSTURA, COM DOIS DIAMETRO DE 6" E 4", FLANGEADO COM BASE EM 

CHAPA METALICA BITOLA15 E:1,95MM, BRAÇO EM PERFIU TIPO CANTONEIRA 

PARA FIXAÇÃO DE 8 REFLETORES RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA 

VAPOR METÁLICO 400W 

Itens e suas Características 

Tubo aço carbono sem costura 4", e= *6,02 mm, schedule 40, *16,06 kg/m 

Tubo aço carbono sem costura 6", e= *10,97 mm, schedule 80, *42,56 kg/m 

Chapa de aço galvanizada bitola GSG 14, e = 1,95 mm (15,60 kg/m2) 

Grupo de soldagem com gerador a diesel 60 cv para solda elétrica, sobre 04 rodas, 

com motor 4 cilindros 600 A. 
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Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de 

carga 11,7 Tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 

16.000 kg, potência de 189 cv. 

Cantoneira (abas iguais) em ferro galvanizado, 50,8 mm x 9,53 mm (l x e), 6,99 kg/m 

Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo U simples, com 4" 

Chumbador de aço, diâmetro 5/8", comprimento 6", com porca 

Soldador com encargos complementares 

Serralheiro com encargos complementares 

Auxiliar de serralheiro com encargos complementares 

Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) 

pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão) 

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais 

Refletor retangular fechado, com lâmpada LED 150 W 

Auxiliar de eletricista com encargos complementares 

Eletricista com encargos complementares 
 

Execução 

Inicia-se com a fixação da luminária no braço do poste; 

Prossegue-se com a passagem de cabo de cobre dentro do poste para posterior 

aterramento; 

Com a caixa de elétrica já instalada no piso, executam-se os furos; 

O poste é colocado no local definido, com auxílio do guindauto; 

Em seguida, fixa-se o poste à sapata em concreto armado através de chumbadores. 
 

Critério de medição 

A medição será por unidade (un.) de poste fixado. 
 
 

3.3 CABEAMENTO 

3.3.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Itens e suas características 

- Cabo de cobre, 4 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição 

aos pontos de tomada ou pontos de iluminação). 

- Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. 
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Execução 

- Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de 

passagem dos cabos. 

- Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, 

recomenda-se a utilização de fita guia. 

- Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o 

processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade. 

- Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora 

dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metros (M) de serviço executado. 
 
 

3.3.2 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

Itens e suas características 

- Eletroduto corrugado em PEAD, DN 63 MM (2”) (*insumo a ser cadastrado no 

SINAPI). 

Execução 

- Verifica-se o comprimento do trecho da instalação. 

- Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto; 

- Encaixa-se o eletroduto no local definido. 

- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metros (M) de serviço executado. 
 
 

3.3.3 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- 

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 

AF_12/2020 

Itens e suas características 

- Pedreiro: profissional responsável por executar a laje de fundo, assentar as paredes 

de alvenaria, revestir as paredes interna e externamente e o fundo e assentar a grelha; 

- Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; 

- Preparo de fundo de vala: composição utilizada para preparo do fundo da cava para 

a execução da caixa; 
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- Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: composição 

utilizada para a execução da cinta horizontal; 

- Armação de cinta de alvenaria estrutural: composição utilizada para a armação da 

cinta horizontal; 

- Bloco concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm: utilizado para a execução da alvenaria da 

caixa; 

- Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm: utilizada para a execução da cinta horizontal; 

- Argamassa para o assentamento da alvenaria e da grelha e para o revestimento com 

reboco e das juntas; 

- Argamassa traço 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco; 

- Grelha em ferro fundido - Dimensões 0,30 x 1,00: peça que compõe a caixa com 

grelha; 

- Concreto: utilizado para a concretagem da laje de fundo; 

- Tábua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para fôrma da laje de fundo. 

Execução 

-Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, 

preparar o fundo para a execução da caixa; 

-Sobre o fundo preparado, montar as fôrmas da laje de fundo e, em seguida, realizar a 

sua concretagem; 

-Sobre a laje de fundo, assentar os blocos da caixa com argamassa aplicada com 

colher, atentando-se para o posicionamento do tubo entrada e de saída, até a altura 

da cinta horizontal; 

-Executar a cinta com blocos canaletas de concreto, armadura e graute; 

-Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e 

reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar 

revestimento com argamassa para garantir caimento necessário para o adequado 

escoamento das águas pluviais; 

-Por fim, posicionar e assentar o quadro da grelha com argamassa e colocar a grelha. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 
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3.4 ENTRADA DE ENERGIA E ALIMENTAÇÃO 

3.4.1 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM 

CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA 

MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P 

Itens e suas características 

Conector metálico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabos até 95 mm2 

Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aço zincado com 

rosca soberba, cabeça chata e fenda Phillips 

Caixa de inspeção para aterramento e para raios, em polipropileno, diâmetro = 300 

mm x altura = 400 mm 

Caixa para medidor polifásico, em policarbonato / termoplástico, para alojar 1 

disjuntor (padrão da concessionaria local) 

Auxiliar de eletricista com encargos complementares 

Eletricista com encargos complementares 

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais 

Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição 

Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 50A 

Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador 

Haste de aterramento ¾ para SPDA 

Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2") 
 

Execução 

Os materiais utilizados deverão ser novos e sem defeito de fabricação 

A montagem da Entrada de Serviço, compreende: 

Transporte e fixação do poste e fixação dos materiais. 

Instalação e conexão do ramal de ligação à rede de distribuição. 

Conexão do ramal de ligação ao ramal de entrada. 

Instalação e conexão do ramal de entrada ao disjuntor. 

Instalação de condutores para ligação do disjuntor ao medidor, inclusive a 

colocação do medidor. 

Instalação do ramal alimentador 

Ligações internas na caixa de medição. 

Pintura do número na caixa de medição, conforme orientação do órgão da Equatorial 

responsável pelo atendimento à unidade consumidora. 
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Em todas as entradas de serviço, o neutro deverá estar devidamente identificado, se 

possível na cor azul. 

A Entrada de Serviço deverá ser construída no local escolhido pelo FISCALIZAÇÃO, 

dentro da faixa do terreno indicada. 

 
Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 
 
 

3.4.2 SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 45 KVA (INCL.POSTE, 

ACESSORIOS E CABINE DE MEDIÇAO) 

Itens e suas características 

Chave fusível para redes de distribuição, tensão de 15,0 kv, corrente nominal do 

porta fusível de 100 a, capacidade de interrupção simétrica de 7,10 kA, capacidade de 

interrupção assimétrica 10,00 KA 

Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro 

Para-raios de distribuição, tensão nominal 30 kV, corrente nominal de descarga 10 

kA 

Pino rosca externa, em aço galvanizado, para isolador de 15kv, diâmetro 25 mm, 

comprimento *290* mm 

Curva 90 graus, longa, de PVC rígido roscável, de 2", para eletroduto 

Cinta galv. circular de 270mm 

Conector tipo parafuso fendido 

Sela galvanizada para cruzeta 

Parafuso M16 em aço galvanizado, comprimento = 450 mm, diâmetro = 16 mm, 

rosca maquina, cabeça quadrada 

Parafuso francês m16 em aço galvanizado, comprimento = 150 mm, diâmetro = 16 

mm, cabeça abaulada 

Elo fusível 3H 

Conector a compressão bimetálico (p/para raios/chave fusível) 

Parafuso francês M16 em aço galvanizado, comprimento = 45 mm, diâmetro = 16 

mm, cabeça abaulada 

Suporte p/ transformador-aço inox 32mm (p/poste) 

Suporte p/ transformador em poste de concreto-seção 240mm 
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Cruzeta de madeira tratada, *90 x 115 x 2400* mm, em eucalipto ou equivalente da 

região 

Suporte p/ transformador em poste de concreto-seção 255mm 

 Haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida 

com baixa camada de cobre, com conector tipo grampo 

 Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, semi-pesado, diâmetro 1 1/2", parede de 

1,20 mm 

Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama BWF-B, 1 

condutor, 450/750 V, seção nominal 50 mm2 

Cabo de cobre nu 16 mm2 meio-duro 

Transformador trifásico de distribuição, potência de 45 kVA, tensão nominal de 15 

kV, tensão secundaria de 220/127v, em óleo isolante tipo mineral 

Chave fusível de 100A, classe 15KV c/ suporte "L" 

Caixa de proteção para transformador corrente, em chapa de aço 18 USG (padrão 

da concessionaria local) 

Arruela quadrada em aço galvanizado, dimensão = 38 mm, espessura = 3mm, 

diâmetro do furo= 18 mm 

Pino rosca externa, em aço galvanizado, para isolador de 15kv, diâmetro 25 mm, 

comprimento *290* mm 

Mão francesa plana galvanizada 726mm 

Porca galv. quadrada de 24mm - rosca M 16x2 

Alca performada de distribuição, em aço galvanizado, para condutores de alumínio 

AWG 2 (CAA 6/1 ou CA 7 fios) 

Parafuso M16 em aço galvanizado, comprimento = 125 mm, diâmetro = 16 mm, 

rosca maquina, cabeça quadrada 

Quadro de medição geral de energia para 1 medidor de sobrepor 

Armação secundária, com 2 estribos, sem isolador 

Grampo U de 5/8 " N8 em ferro galvanizado 

Caminhão c/ munck 

Bucha-arruela de 1 1/2"-aluminio 

Mureta de medição em alv. c/laje em conc.(c=2.20/l=0.50/h=2.0m) 

Poste concr.600-DN, h=11m (incl. base concr.ciclópico) 

Auxiliar de eletricista com encargos complementares 

Eletricista com encargos complementares 
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Execução 

A instalação compreendendo o ramal de entrada, poste, caixas, dispositivo de 

proteção, aterramento e ferragens, de responsabilidade do consumidor, preparada de 

forma a permitir a ligação da unidade consumidora à rede da EQUATORIAL. 

A subestação deve ser construída considerando-se os requisitos da norma 

ABNT NBR 14039. 

Não poderão passar pela subestação tubulações de água, esgoto, gás, vapor, 

etc. 

As instalações da subestação de entrada de energia elétrica não devem ser 

acessíveis por janelas, sacadas, telhados, escadas, lajes, áreas adjacentes ou outros 

locais de possível acesso de pessoas, devendo a distância mínima dos condutores a 

qualquer desses pontos ser de 1,70 m(um metro e setenta centímetros), na horizontal, 

e de 3,20 m (três metros e vinte centímetros) na vertical. Esse afastamento também 

deve ser observado em relação a divisas com terrenos de terceiros. 

As ferragens deverão ser zincadas por imersão a quente. 

Utilizar massa de vedação na extremidade superior do eletroduto. 
 
 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será após a instalação e colocação em funcionamento da 

subestação. 

 

3.4.3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 

DISJUNTORES DIN 150A – 

Itens e suas características 

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do 

quadro. 

- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação 

do quadro. 

-Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço 

galvanizado, para 30 disjuntores DIN, 150 A. 

-Argamassa traço1:1:6 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa 

única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual: para fixação do 

quadro. 
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Execução 

- Verifica-se o local da instalação; 

- Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar 

executado; 

- Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior; 

- Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 
 
 

3.4.4 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Itens e suas características 

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do 

disjuntor. 

- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação 

do disjuntor. 

-Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 2,5mm²,1 furo e1 

compressao, para parafuso de fixação M5. 

- Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 ate 32A. 
 

Execução 

- Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 

- Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é 

desencaixado; 

- Coloca-se o terminal no pólo; 

- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 
 
 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 
 
 

3.4.5 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Itens e suas características 

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do 

disjuntor. 
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- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação 

do disjuntor. 

Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 2,5mm², 1 furo e 1 

compressão, para parafuso de fixação M5. 

- Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 até 32A. 
 
 

Execução 

- Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 

- Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é 

desencaixado; 

- Coloca-se o terminal no pólo; 

- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 
 
 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 
 
 

3.4.6 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Itens e suas características 

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do 

disjuntor. 

- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação 

do disjuntor. 

- Disjuntor tipo NEMA, tripolar 60 até 100A, tensão máxima de 415V. 

-Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 25mm2, 1furo e 1 

compressão, para parafuso de fixação m8: para conexão do cabo. 

Execução 

- Verifica-se o local da instalação; 

- Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 

- Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é 

desencaixado; 

- Coloca-se o terminal no polo; 

- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 
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3.4.7 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) 

Itens e suas características 

O motivo mais frequente da queima de equipamentos eletrônicos é a sobretensão 

causada por descargas atmosféricas (raios) ou manobras das concessionárias. 

Execução 

-Os Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS) são instalados nos quadros de 

distribuição juntamente com os disjuntores, e possuem a função de absorver parte das 

correntes geradas por descargas atmosféricas, protegendo assim os equipamentos 

 
Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 
 
 

4 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

4.1 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

Itens e suas características 

- Captor tipo Franklin em latão. 
 
 

Execução 

- Encaixa-se o captor no topo do mastro; 

- Em seguida, rosqueiam-se as peças para a completa 

fixação. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 
 
 

4.2 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1.1/2", 

COMPRIMENTO 3 M 

Itens e suas características 

Peça metálica tubular, longa, para suporte de captores em estruturas de sistemas de 

proteção contra descargas atmosféricas (SPDA). Em geral apresenta-se com luva de 

redução. 

Execução 

-O molde é aberto e no seu fundo coloca-se um disco de retenção; 
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-Encaixam-se os cabos nos orifícios de passagem do molde; 

- Despeja-se no interior do molde o pó exotérmico e fecha-se a tampa; 

-Acende-se o palito ignitor e coloca-se rapidamente na abertura do molde sobre o pó 

exotérmico; 

- Após o resfriamento o molde é retirado do local soldado. 
 
 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 
 
 

 
4.3 ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼) PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

Itens e suas características 

-Eletroduto em PVC soldável, DN 40 mm (1 ¼”). 
 
 

Execução 

-Após a fixação das abraçadeiras, o eletroduto é fixado no local definido; 

- As extremidades são deixadas livres para posterior passagem da cordoalha. 
 
 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 
 
 

4.4 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

Itens e suas características 

-Haste de aterramento, 3,00 m, 5/8”. 
 
 

Execução 

-Verifica-se o local da instalação; 

- O solo é molhado para facilitar a entrada da haste; 

- A haste é posicionada e martelada no solo até alcançar a profundidade ideal. 
 
 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 
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4.5 ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

Itens e suas características 

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do 

isolador. 

- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação 

do isolador. 

- Isolador de porcelana, tipo roldana, para uso em baixa tensão. 

Execução 

- Verificar o local da instalação; 

- Encaixar o isolador no poste. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 
 
 

 
4.6 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

Itens e suas características 

-Cabo de cobre nu, 35 mm². 

Execução 

-Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

- Corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre; 

-Posiciona-se a cordoalha nos suportes isoladores previamente instalados 
 
 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro (M) de serviço executado. 
 
 

4.7 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

Itens e suas características 

-Cabo de cobre nu, 50 mm² 

. 

Execução 
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- Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

- Corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre; 

- Posiciona-se a cordoalha nos suportes isoladores previamente instalados. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro (M) de serviço executado. 
 
 

4.8 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- 

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 

AF_12/2020 

Itens e suas características 

- Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e colocar as peças 

pré-moldadas; 

- Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; 

- Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro de brita 

no fundo da cava; 

- Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de até 10 litros: composição 

utilizada para execução 

da tampa da caixa; 

- Caixa de passagem sem fundo em concreto pré-moldado com dimensões internas de 

0,3 x 0,3 x 0,3 m 

(*insumo a ser cadastrado no SINAPI) (*insumo a ser cadastrado no SINAPI). 

Execução 

- Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, 

preparar o fundo com 

lastro de brita; 

- Sobre o lastro de brita, posicionar a caixa pré-moldada conforme projeto; 

- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 
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5 ARQUIBANCADA 

5.1 SERVIÇOS INICIAIS 

5.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018 

 
Itens e suas características 

- Peça de madeira não aparelhada 7,5 x 7,5 cm, maçaranduba, angelim ou equivalente 

da região; 

- Sarrafo de madeira não aparelhada 2,5 x 7 cm, maçaranduba, angelim ou 

equivalente da região; 

- Tábua de madeira 3ª qualidade 2,5 x 23 cm, não aparelhada; 

- Prego polido com cabeça 17 x 21; 

- Concreto magro para lastro com preparo manual; 

- Tinta acrílica; 

- Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 1600 W, para disco de 

diâmetro de 10” (250mm); 

- Marcação de pontos em gabarito ou cavalete. 
 
 

Execução 

- Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

- Corta-se o comprimento necessário das peças de madeira; 

- Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o pontalete (peça 

de madeira); 

- O pontalete é inserido no solo; o nível é verificado durante este procedimento; 

- Interligam-se os pontaletes com duas tábuas, no seu topo, formando um “L”; 

- Coloca-se travamento de madeira na base de cada pontalete para sustentar a 

estrutura do gabarito; 

- No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes; 

- Em seguida, é feita a pintura da tábua (lado de dentro do gabarito) e da madeira do 

topo (“L”). 

 
Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 
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5.2 MOVIMENTO DE TERRAS 

5.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 

Itens e suas características 

-Servente: profissional que executa a escavação da vala com o uso de equipamentos 

manuais. 

 
Execução 

 

-Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; 

-A escavação deve atender às exigências da NR 18. 
 
 
 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 
 
 

5.2.2 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 

Os trabalhos de aterro para enchimento de piso serão executados com 

material de boa qualidade, sem detritos de material orgânico adequadamente molhada 

e energicamente compactado. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 
 
 

5.3 FUNDAÇÕES/ESTRUTURA CONCRETO/IMPERMEABILIZAÇÃO 

5.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 

Após vigorosa compactação do solo, deve ser lançado o concreto magro no 

fundo das valas com espessura de 8 cm, o serviço inclui o lançamento do concreto e o 

acabamento do serviço com o pedreiro de obras. 

O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os 

critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. Deverá ser utilizado o 

traço de concreto 1:4,5:4,5 os materiais da empresa a ser utilizado deverão ser 

encaminhados a Fiscalização. Esse lastro tem a função de nivelar o terreno e evitar a 

perda de água do concreto estrutural para o solo sobre o qual está assente. A 
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execução dos elementos estruturais só poderá ser iniciada após cura do lastro de 

concreto. 

O preparo do concreto magro deverá ser com a utilização de betoneira. O 

lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os critérios 

normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 
 

5.3.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das chapas 

compensadas e peças de madeira. Em obediência ao projeto, observar perfeita 

marcação das posições dos cortes. Deve-se fazer a marcação das faces para auxílio 

na montagem das fôrmas. As juntas deverão ser vedadas de maneira a não haver 

vazamento da nata. As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo às 

dimensões indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas. 

As tábuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das fôrmas. 

As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento da nata 

de cimento. Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento da fôrma e pouco antes 

da concretagem, escovar e molhar as fôrmas no lado interno. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 
 

5.3.3 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 

O concreto ciclópico refere-se à adição ao concreto convencional um 

volume de até 30% de pedra de mão, lavadas e saturadas, no local de aplicação do 

concreto. A espessura de envolvimento da pedra de mão pelo concreto deve ser de no 

mínimo 5,0 cm. 

O concreto, onde as pedras de mão são adicionadas, deve possuir 

resistência característica a compressão mínima de 15 MPa, 30% em volume de pedra 

de mão e 70% de concreto. 

O lançamento deverá ser feito logo após o amassamento, nas fôrmas 

previamente molhadas. Em nenhuma hipótese lançar o concreto com pega já iniciada. 

A altura de lançamento não pode ultrapassar, conforme as normas a 2,00 metros. Nas 
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peças com altura maiores que 3,00 metros, o lançamento do concreto deve ser feito 

em etapas, por janelas abertas na parte lateral das fôrmas. Em alturas de quedas 

maiores, as citadas acima, usar tubos, calhas ou trombas. 

Começar a vibrar logo após o lançamento. Evitar vibrar a menos de 10 cm 

da parede da fôrma. A profundidade de vibração não deve ser maior do que o 

comprimento da agulha de vibração. Evitar vibrar além do tempo recomendado para 

que o concreto não desande. O processo de vibração deve ser cuidadoso, 

introduzindo e retirando a agulha, de forma que a cavidade formada se feche 

naturalmente. Várias incisões, mais próximas e por menos tempo, produzem melhores 

resultados. 

Nunca vibrar a armadura, para garantir a aderência entre o aço e o 

concreto. Da mesma forma, deve-se evitar vibrar as formas, para garantir sua 

integridade e possível reaproveitamento futuro. 

Para o acabamento, sarrafear a superfície de lajes e vigas com uma régua 

de alumínio posicionada entre as taliscas e, desempenar com desempenadeira de 

madeira, formando as guias e mestras de concretagem. Em seguida, deve -se verificar 

o nível das mestras com aparelho de nível, remover as taliscas, sarrafear o concreto 

entre as mestras e executar o acabamento final com desempenadeira de madeira. 

Todo o processo deve está de acordo com as seguintes Normas Técnicas: 

NBRNM67-Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de 

cone; e NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 

Critério de Medição 

A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado, o pagamento 

será efetuado após conclusão do serviço. 

 
5.3.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK= 25 MPA. AF_01/2017 

Itens e suas Características 

· Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, com brita 0 e 1, slump = 

100+/- 20mm, inclui serviço de bombeamento; 

· Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em 

estruturas; 

· Montagem e desmontagem de fôrmas em chapa de madeira compensada resinada 

para pilares, vigas e lajes: 



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

CNPJ 01.611.858/0001-55 

Rua Olavo Bilac, S/N – Centro, Placas, Pará, CEP 68.138-000 

 

 

 

· 2 utilizações (pavimentos Não Tipo); 

· 8 utilizações (pavimentos Tipo). 

· Armação de estrutura convencional de concreto armado em edifício de múltiplos 

pavimentos, utilizando aço CA-60 (Ø 5,0 mm) e CA-50 (Ø 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 

20,0; 25,0 mm) para pilares e vigas e lajes; 

· Armação de escada, com 2 lances, de uma estrutura convencional de concreto 

armado utilizando aço CA-50 (Ø 6,3 e 8,0 mm); 

· Montagem e desmontagem de fôrma para escadas, com 2 lances, em chapa de 

madeira compensada plastificada: 

· 8 utilizações (pavimentos Tipo). 

· Forma tábua para concreto em fundação, c/ reaproveitamento 2x para vigas 

baldrames; 

· Armação de estruturas de concreto armado, utilizando aço CA-60 (Ø 5,0 mm) e CA- 

50 (Ø 6,3 e 10,0mm) para vigas baldrames. 

EXECUÇÃO 

O serviço inclui o fornecimento e preparo do concreto com resistência 

característica de 25Mpa para a execução de estruturas de concreto armado conforme 

projeto, pode ser considerada a utilização de seixo rolado no lugar da brita tipo 1, 

respeitando-se a resistência característica de 25Mpa, sendo facultada a Fiscalização 

quando achar conveniente, solicitar a realização de ensaios para atestar a resistência 

do concreto. O preparo, transporte e lançamento deverão seguir as normas técnicas 

vigentes sobre o assunto. 

A cura e proteção das superfícies de concreto, desde o término de cada 

lançamento, são de responsabilidade da Contratada, que deverá providenciar todos os 

meios necessários para que o endurecimento do concreto ocorra de maneira 

adequada. Durante o lançamento, adensamento e acabamento superficial, o concreto 

deverá ser protegido da perda d’água provocada pela insolação direta, incidência de 

ventos ou baixa umidade relativa do ar. Esta proteção evita a fissuração associada à 

retração plástica do concreto. O concreto também deverá ser protegido da ação direta 

de chuvas fortes, através de sua cobertura com lonas plásticas. 

 
Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 
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5.3.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/ 2018 

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os 

oficiais e ajudantes que estavam envolvidos na execução do sistema de 

impermeabilização. Foram consideradas perdas incorporadas e por entulho no 

consumo de emulsão asfáltica. Essa composição não inclui o esforço de tratamento de 

ralos, pontos emergentes e rodapé. 

A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, 

graxa, óleo ou desmoldantes. Aplicar a emulsão asfáltica com brocha ou trincha. 

Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a segunda demão em sentido cruzado ao da 

primeira demão 

Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos 

emergentes, realizar o teste de estanqueidade, enchendo a área com uma lâmina 

d’água de cerca 5 cm e deixar por no mínimo 72 horas para verificar se há algum 

vazamento. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 
 

5.3.6 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 - LAJES DA 

ARQUIBANCADA 

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se 

as fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado, coloca-se 

lona plástica e, sobre ela, são colocadas as telas de armadura. Finalizada a etapa 

anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto. 

Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por 

meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda 

fresco. Por último, são feitas as juntas de dilatação. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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5.4 PAREDES E REVESTIMENTOS 

5.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014. 

As alvenarias internas e externas serão executadas com tijolos cerâmicos 

furados 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traço 1:4 

(cimento e areia media não peneirada), preparo da argamassa em betoneira, junta 1 

cm. 

5.4.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

O chapisco deverá ser executado com argamassa de cimento e areia no traço 

de 1:3 com preparo em betoneira, com espessura de aproximadamente 0,5 cm. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco comum serão limpas com a 

vassoura e abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de 

revestimento. Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o 

auxílio de vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, 

com o emprego de esguicho de mangueira. 

EXECUÇÃO 

Testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de 

iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de 

poeira e umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. 

Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a 

fim de evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. 

A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do 

contato da mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de 

endurecimento. O chapisco comum é lançado diretamente sobre a superfície com a 

colher de pedreiro. A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e 

apresentar um acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à 

superfície não pode ser reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o pagamento 

será efetuado após conclusão do serviço. 
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5.4.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

Camada de revestimento de acabamento com espessura máxima de 20mm 

feita com argamassa de cimento, cal e areia (traço 1:2:8 em volume) para superfícies 

externas/internas. O reboco de cada pano de parede somente será iniciado depois de 

embutidas todas as canalizações projetadas, concluídas as coberturas e após a 

completa pega das argamassas de alvenaria e chapisco. 

Características: 

 Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, 

preparo manual, conforme composição auxiliar de argamassa, e 

espessura média real de 20 mm. 

Procedimento Executivo: 

 Taliscamento da base e Execução das mestras; 

 Lançamento da argamassa com colher de pedreiro; 

 Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro; 

 Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as 

mestras executadas, retirando-se o excesso. 

Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira 

e posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares. 

 
Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído. 

 
5.5 GUARDA – CORPO 

5.5.1 GUARDA-CORPO, DIÂMETRO EXTERNO = 2", EM AÇO GALVANIZADO 

Fornecimento e instalação de guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 

DN 50 mm (2") com altura de acordo com o projeto, fixados com parafusos aço tipo 

chumbador parabolt de diâmetro 3/8 e chapa de aço grossa ASTM A36 E = 3/8", 

instalados em todos os locais conforme projeto. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será por metro (m) de serviço instalado. 
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5.6 PINTURA 

5.6.1 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

Certificar-se que o piso cimentado foi executado há pelo menos 28 dias. 

Antes de iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira, 

gordura, graxa, sabão ou bolor. 

Delimitar a área de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o perímetro. 

Diluir fundo preparador com água, 10% do volume. Aplicar uma demão de fundo 

preparador com trincha ou rolo de lã. Diluir tinta acrílica com água, 10% do volume. 

Aplicar 1ª demão da tinta acrílica diluída com rolo de lã (esperar de 1 a 4 horas após 

aplicação do fundo preparador). Fazer retoques e cantos com trincha. Aplicar 2ª 

demão de tinta acrílica sem nenhuma diluição com rolo de lã (esperar 4 horas após 

aplicação da 1ª demão). Aplicar a 2ª demão de tinta a 90° da 1ª demão (aplicação 

cruzada). Remover fitas após secagem. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 
 

5.6.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

A CONTRATADA deverá, antes de aplicar a tinta, preparar a superfície 

tornando-a limpa, seca, lisa, isenta de graxas, óleos, poeiras, ceras, resinas, sais 

solúveis e ferrugem, corrigindo-se a porosidade, quando exagerada. 

As superfícies de acabamento (paredes, tetos, forros e esquadrias de 

madeiras) receberão acabamento em massa base látex acrílica, que deverão ser 

lixadas, além de verificado o perfeito nivelamento das superfícies antes da aplicação 

da tinta. 

Antes da realização da pintura ou aplicação da textura é obrigatória a 

realização de um teste de coloração, utilizando a base com a cor selecionada pela 

FISCALIZAÇÃO. Deverá ser preparada uma amostra de cores com as dimensões 

mínimas de 0,50 x 1,00m no próprio local a que se destina, para aprovação da 

FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo 

permitidas composições, salvo se especificadas pelo projeto ou FISCALIZAÇÃO. As 

tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na 

proporção recomendada. 
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As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis. 

Para a execução de qualquer tipo de pintura as superfícies a serem pintadas serão 

cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras 

e outras substâncias estranhas, serão protegidas quando perfeitamente secas e 

lixadas, cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos 

sucessivas, igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de tinta e de massa 

plástica, observando um intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de massa, 

deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em 

superfícies não destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras. 

As superfícies e peças deverão ser protegidas e isoladas com tiras de papel, 

pano ou outros materiais e os salpicos deverão ser removidos, enquanto a tinta estiver 

fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre que necessário. Serão de 

responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra 

necessária para a perfeita execução dos serviços acima discriminados. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 
 

6 ALAMBRADO 

6.1 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). 

AF_03/2021 

Itens e suas características 

Serralheiro com encargos complementares: oficial responsável pela execução do 

alambrado; 

Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na execução do alambrado; 

Tela de arame galvanizada: utilizada para fechamento do alambrado; 

Tubo aço galvanizado DN 2”: utilizado nos montantes do alambrado; 

Tubo aço galvanizado DN 1 ¼”: utilizado nos travamentos horizontais e escoramento 

do alambrado; 

Arame galvanizado: utilizado para fixar a tela na estrutura tubular; 

Eletrodo revestido: utilizado nas soldas da estrutura tubular; 
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Concreto magro: utilizado para fixar os montantes na base 

Execução 

Conferir medidas na obra; 

Cortar os tubos da estrutura do alambrado, conforme projeto; 

Lixar perfeitamente todas as linhas de cortes, eliminando todas as rebarbas; 

Chumbar os montantes na base com concreto; 

Soldar os travamentos horizontais e escoramento do alambrado, conforme projeto; 

Lixar os pontos de solda, eliminando os excessos; 

Após execução da estrutura tubular, posicionar a tela e fixá-la com amarração de 

arame em todas as malhas. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 
 

6.2 PORTÃO TUBO/TELA ARAME GALV.C/FERRAGENS (INCL.PINT.ANTI- 

CORROSIVA) 

Itens e suas características 

Portão tubo fo go tela arame galv. c/ ferr.-(incl.pint.anti-corrosiva) 

Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de 

plastificante para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, 

preparo mecânico com betoneira 600 l. 

Ajudante de pedreiro com encargos complementares 

Pedreiro com encargos complementares 

Execução 

Conferir medidas na obra; 

Cortar os tubos da estrutura do portão, conforme projeto; 

Lixar perfeitamente todas as linhas de cortes, eliminando todas as rebarbas; 

Chumbar os montantes na base com concreto; 

Lixar os pontos de solda, eliminando os excessos; 

Após execução da estrutura tubular, posicionar a tela e fixá-la com amarração de 

arame em todas as malhas. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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6.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA 

A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

Itens e suas características 

 Pintor com encargos complementares: responsável pela pintura das peças; 

 Primer universal, fundo anticorrosivo; 

 Solvente diluente a base de aguarrás. 

Execução 

Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos; 

Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante; 

Aplicação de uma demão de tinta na superfície metálica com pincel ou rolo. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 
 

6.4 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020_P 

Itens e suas características 

Pintor com encargos complementares: responsável pela pintura das peças; 

Primer universal, fundo anticorrosivo; 

Solvente diluente a base de aguarrás. 

Execução 

Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos; 

Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante; 

Aplicação de uma demão de tinta na superfície metálica com pincel ou rolo 

Critério de medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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7 CALÇADA. 

7.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

Com o intuído de elevar o nível da circulação para a entrada de acesso ao 

estádio, a circulação externa irá ganhar uma espessura de mais 10 cm. 

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam- se 

as fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto ciclópico a ser lançado, é 

feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto. 

Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por 

meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda 

fresco. Por último, são feitas as juntas de dilatação. 

Itens característicos: 

• Escavação manual ate 1.50m de profundidade 

Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 

• Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm: utilizado para moldar o passeio 

conforme projeto; 

• Baldrame em conc. ciclópico c/pedra preta incl. forma: utilizado como fôrma 

para conter o concreto 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o pagamento 

será efetuado após conclusão do serviço. 

 
8. SERVIÇOS FINAIS 

8.1 LIMPEZA GERAL ENTREGA DA OBRA 

A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza da obra e 

de seus complementos removendo os entulhos resultantes provocados com a 

execução da obra para bota fora apropriado. 

Deverá ser previamente feita uma varredura geral da obra e de seus 

complementos para retirada de todos os detritos e restos de materiais de todas as 

partes da obra e de seus complementos, que serão removidos para o bota fora 

apropriado. Posteriormente será feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, 

tetos, portas, janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solução de 

sabão neutro e flanela seca, limpa, para retirada de toda poeira. Far-se-á após, a 



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

CNPJ 01.611.858/0001-55 

Rua Olavo Bilac, S/N – Centro, Placas, Pará, CEP 68.138-000 

 

 

 

lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e sujeiras da seguinte 

maneira: 

Paredes Pintadas, Vidros: utilizar esponja embebida de solução de sabão neutro, em 

seguida flanela em água pura e depois flanela seca. Não deverão ser usadas 

espátulas de metal na limpeza da obra, para se evitar arranhões. 

Após a conclusão da limpeza interna e externa da obra deverão ser 

aplicados produtos para conservação e embelezamento dos pisos, das esquadrias, 

dos vidros, etc. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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Item Fonte Código Descrição dos Serviços Unid. Quant. 
Valor 

Unit.(R$) Valor BDI(R$) Valor Total(R$) % 

 
1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL  

1.1 COMPOSIÇÃO 1 
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA COM ENGENHEIRO CIVIL, ELETROTÉCNICO E 
ENCARREGADO GERAL und 1,00 R$ 26.017,75 R$ 32.321,30 R$ 32.321,30 4,22%

Total do item 1 R$ 32.321,30 4,22%
  

2   SERVIÇOS PRELIMINARES  

2.1 COMPOSIÇÃO 2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 R$ 336,34 R$ 417,83 R$ 2.506,98 0,33%

2.2 SINAPI 93208 
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 M2 9,00 R$ 891,68 R$ 1.107,72 R$ 9.969,48 1,30%

Total do item 2 R$ 12.476,46 1,63%
  

3   SISTEMA DE ILUMINAÇÃO  

3.1   FUNDAÇÃO  

3.1.1 SINAPI 96523 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 M3 40,96 R$ 85,54 R$ 106,26 R$ 4.352,41 0,57%

3.1.2 SINAPI 96619 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 25,60 R$ 32,36 R$ 40,20 R$ 1.029,12 0,13%

3.1.3 SINAPI 96535 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 32,00 R$ 133,88 R$ 166,32 R$ 5.322,24 0,69%

3.1.4 SINAPI 96546 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 299,87 R$ 13,37 R$ 16,61 R$ 4.980,84 0,65%

3.1.5 SINAPI 96543 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 16,49 R$ 17,67 R$ 21,95 R$ 361,96 0,05%

3.1.6 SINAPI 94965 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 10,24 R$ 556,00 R$ 690,71 R$ 7.072,87 0,92%

3.1.7 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 30,72 R$ 45,09 R$ 56,01 R$ 1.720,63 0,22%
Subtotal - item 3.1 R$ 24.840,07 3,24%
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Item Fonte Código Descrição dos Serviços Unid. Quant. 
Valor 

Unit.(R$) Valor BDI(R$) Valor Total(R$) % 

3.2   POSTES  

 
 

3.2.1 

 
 

COMPOSIÇÃO 3 

POSTE TUBULAR METALICO DE 11M DE ALTURA EM AÇO CARBONO SEM 
COSTURA, COM DOIS DIAMETRO DE 6" E 4", FLANGEADO COM BASE EM 
CHAPA METALICA BITOLA15 E:1,95MM, BRAÇO EM PERFIL TIPO 
CANTONEIRA PARA FIXAÇÃO DE 8 REFLETORES RETANGULARES 
FECHADOS, COM LÂMPADAS LED 150 W 

 
 

UND 

 
 

10,00 

 
 

R$ 10.817,88

 
 

R$ 13.438,82

 
 

R$ 134.388,20

 
 

17,54%

Subtotal - item 3.2 R$ 134.388,20 17,54%
 

3.3   CABEAMENTO  

 
3.3.1 

 
SINAPI 

 
91929 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
M 

 
1.483,20 

 
R$ 7,99

 
R$ 9,93

 
R$ 14.728,18

 
1,92%

3.3.2 SINAPI 97668 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

M 368,00 R$ 11,16 R$ 13,86 R$ 5.100,48 0,67%

 
3.3.3 

 
SINAPI 

 
97881 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- 
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020 

 
UN 

 
14,00 

 
R$ 121,22

 
R$ 150,59

 
R$ 2.108,26

 
0,28%

Subtotal - item 3.3 R$ 21.936,92 2,86%
 

3.4   ENTRADA DE ENERGIA E ALIMENTAÇÃO  

 
3.4.1 

 
SINAPI 

 
101524 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA 
DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA 
MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P 

 
UN 

 
1,00 

 
R$ 1.505,86

 
R$ 1.870,70

 
R$ 1.870,70

 
0,24%

3.4.2 COMPOSIÇÃO 4 SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 45 KVA (INCL.POSTE, 
ACESSORIOS E CABINE DE MEDIÇAO) UND 1,00 R$ 32.050,31 R$ 39.815,42 R$ 39.815,42 5,20%

 
3.4.3 

 
SINAPI 

 
101880 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 
150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 
UN 

 
1,00 

 
R$ 703,75

 
R$ 874,25

 
R$ 874,25

 
0,11%

3.4.4 SINAPI 93661 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 10,00 R$ 57,15 R$ 71,00 R$ 710,00 0,09%

3.4.5 SINAPI 93656 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 4,00 R$ 12,91 R$ 16,04 R$ 64,16 0,01%

3.4.6 SINAPI 101894 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1,00 R$ 150,69 R$ 187,20 R$ 187,20 0,02%
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Item Fonte Código Descrição dos Serviços Unid. Quant. 
Valor 

Unit.(R$) Valor BDI(R$) Valor Total(R$) % 

3.4.7 SINAPI-I 39465 
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) UN 4,00 R$ 67,02 R$ 83,26 R$ 333,04 0,04%

Subtotal - item 3.4 R$ 43.854,77 5,72%
 

Total do item 3 R$ 225.019,96 29,37%

 
4   SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)  

4.1 SINAPI 96989 
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017 UN 4,00 R$ 152,29 R$ 189,19 R$ 756,76 0,10%

4.2 SINAPI 96988 MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 4,00 R$ 181,89 R$ 225,96 R$ 903,84 0,12%

4.3 SINAPI 96984 
ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 458,90 R$ 57,14 R$ 70,98 R$ 32.572,72 4,25%

4.4 SINAPI 96985 
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 4,00 R$ 87,11 R$ 108,21 R$ 432,84 0,06%

4.5 SINAPI 101548 
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN 4,00 R$ 7,45 R$ 9,25 R$ 37,00 0,00%

4.6 SINAPI 96973 
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 44,00 R$ 59,05 R$ 73,36 R$ 3.227,84 0,42%

4.7 SINAPI 96974 
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 458,90 R$ 76,55 R$ 95,10 R$ 43.641,39 5,70%

 
4.8 

 
SINAPI 

 
97881 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- 
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020 

 
UN 

 
4,00 

 
R$ 121,22

 
R$ 150,59

 
R$ 602,36

 
0,08%

Subtotal item 4 R$ 82.174,75 10,72%

 
5   ARQUIBANCADA  

5.1   SERVIÇOS INICIAIS  

5.1.1 SINAPI 99059 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

m 136,60 R$ 48,60 R$ 60,37 R$ 8.246,54 1,08%

Subtotal - item 5.1 R$ 8.246,54 1,08%
 

5.2   MOVIMENTO DE TERRA  

5.2.1 SINAPI 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021 m³ 56,58 R$ 67,60 R$ 83,98 R$ 4.751,59 0,62%
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Item Fonte Código Descrição dos Serviços Unid. Quant. 
Valor 

Unit.(R$) Valor BDI(R$) Valor Total(R$) % 

5.2.2 SINAPI 94319 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 

m³ 50,36 R$ 73,80 R$ 91,68 R$ 4.617,00 0,60%

Subtotal - item 5.2 R$ 9.368,59 1,22%
 

5.3   FUNDAÇÕES/ ESTRUTURA CONCRETO/ IMPERMEABILIZAÇÃO  

5.3.1 SINAPI 96617 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 

m³ 102,88 R$ 18,67 R$ 23,19 R$ 2.385,79 0,31%

 
5.3.2 

 
SINAPI 

 
96536 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

 
m² 

 
366,12

 
R$ 64,47 

 
R$ 80,09

 
R$ 29.322,55

 
3,83%

5.3.3 SINAPI 102487 
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 
REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 

m³ 42,04 R$ 571,62 R$ 710,11 R$ 29.853,02 3,90%

 
5.3.4 

 
SINAPI 

 
95952 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK= 25 MPA. AF_01/2017 

 
m³ 

 
3,92 

 
R$ 2.285,01 

 
R$ 2.838,62

 
R$ 11.127,39

 
1,45%

5.3.5 SINAPI 98557 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/ 2018 

m² 364,26 R$ 33,88 R$ 42,09 R$ 15.331,70 2,00%

 

5.3.6 
 

SINAPI 
 

94992 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 - LAJES DA 
ARQUIBANCADA 

 
m² 

 
156,80

 
R$ 95,06 

 

R$ 118,09

 

R$ 18.516,51

 

2,42%

Subtotal - item 5.3 R$ 106.536,96 13,90%
 

5.4   PAREDES E REVESTIMENTO  

 
5.4.1 

 
SINAPI 

 
103356 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

 
m² 

 
157,64

 
R$ 55,03 

 
R$ 68,36

 
R$ 10.776,27

 
1,41%

 
5.4.2 

 
SINAPI 

 
87878 

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

 
m² 

 
157,64

 
R$ 4,71 

 
R$ 5,85

 
R$ 922,19

 
0,12%

 

5.4.3 
 

SINAPI 
 

87529 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 
m² 

 
157,64

 
R$ 41,57 

 

R$ 51,64

 

R$ 8.140,53

 

1,06%

Subtotal - item 5.4 R$ 19.838,99 2,59%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Página 5 de 6 

 

 

 

Item Fonte Código Descrição dos Serviços Unid. Quant. 
Valor 

Unit.(R$) Valor BDI(R$) Valor Total(R$) % 

5.5   GUARDA-CORPO  

5.5.1 COMPOSIÇÃO 6 GUARDA-CORPO, DIÂMETRO EXTERNO = 2", EM AÇO GALVANIZADO m 73,36 R$ 627,85 R$ 779,96 R$ 57.217,87 7,47%
Subtotal - item 5.5 R$ 57.217,87 7,47%

 

5.6   PINTURA  

5.6.1 SINAPI 102491 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 m² 128,00 R$ 17,22 R$ 21,39 R$ 2.737,92 0,36%

5.6.2 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 157,64 R$ 14,04 R$ 17,44 R$ 2.749,24 0,36%

Subtotal - item 5.6 R$ 5.487,16 0,72%
 

Subtotal item 5 R$ 206.696,11 26,98%

 
6   ALAMBRADO  

 
 

6.1 

 
 

SINAPI 

 
 

102362 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 
DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 
ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 
14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 

 
 

m² 

 
 

716,00 

 
 

R$ 185,47 

 
 

R$ 230,41

 
 

R$ 164.973,56

 
 

21,53%

6.2 COMPOSIÇÃO 8 PORTÃO TUBO/TELA ARAME GALV.C/FERRAGENS (INCL.PINT.ANTI- 
CORROSIVA) m² 4,00 R$ 446,98 R$ 555,27 R$ 2.221,08 0,29%

 
6.3 

 
SINAPI 

 
100722 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

 
m² 

 
720,00 

 
R$ 20,25 

 
R$ 25,16

 
R$ 18.115,20

 
2,36%

 
6.4 

 
SINAPI 

 
100735 

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_P 

 
m² 

 
720,00 

 
R$ 9,20 

 
R$ 11,43

 
R$ 8.229,60

 
1,07%

Subtotal item 6 R$ 193.539,44 25,26%

 
7   CALÇADA  

 
7.1 

 
SINAPI 

 
94990 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

 
m³ 

 
10,58 

 
R$ 843,22 

 
R$ 1.047,51 

 
R$ 11.082,66

 
1,45%

Subtotal item 7 R$ 11.082,66 1,45%
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Item Fonte Código Descrição dos Serviços Unid. Quant. 
Valor 

Unit.(R$) Valor BDI(R$) Valor Total(R$) % 

8   SERVIÇOS FINAIS  

8.1 COMPOSIÇÃO 7 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA m² 313,67 R$ 7,52 R$ 9,34 R$ 2.929,68 0,38% 
Subtotal item 8 R$ 2.929,68 0,38% 

 
TOTAL GERAL R$ 766.240,36 100,00% 

 



 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

CNPJ 01.611.858/0001-55 
 

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS Município: PLACAS / PA 
Objeto: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA, ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PLACAS-PA 

Local: TV. GETÚLIO VARGAS, S/N, BAIRRO ALTO PARÁ 

BDI 24,23% Data base: SINAPI ABRIL 2022 - NÃO DESONERADA 

Responsável Técnico RENARA DURÃES Registro: CREA 1516123638 
 

COMPOSIÇÕES 
 

Item Descrição do item 
1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA COM ENGENHEIRO CIVIL, ELETROTÉCNICO E ENCARREGADO GERAL Unidade un. 

COMPOSIÇÃO 1 
Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total 

SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 75,00 R$ 95,00 R$ 7.125,00 
SINAPI 88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 75,00 R$ 26,41 R$ 1.980,75 
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 800,00 R$ 21,14 R$ 16.912,00 

Total do item R$ 26.017,75 
 

Item Descrição do item 
2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Unidade m² 

COMPOSIÇÃO 2 
Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total 

SINAPI-I 4417 
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 1,00 R$ 5,82 R$ 5,82 

SINAPI-I 4491 
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 4,00 R$ 9,49 R$ 37,96 

SINAPI-I 4813 
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M M2 1,00 R$ 225,00 R$ 225,00 

SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 R$ 21,60 R$ 2,38 
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 R$ 23,42 R$ 23,42 
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 R$ 18,80 R$ 37,60 

 
SINAPI 

 
94962 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016 

 
M3 

 
0,01 

 
R$ 416,17 

 
R$ 

 
4,16 

Total do item R$ 336,34 
 

Item Descrição do item 

 
 

3.2.1 
POSTE TUBULAR METALICO DE 11M DE ALTURA EM AÇO CARBONO SEM COSTURA, COM DOIS DIAMETRO 
DE 6" E 4", FLANGEADO COM BASE EM CHAPA METALICA BITOLA15 E:1,95MM, BRAÇO EM PERFIL TIPO 
CANTONEIRA PARA FIXAÇÃO DE 8 REFLETORES RETANGULARES FECHADOS, COM LÂMPADAS LED 150 W 

 

Unidade 

 

un. 

COMPOSIÇÃO 3 
Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total 

 
SINAPI-I 

 
21151 

TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, 
*16,06 KG/M 

 
M 

 
5,50 

 
R$ 293,62 

 
R$ 

 
1.614,91 

SINAPI-I 20994 
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= *10,97 MM, SCHEDULE 80, 
*42,56 KG/M m 5,50 R$ 791,43 R$ 4.352,87 

SINAPI-I 11026 
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 
KG/M2) 

KG 7,80 R$ 12,96 R$ 101,09 

 
SINAPI 

 
83763 

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA 
ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 

 
H 

 
15,00 

 
R$ 58,98 

 
R$ 

 
884,70 

 
 

SINAPI 

 
 

5928 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 
CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 

 
 

CHP 

 
 

0,18 

 
 

R$ 279,90 

 
 

R$ 

 
 

50,38 

SINAPI-I 568 
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 
MM (L X E), 6,99 KG/M 

M 3,20 R$ 83,25 R$ 266,40 

SINAPI-I 39145 
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U 
SIMPLES, COM 4" 

UN. 2,00 R$ 4,75 R$ 9,50 

SINAPI-I 11975 CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN. 4,00 R$ 25,41 R$ 101,64 
SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 24,36 R$ 194,88 
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 23,54 R$ 188,32 
SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 19,26 R$ 154,08 

 
SINAPI 

 
100725 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

 
M2 

 
10,00 

 
R$ 20,57 

 
R$ 

 
205,70 

 
SINAPI 

 
91929 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 
M 

 
35,00 

 
R$ 7,99 

 
R$ 

 
279,65 

MERCADO REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA LED 150 W UN. 8,00 R$ 258,25 R$ 2.066,00 
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 19,55 R$ 156,40 
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 23,92 R$ 191,36 

Total do item R$ 10.817,88 
 

 



 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

CNPJ 01.611.858/0001-55 
 

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS Município: PLACAS / PA 
Objeto: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA, ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PLACAS-PA 

Local: TV. GETÚLIO VARGAS, S/N, BAIRRO ALTO PARÁ 

BDI 24,23% Data base: SINAPI ABRIL 2022 - NÃO DESONERADA 

Responsável Técnico RENARA DURÃES Registro: CREA 1516123638 
 

COMPOSIÇÕES 
 

Item Descrição do item 
3.4.2 SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 45 KVA (INCL.POSTE, ACESSORIOS E CABINE DE MEDIÇAO) Unidade un. 

COMPOSIÇÃO 4 
Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total 

 
 

SINAPI-I 

 
 

3298 

CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO 
DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 
100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 
KA,CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA 

 
 

UN. 

 
 

1,00 

 
 

R$ 314,96 

 
 

R$ 

 
 

314,96 

SINAPI-I 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 5,00 R$ 34,89 R$ 174,45 

SINAPI-I 4273 
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE 
NOMINAL DE DESCARGA 10 KA UN. 3,00 R$ 401,27 R$ 1.203,81 

SINAPI-I 444 
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 
15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM UN. 6,00 R$ 40,93 R$ 245,58 

SINAPI-I 1876 
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA 
ELETRODUTO UN. 1,00 R$ 11,41 R$ 11,41 

SEDOP E00198 Cinta galv. circular de 270mm UN. 2,00 R$ 50,33 R$ 100,66 
SEDOP E00191 Conector tipo parafuso fendido UN. 2,00 R$ 26,77 R$ 53,54 
SEDOP E00180 Sela galvanizada para cruzeta UN. 2,00 R$ 10,96 R$ 21,92 

SINAPI-I 11790 
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA 

UN. 2,00 R$ 21,68 R$ 43,36 

SINAPI-I 436 
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 
MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA 

UN. 2,00 R$ 8,17 R$ 16,34 

SEDOP E00195 Elo fusivel 3H UN. 3,00 R$ 4,44 R$ 13,32 
SEDOP E00189 Conector a compressão bimetalico (p/para raios/chave fuzivel) UN. 6,00 R$ 8,77 R$ 52,62 

SINAPI-I 442 
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 
MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA UN. 6,00 R$ 4,83 R$ 28,98 

SEDOP E00200 Suporte p/ transformador-aco inox 32mm (p/poste) UN. 2,00 R$ 308,10 R$ 616,20 
SEDOP E00326 Suporte p/ transformador em poste de concreto-seção 240mm UN. 1,00 R$ 157,68 R$ 157,68 

SINAPI-I 10510 
CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

UN. 2,00 R$ 124,45 R$ 248,90 

SEDOP E00327 Suporte p/ transformador em poste de concreto-seção 255mm UN. 1,00 R$ 187,14 R$ 187,14 

 
SINAPI-I 

 
3380 

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO 
COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA 
CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO 

 
UN. 

 
3,00 

 
R$ 78,84 

 
R$ 

 
236,52 

 
SINAPI-I 

 
21130 

!EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM 

 
M 

 
9,00 

 
R$ 24,24 

 
R$ 

 
218,16 

 
SINAPI-I 

 
39234 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2 

 
M 

 
70,00 

 
R$ 52,48 

 
R$ 

 
3.673,60 

SINAPI-I 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 25,00 R$ 16,35 R$ 408,75 

 
SINAPI-I 

 
7617 

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 45 KVA, 
TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM 
OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL 

 
UN. 

 
1,00 

 
R$ 10.439,27 

 
R$ 

 
10.439,27 

SEDOP E00113 Chave fusível de 100A, classe 15KV c/ suporte "L" UN. 3,00 R$ 298,00 R$ 894,00 

SINAPI-I 39692 
CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA 
DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN. 1,00 R$ 924,01 R$ 924,01 

SINAPI-I 379 
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, 
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM 

UN. 14,00 R$ 0,97 R$ 13,58 

SINAPI-I 444 
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 
15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM 

UN. 6,00 R$ 40,93 R$ 245,58 

SEDOP E00183 Mão francesa plana galvanizada 726mm UN. 4,00 R$ 15,02 R$ 60,08 
SEDOP E00188 Porca galv. quadrada de 24mm - rosca M 16x2 UN. 4,00 R$ 1,66 R$ 6,64 

SINAPI-I 11272 
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA 
CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) UN. 3,00 R$ 9,86 R$ 29,58 

SINAPI-I 430 
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA 

UN. 4,00 R$ 7,31 R$ 29,24 

SINAPI-I 101946 
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN. 1,00 R$ 123,58 R$ 123,58 

SINAPI 101543 
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

UN. 2,00 R$ 74,08 R$ 148,16 

SINAPI-I 11032 GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO UN. 4,00 R$ 14,26 R$ 57,04 
SEDOP M00007 Caminhão c/ munck HP 5,00 R$ 410,00 R$ 2.050,00 
SEDOP E00363 Bucha-arruela de 1 1/2"-aluminio UN. 2,00 R$ 2,60 R$ 5,20 
SEDOP 170415 Mureta de mediçao em alv.c/laje em conc.(c=2.20/l=0.50/h=2.0m) UN. 1,00 R$ 2.661,06 R$ 2.661,06 
SEDOP 170624 Poste concr.600-DN, h=11m(incl.base concr.ciclópico) UN. 1,00 R$ 1.814,51 R$ 1.814,51 
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 104,00 R$ 19,55 R$ 2.033,20 
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 104,00 R$ 23,92 R$ 2.487,68 

Total do item R$ 32.050,31 
 

 

 



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

 

 

CNPJ 01.611.858/0001-55 
 

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS Município: PLACAS / PA 
Objeto: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA, ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PLACAS-PA 

Local: TV. GETÚLIO VARGAS, S/N, BAIRRO ALTO PARÁ 

BDI 24,23% Data base: SINAPI ABRIL 2022 - NÃO DESONERADA 

Responsável Técnico RENARA DURÃES Registro: CREA 1516123638 
 

COMPOSIÇÕES 
 

Item Descrição do item 
4.2 MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 Unidade m² 

COMPOSIÇÃO 5 
Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total 

SINAPI-I 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 3,00 R$ 48,59 R$ 145,77 
SINAPI-I 10956 BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2" UN. 1,00 R$ 64,96 R$ 64,96 
SINAPI-I 41388 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2" M 3,00 R$ 70,00 R$ 210,00 

SINAPI 98463 
SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN. 3,00 R$ 22,85 R$ 68,55 

SEDOP E00104 Conjunto de estaiamento completo UN. 1,00 R$ 226,10 R$ 226,10 
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 19,55 R$ 156,40 
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 23,92 R$ 191,36 

Total do item R$ 1.063,14 
 

Item Descrição do item 
5.5.1 GUARDA-CORPO, DIÂMETRO EXTERNO = 2", EM AÇO GALVANIZADO Unidade m 

COMPOSIÇÃO 6 
Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total 

SINAPI-I 1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 0,896 R$ 10,43 R$ 9,35 

SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,065 R$ 31,69 R$ 2,06 

SINAPI-I 11964 
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 
COMPRIMENTO 75 MM UN 3,333 R$ 2,58 R$ 8,60 

SINAPI-I 21013 
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), 
E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) M 4,10 R$ 90,23 R$ 369,94 

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,526 R$ 19,26 R$ 87,17 

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,51 R$ 23,54 R$ 129,71 

 
SINAPI 

 
100722 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

 
M2 

 
0,6437 

 
R$ 20,25 

 
R$ 

 
13,03 

 
SINAPI 

 
100736 

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 
EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

 
M2 

 
0,6437 

 
R$ 12,42 

 
R$ 

 
7,99 

Total do item R$ 627,85 
 

Item Descrição do item 
8.1 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA Unidade m 

COMPOSIÇÃO 7 
Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 R$ 18,80 R$ 7,52 
Total do item R$ 7,52 

 

Item Descrição do item 
6.2 PORTÃO TUBO/TELA ARAME GALV.C/FERRAGENS (INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA) Unidade m 

COMPOSIÇÃO 8 
Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total 

SEDOP D00235 Portão tubo fo go tela arame galv. c/ ferr.-(incl.pint.anti-corrosiva) M2 1,00 R$ 357,31 R$ 357,31 

 
 

SINAPI 

 
 

87284 

ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 

 
 

M3 

 
 

0,05 

 
 

R$ 465,12 

 
 

R$ 

 
 

23,26 

SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20 R$ 18,83 R$ 22,60 
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,85 R$ 23,68 R$ 43,81 

Total do item R$ 446,98 

 



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

 

 

CNPJ 01.611.858/0001-55 

 
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS Município: PLACAS / PA 

Objeto: 
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA, ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE 
PLACAS-PA 

Local: TV. GETÚLIO VARGAS, S/N, BAIRRO ALTO PARÁ 

BDI 24,23% Data base: 
SINAPI ABRIL 2022 - NÃO 
DESONERADA 

Responsável 
Técnico RENARA DURÃES Registro: CREA 1516123638 

 

Item Parcela do BDI    

1 AC = Taxa de Administração Central 3,80% 
2 S e G = Taxas de Seguro e Garantia 0,32% 
3 R = Taxa de Risco 0,50% 
4 DF = Taxa de Despesas Financeiras 1,11% 
5 L = Taxa de Lucro / Remuneração 7,28% 
6 I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) 8,65% 

 
Item 

 
Impostos 

   

6.1 ISS 5,00% 
6.2 PIS 0,65% 
6.3 COFINS 3,00% 
6.4 CPRB  

Total Impostos = 8,65% 

Fórmula para o cálculo de BDI 

 

 
24,23% 

 

Notas: 
 

1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços” do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art.8º da Lei Complementar nº116/2001. 

2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa 

3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03. 
 
4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 
8.666/93. 
 
 
5) Antes da aplicação do BDI (Teto Empresa de Lucros Real ) os insumos constantes do art.3º da Lei nº10.637/02 deverão sofrer redução de 1,65%, após 31/12/2008, reduzir 
também do insumoo percentual de 7,6% da COFINS conforme art. 3º da Lei nº10.833/03 combinado com o inciso XX do art.10 da mesma Lei. 

 

 



 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 
CNPJ 01.611.858/0001-55 

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS Município/UF: PLACAS / PA 

Objeto: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA, ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PLACAS-PA 

Local: TV. GETÚLIO VARGAS, S/N, BAIRRO ALTO PARÁ 

BDI 24,23% Data Base: SINAPI ABRIL 2022 - NÃO DESONERADA 

Responsável 
Técnico: 

RENARA DURÃES 
Registro 
Profissional: 

CREA 1516123638 

 
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

 
CÓDIGO 

 
DESCRIÇÃO 

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO 

HORISTA (%) 
MENSALISTA 

(%) HORISTA (%) 
MENSALISTA 

(%) 
GRUPO A 

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%

GRUPO B 
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,11% Não incide 18,11% Não incide 
B2 Feriados 4,15% Não incide 4,15% Não incide 
B3 Auxílio - Enfermidade 0,89% 0,67% 0,89% 0,67% 
B4 13º Salário 10,98% 8,33% 10,98% 8,33% 
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06% 
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56% 
B7 Dias de Chuvas 2,68% Não incide 2,68% Não incide 
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08% 
B9 Férias Gozadas 9,27% 7,03% 9,27% 7,03% 
B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 

B Total 47,02% 16,76% 47,02% 16,76% 
GRUPO C 

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,69% 4,32% 5,69% 4,32% 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 0,13% 0,10% 
C3 Férias Indenizadas 4,47% 3,39% 4,47% 3,39% 
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,93% 2,98% 3,93% 2,98% 
C5 Indenização Adicional 0,48% 0,36% 0,48% 0,36% 
C Total 14,70% 11,15% 14,70% 11,15% 

GRUPO D 
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,90% 2,82% 17,30% 6,17% 

 
D2 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do 
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,48% 0,36% 0,50% 0,38% 

D Total 8,38% 3,18% 17,80% 6,55% 
TOTAL (A+B+C+D) 86,90% 47,89% 116,32% 71,26% 

 

 



 

 

 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

CNPJ 01.611.858/0001-55 

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS Município/UF: PLACAS / PA 
Objeto: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA, ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PLACAS-PA 
Local: TV. GETÚLIO VARGAS, S/N, BAIRRO ALTO PARÁ 
BDI 24,23% Data Base: SINAPI ABRIL 2022 - NÃO DESONERADA 

Responsável Técnico: RENARA DURÃES Registro Profissional: CREA 1516123638 

 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

ITEM DESCRIÇÃO 
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 

TOTAL 
15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 

 
1 

 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

15,07% 18,02% 15,40% 18,90% 19,37% 13,25%  
R$ 32.321,30       

R$ 4.871,00 R$ 5.824,52 R$ 4.977,97 R$ 6.107,17 R$ 6.259,32 R$ 4.281,31 

 
2 

 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

100%       
R$ 12.476,46       

R$ 12.476,46      

 
3 

 
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

11% 26,17% 26,17% 26,17% 10,50%   
R$ 225.019,96       

R$ 24.752,20 R$ 58.880,22 R$ 58.880,22 R$ 58.880,22 R$ 23.627,10  

 
4 

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

   50,00% 50,00%   
R$ 82.174,75       

   R$ 41.087,38 R$ 41.087,38  

 
5 

 
ARQUIBANCADA 

35,50% 35,50% 26,20%   2,80%  
R$ 206.696,11       

R$ 73.377,12 R$ 73.377,12 R$ 54.154,38   R$ 5.787,49 

 
6 

 
ALAMBRADO 

   20,00% 40,00% 40,00%  
R$ 193.539,44       

   R$ 38.707,89 R$ 77.415,78 R$ 77.415,78 

 
7 

 
CALÇADA 

     100,00%  
R$ 11.082,66       

     R$ 11.082,66 

 
8 

 
SERVIÇOS FINAIS 

     100%  
R$ 2.929,68       

     R$ 2.929,68 

 TOTAL DO GERAL (R$)      R$ 766.240,36 
       

 TOTAL DO MÊS (R$) R$ 115.476,78 R$ 138.081,87 R$ 118.012,57 R$ 144.782,66 R$ 148.389,57 R$ 101.496,92 R$ 766.240,36 
TOTAL (%) 15,07% 18,02% 15,40% 18,90% 19,37% 13,25%  

 ACUMULADO NO MÊS (R$) R$ 115.476,78 R$ 253.558,64 R$ 371.571,22 R$ 516.353,88 R$ 664.743,44 R$ 766.240,36 
ACUMULADO (%) 15,07% 33,09% 48,49% 67,39% 86,75% 100,00% 

 



 

 

A= 1,00 und 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

CNPJ 01.611.858/0001-55 
 
 

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS Município/UF: PLACAS / PA 

Objeto: 
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA, ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL 
DE PLACAS-PA 

Local: TV. GETÚLIO VARGAS, S/N, BAIRRO ALTO PARÁ 
BDI 24,23% 

Data Base: SINAPI ABRIL 2022 - NÃO DESONERADA 
 

Responsável 
Técnico: 

 
RENARA DURÃES Registro 

Profissional: 

 
CREA 1516123638 

 
MEMÓRIA DE CÁLCULO 

CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA, ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PLACAS-PA 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA COM ENGENHEIRO CIVIL, ELETROTÉCNICO E ENCARREGADO 
GERAL 

 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

 h/dia  dias/mês duração da obra (mês)   

L= 1,00 x 15,00 x 5,00 = 75,00 h 

 
ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

 h/dia  dias/mês duração da obra (mês)   

L= 1,00 x 15,00 x 5,00 = 75,00 h 

 
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

 h/dia  dias/mês duração da obra (mês)   

L= 8,00 x 20,00 x 5,00 = 800,00 h 
 



 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 
CNPJ 01.611.858/0001-55 

 
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS Município/UF: PLACAS / PA 
Objeto: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA, ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PLACAS-PA 
Local: TV. GETÚLIO VARGAS, S/N, BAIRRO ALTO PARÁ 
BDI 24,23% 

Data Base: SINAPI ABRIL 2022 - NÃO DESONERADA 

Responsável 
Técnico: 

 
RENARA DURÃES 

Registro Profissional: CREA 1516123638 

 
MEMÓRIA DE CÁLCULO 

CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA, ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PLACAS-PA 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

 
 

P= 
 

P= 6,00 m² 

 
2.2 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 

INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 
 
 

E= 
 

E= 9,00 m² 
 

 

Largura (m)  Altura (m)   

3,00 x 2,00 = 6,00 

Largura (m) Comprimento (m)  

3,00 x 3,00 = 9,00 



 

 

N1 
N2 
N4 

massa nominal 
(kg/m) 

comprimento (m) 
 quant. De 

barras (un.) 
 quant. De 

sapatas (un.) 
 

massa total (kg) 

0,617 x 1,75 x 10 x 10,00 = 107,98 
0,617 x 1,75 x 10 x 10,00 = 107,98 
0,617 x 1,70 x 8 x 10,00 = 83,91 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA, ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PLACAS-PA 
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

 
3 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

3.1.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017 

 
Larg. + 0,10 m Comp. + 0,10 m  Altura (m)  quant. (un.)  volume (m³) 

1,60 x 1,60 x 1,60 x 10,00 = 40,96 
 

E= 40,96 m³ 

 
3.1.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 

 
Larg. + 0,10 m Comp. + 0,10 m  quant. (un.)  volume (m³) 

1,60 x 1,60 x 10,00 = 25,60 
 

L= 25,60 m³ 

 

3.1.3 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

 
BASE DA SAPATA         

Perímetro (m)         

1,60 + 1,60 + 1,60 + 1,60 = 6,40 

 
Área de forma (m²)       

Perímetro (m)  Altura (m)  quant. (un.)  área (m²) 
6,40 x 0,25 x 10,00 = 16,00 

 
ARRANQUES         

Perímetro (m)         

0,40 + 0,40 + 0,40 + 0,40 = 1,60 

 
Área de forma (m²)       

Perímetro (m)  Altura (m)  quant. (un.)  área (m²) 
1,60 x 1,00 x 10,00 = 16,00 

 
F= 32,00 m² 

 
3.1.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

 

 
A= 299,87 kg 

 
3.1.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

 
 

N3 
 

A= 16,49 kg 
 

 

massa nominal 
(kg/m) 

comprimento (m) 
 quant. De 

barras (un.) 
 quant. De 

sapatas (un.) 
 

massa total (kg) 

0,154 x 1,53 x 7 x 10,00 = 16,49 



 

 

= 0,864 m³ 

3.1.6 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_07/2016 

 
SAPATAS 

Volume unitário da sapata (m³) 
 

 
Volume total das sapatas 

 
 

Volume unitário da sapata (m³) 

quant. De 
sapatas 

(un.) 

   

C= 0,864 x 10,00 = 8,64 m³ 

 
 

ARRANQUES         

Volume unitário do arranque (m³) 
Comprimento (m)  Largura (m)  Altura (m)    

C= 0,40 x 0,40 x 1,00 = 0,16 m³ 

 
Volume total dos arranques 

 
 

Volume unitário do arranque (m³) 

quant. De 
sapatas 

(un.) 

   

C= 0,160 x 10,00 = 1,60 m³ 
 
 

C= 10,24 m³ 

 
3.1.7 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 

 
Volume total concretado (m³) 

 Volume 
total das 
sapatas 

 Volume 
total dos 

arranques 

   

V= 8,64 + 1,60 = 10,24 m³ 
 

Volume de Reaterro 
Volume escavado (m³) Volume total concretado (m³) 

R= 40,96 - 10,24 = 30,72 m³ 
 

R= 30,72 m³ 

 
3.2 POSTES 

 
3.2.1 

POSTE TUBULAR METALICO DE 11M DE ALTURA EM AÇO CARBONO SEM COSTURA, COM DOIS DIAMETRO DE 6" E 4", 
FLANGEADO COM BASE EM CHAPA METALICA BITOLA15 E:1,95MM, BRAÇO EM PERFIL TIPO CANTONEIRA PARA FIXAÇÃO 
DE 8 REFLETORES RETANGULARES FECHADOS, COM LÂMPADAS LED 150 W 

 
P= 10,00 un. 

 
3.3 CABEAMENTO 

3.3.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
Comprimentos 

18,00       = 18,00 
18,00 35,00      = 53,00 
18,00 35,00 35,05     = 88,05 
18,00 35,00 35,05 35,00    = 123,05 
18,00 35,00 35,05 35,00 33,50   = 156,55 
25,00 25,00 24,00     = 74,00 
25,00 25,00 24,00 34,00    = 108,00 
25,00 25,00 24,00 34,00 35,00   = 143,00 
25,00 25,00 24,00 34,00 35,00 35,10  = 178,10 
25,00 25,00 24,00 34,00 35,00 35,10 33,35 = 211,45 

      Total = 1153,20 

 
Subida dos postes 

quant. De postes  altura (m) quant. De cabos   

C= 10,00 x 11 x 3 = 330,00 m 

 
C= 1.483,20 m 

 

Circuito 1 
Circuito 2 
Circuito 3 
Circuito 4 
Circuito 5 
Circuito 6 
Circuito 7 
Circuito 8 
Circuito 9 
Circuito 10 



 

 

D= 4,00 un. 

3.3.2 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

 
C= 

 

 
E= 368,00 m 

 

3.3.3 
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 

 
C= 14,00 un. 

 
3.4 ENTRADA DE ENERGIA E ALIMENTAÇÃO 

3.4.1 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR 
DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P 

 
E= 1,00 un. 

 
3.4.2 SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 45 KVA (INCL.POSTE, ACESSORIOS E CABINE DE MEDIÇAO) 

 
S= 1,00 un. 

 
 

3.4.3 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 
Q= 1,00 un. 

 
3.4.4 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 
D= 10,00 un. 

 
3.4.5 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 
D= 4,00 un. 

 
3.4.6 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 
D= 1,00 un. 

 
3.4.7 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) 

 

Comprimentos 
18,00 35,00 35,05 35,00 33,50   = 156,55 
25,00 25,00 24,00 34,00 35,00 35,10 33,35 = 211,45 

      Total = 368,00 
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BDI 24,23% 
Data Base: SINAPI ABRIL 2022 - NÃO DESONERADA 

Responsável 
Técnico: 

RENARA DURÃES 
Registro Profissional: CREA 1516123638 

 
MEMÓRIA DE CÁLCULO 

CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA, ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PLACAS-PA 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

 
4 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

4.1 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 
 

C= 4,00 un. 

 
4.2 MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 
M= 4,00 un. 

 
4.3 ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 
somatória dos 

comprimentos= 
90,00 34,85 35,50 35,50 33,60 
90,00 34,85 35,50 35,50 33,60 

 
somatória dos comprimentos= 458,90 m 

 
E= 458,90 un. 

 
4.4 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 
H= 4,00 un. 

 
4.5 ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

 
I= 4,00 un. 

 
4.6 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 
Subida dos postes 

 quant. De postes  altura (m)    

C= 4,00 x 11 = 44,00 m 

 
C= 44,00 m 

 
4.7 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 
somatória dos 

comprimentos= 
90,00 34,85 35,50 35,50 33,60 
90,00 34,85 35,50 35,50 33,60 

 
somatória dos comprimentos= 458,90 m 

 
E= 458,90 un. 

 
4.8 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 
 



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

 

 

E= 
E= 

largura + 0,10m 
 

comp. 
 

Altura + lastro 
 quant. de 

valas 
quant. De arquibancadas 

 

0,80 x 32,15 x 0,55 x 1,00 x 2,00 = 28,29 
0,40 x 32,15 x 0,55 x 2,00 x 2,00 = 28,29 

Vigas  Cobrimento da forma      

  
Comprimento 

 Perímetro 
(0,15x3) 

  
Ocorrencia 

  
NºVigas 

  

F= 2,87 x 0,45 x 1 x 7 = 9,04 
F= 0,25 x 0,45 x 1 x 11 = 1,24 
F= 0,65 x 0,45 x 1 x 22 = 6,44 

V1 a V6 
V7 a V17 
V18 a V39 

F= 183,06 m² área de forma por arquibancada 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 
CNPJ 01.611.858/0001-55 

 
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS Município/UF: PLACAS / PA 

Objeto: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA, ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PLACAS-PA 

Local: TV. GETÚLIO VARGAS, S/N, BAIRRO ALTO PARÁ 

BDI 24,23% 
Data Base: SINAPI ABRIL 2022 - NÃO DESONERADA 

Responsável 
Técnico: 

 
RENARA DURÃES 

Registro Profissional: CREA 1516123638 

 
MEMÓRIA DE CÁLCULO 

CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA, ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PLACAS-PA 
ARQUIBANCADA 

 
 

5 ARQUIBANCADA 
5.1 SERVIÇOS INICIAIS 

5.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

 
 

PERÍMETRO DA ARQUIBANCADA 
 largura  comp.  largura  comp. 

L= 2,15 + 32,00 + 2,15 + 32,00 
L= 68,30 m      

 
L= 

 
L= 136,60 m 

 
 

5.2 MOVIMENTO DE TERRA 
5.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 

 

 
Obs.: Devido a proximidade dos baldrames que servirão de apoio entre os pilares P1 a P22, será executada apenas uma vala. 

 
E= 56,58 m³ 

 
 

5.2.2 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 

 
 

ARQUIBANCADA 
 Comprimento  Largura  Altura  Ocorrencia    

A= 2,95 x 0,25 x 1,15 x 2,00 = 1,70 Nível +1,30 
A= 2,87 x 0,25 x 1,15 x 8,00 = 6,60 Nível +1,30 
A= 2,95 x 0,65 x 0,60 x 2,00 = 2,30 Nível +0,90 
A= 2,87 x 0,65 x 0,60 x 8,00 = 8,95 Nível +0,90 
A= 2,95 x 0,65 x 0,30 x 2,00 = 1,15 Nível +0,50 
A= 2,87 x 0,65 x 0,30 x 8,00 = 4,48 Nível +0,50 

 
A= 25,18 m³ 

 
 

A= 
 

A= 50,36 m³ 

 
 

5.3 FUNDAÇÕES/ ESTRUTURA CONCRETO/ IMPERMEABILIZAÇÃO      

5.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 
   

largura + 0,10m 

  
comp. 

 
quant. de 

valas 

 quant. De 
arquibanc 

adas 

  

 E= 0,80 x 32,15 x 1,00 x 2,00 = 51,44 
 E= 0,40 x 32,15 x 2,00 x 2,00 = 51,44 

 
Obs.: Devido a proximidade dos baldrames que servirão de apoio entre os pilares P1 a P22, será executada apenas uma vala e o lastro será distribuído no fundo desta vala. 

 
E= 102,88 m² 

 
 

5.3.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

 
Fundação Corrida 

  
 

Pilares  Cobrimento da forma      

 Altura Perímetro (0,15x4)  NºPilares    

F= 1,15 x 0,90 x 11 = 11,39 P1 a P11 
F= 1,15 x 0,60 x 11 = 7,59 P12 e P22 
F= 0,75 x 0,60 x 11 = 4,95 P23 e P33 
F= 0,35 x 0,60 x 11 = 2,31 P34 e P44 

 

 

Cobrimento da forma     

Perímetro (0,5x2)  Quant.    

1,00 x 4 = 128,00 Formas Longitudinais 
1,00 x 11 = 12,10 Formas Transversais 

F= 
F= 

Perímetro quant. De arquibancadas   

68,30 x 2,00 = 136,60 m 

Vol. Aterro quant. De arquibancadas   

25,18 x 2,00 = 50,36 m³ 

comprimento  

32,00 x 
1,10 x 



 

 

C= 
C= 

largura  altura  comprimento quant. De vigas   

0,30 x 0,50 x 32,00 x 4,00 = 19,2 Vigas Longitudinais 
0,30 x 0,50 x 1,10 x 11,00 = 1,82 Vigas Transversais 

A= 157,64 m² 

Área total de forma       

 área de forma por arquibancada  quant. De arquibancadas    

F= 183,06 x 2,00 = 366,12 m² 

 
F= 366,12 m² 

 
 

5.3.3 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 
 

 
C= 21,02 m³ 

 

C= 
 

C= 42,04 m³ 

 
 

5.3.4 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), 
FCK= 25 MPA. AF_01/2017 

 
Pilares           

 Altura  Comprimento  Largura  NºPilares    

C= 1,15 x 0,30 x 0,15 x 11,00 = 0,57 P1 a P11 
C= 1,15 x 0,15 x 0,15 x 11,00 = 0,28 P12 e P22 
C= 0,75 x 0,15 x 0,15 x 11,00 = 0,19 P23 a P33 
C= 0,35 x 0,15 x 0,15 x 11,00 = 0,09 P34 e P34 

 
Vigas              

 Comprimento  Largura  Altura  Ocorrencia  NºVigas     

C= 2,87 x 0,15 x 0,15 x 1,00 x 7,00       = 0,45 Nível +1,30  V1 a V6 
C= 0,25 x 0,15 x 0,15 x 1,00 x 11,00 = 0,06 Nível +0,90 V7 a V17 
C= 0,65 x 0,15 x 0,15 x 1,00 x 22,00 = 0,32 Nível +0,50 V18 a V39 

 
C= 1,96 m³ Vol. Por arquibancada 

 
 

C= 
 

C= 3,92 m³ 

 
 

5.3.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/ 2018 

 
Fundação Corrida 

  
 

I= 182,13 m² área por arquibancada 

 
 

I= 
 

I= 364,26 m² 

 
 

5.3.6 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_07/2016 - LAJES DA ARQUIBANCADA 

 

Assento da arquibancada 

  
 

P= 78,40 m² área de pintura por arquibancada 

 
 

P= 
 

P= 156,80 m² 

 
 

5.4 PAREDES E REVESTIMENTO 

5.4.1 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021 

 
 

Paredes da arquibancada - longitudinais 
 comprimento  altura  ocorrencia  total  

A= 32,00 x 1,00 x 1,00 = 32,00 nível 1,30 
A= 32,00 x 0,80 x 1,00 = 25,60 nível 1,30 
A= 32,00 x 0,40 x 1,00 = 12,80 nível 0,90 
A= 32,00 x 0,20 x 1,00 = 6,40 nível 0,50 

 
Paredes da arquibancada - transversais 

 altura  largura  ocorrencia  total  

A= 1,15 x 0,25 x 2,00 = 0,58 nível 1,30 
A= 0,75 x 0,65 x 2,00 = 0,98 nível 0,90 
A= 0,35 x 0,65 x 2,00 = 0,46 nível 0,50 

 
A= 78,82 m² área de alvenaria de uma arquibancada 

 
 

área de alvenaria de uma arquibancada  quant. De arquibancadas   

A= 78,82 x 2,00 = 157,64 m² 
 

Comprimento      

32,00 x 0,55 = 17,60 Nível 1,3 
32,00 x 0,95 = 30,40 Nível 0,9 
32,00 x 0,95 = 30,40 Nível 0,5 

L= 
L= 
L= 

Cobrimento da forma      

Perímetro  Quant.    

1,30 x 4 = 166,40 Formas Longitudinais 
1,30 x 11  15,73 Formas Transversais 

I= 
I= 

vol. Por arquibancada  quant. De arquibancadas  

21,02 x 2,00 = 42,04 

vol. Por arquibancada  quant. De arquibancadas  

1,96 x 2,00 = 3,92 

comprimento  

32,00 x 
1,10 x 

vol. Por arquibancada  quant. De arquibancadas  

182,13 x 2,00 = 364,26 

Área de pintura por arquibancada quant. De arquibancadas  

78,40 x 2,00 = 156,80 



 

 

A= 157,64 m² 

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

 
5.4.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 
 

Paredes da arquibancada - longitudinais 
 comprimento  altura  ocorrencia  total  

A= 32,00 x 1,00 x 1,00 = 32,00 nível 1,30 
A= 32,00 x 0,80 x 1,00 = 25,60 nível 1,30 
A= 32,00 x 0,40 x 1,00 = 12,80 nível 0,90 
A= 32,00 x 0,20 x 1,00 = 6,40 nível 0,50 

 
Paredes da arquibancada - transversais 

 altura  largura  ocorrencia  total  

A= 1,15 x 0,25 x 2,00 = 0,58 nível 1,30 
A= 0,75 x 0,65 x 2,00 = 0,98 nível 0,90 
A= 0,35 x 0,65 x 2,00 = 0,46 nível 0,50 

 
A= 78,82 m² área de alvenaria de uma arquibancada 

 
 

área de alvenaria de uma arquibancada  quant. De arquibancadas   

A= 78,82 x 2,00 = 157,64 m² 

 
 

A= 157,64 m² 

 
 

5.5 GUARDA-CORPO 
5.5.1 GUARDA-CORPO, DIÂMETRO EXTERNO = 2", EM AÇO GALVANIZADO 

 
 

G= 
 
 

G= 
 

G= 73,36 m 

 
 

5.6 PINTURA 
5.6.1 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

 
Assento da arquibancada 

  
 

P= 64,00 m² área de pintura por arquibancada 

 
 

P= 
 

P= 128,00 m² 

 
 

5.6.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 
 

PAREDES LONGITUDINAIS 
 comprimento  altura  ocorrência    

A= 32,00 x 1,00 x 1,00 = 32,00 nível 1,30 
 32,00 x 0,80 x 1,00 = 25,60 nível 1,30 
 32,00 x 0,40 x 1,00 = 12,80 nível 0,90 
 32,00 x 0,20 x 1,00 = 6,40 nível 0,50 

 
PAREDES TRANSVERSAIS 

 largura  altura  ocorrência    

A= 1,15 x 0,25 x 2,00 = 0,58 nível +0,50 
 0,75 x 0,65 x 2,00 = 0,98 nível +0,90 
 0,35 x 0,65 x 2,00 = 0,46 nível +1,30 

 
 

A= 78,82 m² área de pintura por arquibancada 
 
 

A= 
 

Comprimento      

32,00 x 0,40 = 12,80 Nível 1,3 
32,00 x 0,80 = 25,60 Nível 0,9 
32,00 x 0,80 = 25,60 Nível 0,5 

L= 
L= 
L= 

perímetro 
Largura  comprimento  Largura   

2,34 + 32,00 + 2,34 = 36,68 

perímetro Quant. De arquibancadas   

36,68 x 2,00 = 73,36 m 

Área de pintura por arquibancada quant. De arquibancadas  

64,00 x 2,00 = 128,00 

Área de pintura por arquibancada quant. De arquibancadas   

78,82 x 2,00 = 157,64 m² 



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

CNPJ 01.611.858/0001-55 

 

 

A= 720,00 m² 

 
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS Município/UF: PLACAS / PA 

Objeto: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA, ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PLACAS-PA 

Local: TV. GETÚLIO VARGAS, S/N, BAIRRO ALTO PARÁ 

BDI 24,23% 
Data Base: SINAPI ABRIL 2022 - NÃO DESONERADA 

Responsável 
Técnico: 

 
RENARA DURÃES 

Registro Profissional: CREA 1516123638 

 
MEMÓRIA DE CÁLCULO 

CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA, ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PLACAS-PA 
ALAMBRADO 

 
 

6 ALAMBRADO 
6.1 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 

 
 

L= 
 
 

A= 

 
DESCONTO - PORTÃO 

 
 

A= 
 
 

 
A= 

 
A= 716,00 m² 

 
 

6.2 PORTÃO TUBO/TELA ARAME GALV.C/FERRAGENS (INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA) 
 
 

A= 
 

A= 4,00 m² 

 
 

6.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020 

 
 

A= 
 

A= 720,00 m² 

 
 

6.4 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_P 

 
 

A= 
 

Perímetro (m) 
largura (m) comprimento (m) largura (m) comprimento (m)  

70,00 110,00 70,00 110,00 = 360,00 

Perímetro (m)  Altura (m)    

360,00 x 2,00 = 720,00 m² 

largura (m)  altura (m)  quant.    

2,00 x 2,00 x 1,00 = 4,00 m² 

Área total (m²) Área do portão (m²)   

720,00 - 4,00 = 716,00 m² 

largura (m)  altura (m)  quant.   

2,00 x 2,00 x 1,00 = 4,00 

Área do alambrado (m²) Área do portão (m²)   

716,00 + 4,00 = 720,00 m² 

Área do alambrado (m²) Área do portão (m²)   

716,00 + 4,00 = 720,00 m² 



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

CNPJ 01.611.858/0001-55 

 

 

A= 10,58 m³ 

 
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS Município/UF: PLACAS / PA 

Objeto: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA, ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PLACAS-PA 

Local: TV. GETÚLIO VARGAS, S/N, BAIRRO ALTO PARÁ 

BDI 24,23% 
Data Base: SINAPI ABRIL 2022 - NÃO DESONERADA 

Responsável 
Técnico: 

 
RENARA DURÃES 

Registro Profissional: CREA 1516123638 

 
MEMÓRIA DE CÁLCULO 

CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA, ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PLACAS-PA 
CALÇADA 

 
 

7 CALÇADA 

7.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_07/2016 

 
V= 

 

 

largura (m) comprimento (m)  área (m²) espessura (m)   

2,15 x 4,70 = 10,11 x 0,06 = 0,61 Área PCD 1 
2,15 x 4,70 = 10,11 x 0,06 = 0,61 Área PCD 2 
7,65 x 5,00 = 38,25 x 0,06 = 2,30 Circulação 1 
1,50 x 78,40 = 117,6 x 0,06 = 7,06 Circulação 2 



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

CNPJ 01.611.858/0001-55 

 

 

 
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS Município/UF: PLACAS / PA 

Objeto: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA, ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PLACAS-PA 

Local: TV. GETÚLIO VARGAS, S/N, BAIRRO ALTO PARÁ 

BDI 24,23% 
Data Base: SINAPI ABRIL 2022 - NÃO DESONERADA 

Responsável 
Técnico: 

 
RENARA DURÃES 

Registro Profissional: CREA 1516123638 

 
MEMÓRIA DE CÁLCULO 

CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA, ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PLACAS-PA 
SERVIÇOS FINAIS 

 
 

8 SERVIÇOS FINAIS 
8.1 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA 

 
A= 

 
 
 
 

A= 313,67 m² 

 

áreas (m²)  

10,11 Área PCD 1 
10,11 Área PCD 2 
38,25 Circulação 1 
117,60 Circulação 2 
68,80 Arquibancada 1 
68,80 Arquibancada 2 



NOTAS 
-Medidas em metros; 
-Verificar detalhes construtivos;. 
- Em caso de conflito de informações entre o projeto gráfico e o memorial 
descritivo, prevalece a informação contida nos desenhos; 
- Alterações neste projeto somente com autorização expressa do autor 
- lei de acessibilidade n° 13.146/2015. 

 
REFERÊNCIAS: 

 
- planilha de quantitativos 
- memorial descritivo e especificações técnicas 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
 LATITUDE LONGITUDE 

P1 3°52'30.12"S 54°12'49.16"O 

P2 3°52'34.22"S 54°12'48.25"O 

P3 3°52'34.83"S 54°12'51.18"O 

P4 3°52'30.82"S 54°12'52.37"O 

Placas/PA 

P2 

7       3    9,3 

RUA 17 
 
 

LIMITE DO TERRENO 

 
1,2 70 

calçada existente 

 
 
 
 
 
 

1,2 

 

 
P1 

 
 

12,9 

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS - PA 

9,3 

 
 

 
1,2 

 

calçada existente 

70 1,2 

 
 

 
12,9 

P3 LIMITE DO TERRENO P4 

poste existente poste existente 

 
PROJETO: ENGª RENARA  DURÃES - CREA:151612363-8 
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CURVAS DE NÍVEL 

PERFIL NATURAL DO TERRENO 

GREIDE PROJETADO 

CONVENÇÕES 

Perfil Longitudinal 
Escala 1/1000 

7 

6 
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3 
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PROPRIETARIO: 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS - PA 

NOTAS 
 

-Medidas em metros; 
-Verificar detalhes construtivos;. 
- Em caso de conflito de informações entre o projeto gráfico e o memorial 
descritivo, prevalece a informação contida nos desenhos; 
- Alterações neste projeto somente com autorização expressa do autor 
- lei de acessibilidade n° 13.146/2015. 

 
REFERÊNCIAS: 

 
- planilha de quantitativos 
- memorial descritivo e especificações técnicas 



 

 
 
 
 

TRAVESSA GETULIO VARGAS

 
 

calçada e portão principal convênio nº 850730/2017 - Ministério
 

14,25 1,2 15,8 32 

 
ARQUIBANCADA (ver Detalhe) 

 

 
 
 
 

calçada convênio nº 850730/2017 - Ministério das Cidades

 
 
 
 
 
 
 

RUA 19 

 
 
 
 
 

poste 

 
 
 
 
 

15,45 

ALAMBRADO A SER CONSTRUÍDO
(ver detalhe)
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CAMPO DE FUTEBOL

(EXISTENTE)

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
calçada a construir convênio 

nº 850730/2017 - Ministério das Cidades 

Muro a ser construido 
com Recurso Próprio 

Arquibancada 
(ver detalhe) 

Circulação a ser construída 

 
 
 
 
 

 
Calçada Existente 

nº 850730/2017 - Ministério das Cidades 

Alambrado 
(ver detalhe) 

 
 
 
 
 

Trav. Getúlio Vargas 
 
 
Corte AA 

Escala 1/75 

 
 
 

Campo de Futebol (existente) 
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Tubo de Ferro Galvanizado Ø2'' 

Arame Galv.(Fio 14) 

Amarração Da Tela 

Tela de arame galvanizado malha 5x5cm, 
fio #14 bwg com pintura esmalte 

 
 

NOTAS 
 

-Medidas em metros; 
-Verificar detalhes construtivos;. 
- Em caso de conflito de informações entre o projeto gráfico e o memorial 
descritivo, prevalece a informação contida nos desenhos; 
- Alterações neste projeto somente com autorização expressa do autor 
- lei de acessibilidade n° 13.146/2015. 

Solda elétrica por toda superfície de contato 

REFERÊNCIAS: 
 

- planilha de quantitativos 
- memorial descritivo e especificações técnicas 

Det. fixação Tela/Tubo 
Escala 1/25 

Tela de arame galvanizado malha 
5x5cm, fio #14 BWG 

 Dobradiças Cromadas  

chapa com 
parafuso 

portão 
(6 x 4 cm) 

 
Dobradiças Cromadas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DET.01 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DET.02 

 
 

2.00 

 
 

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS - PA 
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V3 

2 3  

V4 

3 

 
 

+0,50 
Arq.1 

 
1,50 - Alterações neste projeto somente com autorização expressa do autor 

- lei de acessibilidade n° 13.146/2015. 

 
REFERÊNCIAS: 

   
 
 
 

,55 

                               V5 
 
 
 

,65 

             3 

 

,95 

   V6  
 
 
 
 

PASSEIO/CALÇADA 

 
- planilha de quantitativos 
- memorial descritivo e especificações técnicas 

 
 
 

LEGENDA: Esc:1:75 
 

,30      ,10      ,30 ,50 ,30 ,50 ,30 1,43 

 
3,73 

 

 

Detalhe 3 - Corte C 

1 ou 

2 ou 

3 ou 

4 ou 

 

- Pintura esmalte sintético 

- Alvenaria 

- Aterro 

- Concreto 

Escala 1/25 

32 

 31,8 

guarda-corpo em aço galvanizado h=1.10 

arquibancada 

arquibancada 

CALÇADA EXISTENTE 

 
 
 
 
 

 
+1,30 

 

 
+0,90 

 
 

+0,50 
 
 

 
+0,10 

 

 
0,05 

Planta Baixa - Arquibancada 
Escala 1/75 

 
 
 
 

+0,00 

- Recurso próprio) 

32 

ARQUIBANCADA (ver Detalhe) 

1,2 
15,8 

 
10,55 

 
 
 

PROPRIETARIO: 
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NOTAS: 

9 
8x150W 

 
10 

8x150W 

 
 
 

cx-14 
 cx-13 

14,88 

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS - PA 
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NOTAS: 

PÁRA-RAIOS TIPO 
FRANKLIN, TEL-036 

MASTRO 3mxØ2" 
FIXADO NO POSTE 
COM REFLETORES 

ABRAÇADEIRA GUIA 

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS - PA 
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DE NIVELAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASE 
COMPACTADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONCRETO 

MAGRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,5 

 
 
 

ARMADURA 
INFERIOR 
DA SAPATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARAFUSOS DE 

ANCORAGEM 

 
 
 
 
 
 

CALÇO DE 
APOIO 

DA MALHA 

Corte - Fundação 
Escala 1/25 

 
 

NOTAS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,44 
 
 
 
 

10N1-10Ø174-15cm 

0,34 

 
 

07N3-5Ø153-15cm 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corte do pilar metalico 
Escala 1/25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,15 

TABELA DE AÇO. 

 
 
 

 
Massa 

AÇO N DIAM 

(mm) 

MASSA 
NOMINAL 

(kg/m) 

QUANT. 

(un) 

COMP/UNI 
(cm) 

C.Parcial 
(m) 

Quantidade de 
sapatas (und) 

 
C.Total 

(m) 
total 

(kg/m) 

 
Área de forma da 

fundação = 9,95 m² 

LEGENDA – SUBESTAÇÃO 

NUMERAÇÃO MATERIAL 

01 Alça Preformada Para Cabo de Alumínio 

02 Isoladores Suspensão 
 

03 Gancho Olhal; Porca-Olhal ; Parafuso Cabeça Quadrada Ø 16 x 250mm 

04 Cruzeta de Concreto Tipo “L” 1700mm * 

 
 
 
 

PROPRIETARIO: 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS - PA 
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CA50 
N1 10.0 0,617 10 175 17,50 10 175,00 107,98 

 N2 10.0 0,617 10 175 17,50 10  
175,00 

 
107,98 

CA60 N3 5.0 0,154 7 153 10.71 10 107,10 16,49 

CA50 
 

N4 10.0 0,617 8 170 13.60 10 
 

136,00 83,91 

PESO TOTAL (kg) 

CA50 299,87 

CA60 16,49 

VOLUME DE CONCRETO 
 

Sapata: Unitário= 0,919 m³ 
Total= 9,19 m³ 

Arranques: Unitário= 0,16 m³ 
Total= 1,60 m³ 

ÁREA DE FORMA 
 

Sapata:  Unitário= 1,60 m² 
Total= 16,00 m² 

Arranques: Unitário= 1,60 m² 
Total= 16,00 m² 

 



 3.02 .15 3.02 .15 3.02 .15 3.10 .15 

 P19 P20 P21 P22 

P30 P31 P32 P33 

 3.02 .15 3.02 .15 3.02 .15 3.10 .15 

P30 P31 P32 P33 

P41 P42 P43 P44 

 

3.02 .15 

 

3.02 .15 

 

3.02 .15 

 

3.10 .15 

PROPRIETARIO: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS - PA 

 P8 P9 P10 P11 

 
PROJETO: ENGª RENARA  DURÃES - CREA:151612363-8 P22 P21P20P19

NOTAS 
 

-Medidas em metros; 
-Verificar detalhes construtivos;. 
- Em caso de conflito de informações entre o projeto gráfico e o memorial 
descritivo, prevalece a informação contida nos desenhos; 
- Alterações neste projeto somente com autorização expressa do autor 
- lei de acessibilidade n° 13.146/2015. 

 
REFERÊNCIAS: 

 
- planilha de quantitativos 
- memorial descritivo e especificações técnicas 
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3,17 3,17 3,17 3,25 

 ,30 2,87 ,30 2,87 ,30 2,87 ,30 2,87 

 

NOTAS 
 

-Medidas em metros; 
-Verificar detalhes construtivos;. 
- Em caso de conflito de informações entre o projeto gráfico e o memorial 

  
2 N 7 Ø8.0 C=1015 

1005 

 
1005 

2 N 7 Ø8.0 C=1015 

descritivo, prevalece a informação contida nos desenhos; 
10 - Alterações neste projeto somente com autorização expressa do autor 

- lei de acessibilidade n° 13.146/2015. 

 
10 REFERÊNCIAS: 

- planilha de quantitativos 
- memorial descritivo e especificações técnicas 

15x15cm 

 
Estribos 

V7 a V17 -15x15cm 
Escala 1/25 

 
0,15 

 
Estribos 

V18 a V39 -15x15cm 
Escala 1/25 

 
0,15 

 10 10 

10 10 

C=45 33 N4 Ø5.0 c/15 C=45 33 N4 Ø5.0 c/15 C=45 

TABELA RESUMO 
ESTRUTURA DE CONCRETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPRIETARIO: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS - PA 

,30 

Bitola ø Posição Quantidade Comp. 
unit.(m)

Comprimento 
Total (m) 

Índice 
(kg/m) 

Peso (kg) 
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Foto 01: Vista da área do campo atual aonde será feita a iluminação. 

 
 
 
 
 

Foto 02: Vista da área do campo atual aonde será feita a iluminação (lateral 
direita). 
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Foto 03: Vista da lateral direta área existente. 

 
 
 
 
 
 

Foto 04: Vista da lateral esquerda da área do campo. 
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Foto 05: Vista da área de calçada existente. 

 
 

Foto 06: Vista da área da lateral com calçada em concreto. 
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Foto 07: Vista da área de calçada ao redor do campo. 

 
 
 
 
 

Foto 08: Vista da calçada existente que fica ao redor do campo de futebol. 
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Foto 09: Vista da área da calçada existente que fica ao fundo do campo. 

 
 
 
 
 

Foto 10: Vista da área lateral esquerda do campo. 
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Foto 11: Vista da área de fundo do campo. 

 

 

Foto 12: Vista da área lateral direita (fundo). 
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Foto 13: Vista da área da calçada em concreto existente. 

 
 
 
 
 

Foto 14: Vista da área frontal (direita) via Getúlio Vargas com a 17. 
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Foto 15: Vista da área de calçada ao redor do campo. 

 
 

 

Foto 16: Vista da área de fundo do campo, via Getúlio Vargas com a 17. 
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Foto 17: Vista da via Getúlio Vargas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maruza Baptista 
Arquiteta e Urbanista 

CAU – A 28510-2 
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