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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/004/1107- SEMINFRA 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº.002/2022- SEMINFRA  
Tipo de Licitação: Menor preço global 
Regime de execução: Empreitada Integral 
Modo de disputa: Aberto 
Data de abertura: 14/03/2022 

Horário: 10:00 horas (horário de Brasília/DF) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.gov.br/compras   

CÓDIGO UASG: 927644 

 

A Prefeitura Municipal de Santarém – Secretaria Municipal de Infrastrutura, através do Pregoeiro Oficial da 
SEMINFRA, designado pela Portaria nº. 064/2021-SEMINFRA, torna público para conhecimento dos 

interessados que na data, horário e local indicados fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na 
forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço para, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA, conforme descrição contida 

neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá à Decreto nº 10.024, de 20 de setembro 

de 2019, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Municipal nº 206/2018, de 19 de julho de 
2018, Decreto nº 3.555 de 09/08/2000, Lei Municipal 18.347/2010, Decreto Municipal nº 444/2005, de 

25/11/2005, e subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666/1993, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa 

do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006, bem como à legislação correlata, e demais exigências 
previstas neste Edital e seus Anexos. 

 
Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicado far-se-á a abertura da Sessão Pública de Pregão 
Eletrônico, por meio de Sistema Eletrônico COMPRASGOVERNAMENTAIS. 

 
DATA: 14/03/2022 

HORÁRIO: 10h (horário de Brasília/DF) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.gov.br/compras  

CÓDIGO UASG: 927644 

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do certame na 
data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em 
contrário. 

 
1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA de acordo com as 

especificações e quantidades constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital.  
1.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações, ou qualquer disposição deste 
objeto descritas no COMPRASGOVERNAMENTAIS e as especificações constantes do Anexo I – 
TERMO DE REFERENCIA - deste Edital, prevalecerá o que esta no Edital. 

1.1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste 
Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  
1.2. Visando atender ao princípio do interesse público e da economicidade, a entrga dos produtos será 
feito no almoxariado da SEMINFRA, situada na Avenida Barão do Rio Branco S/Nº. 

 
1.3. Quanto à demanda, após levantamento realizado por Responsável pelo Setor de 

Engenharia/SEMINFRA, depreende-se que importará nas quantidades conforme Projeto Básico.  
 
 
2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Somente poderão participar da presente licitação as empresas do ramo pertinente ao objeto licitado 

http://www.gov.br/compras
http://www.gov.br/compras
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neste certame, sendo vedado consórcio. 
2.1.1. O Licitante, que deverá estar inscrito no sistema eletrônico “COMPRASGOVERNAMENTAIS”, no 
site www.comprasgovernamentais.gov.br (o qual é de acesso livre SICAFWEB), deverá providenciar o seu 
credenciamento dentro do serviço “Pregão Eletrônico”. 

2.2. Não poderão participar desta licitação os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de 
credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que 
tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidos com 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de Santarém, bem como aqueles relacionados no 
artigo 9º da Lei nº 8.666/1993. 

2.2.1. Os impedimentos acaso existentes, configurados no inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/199 deverão 
ser declarados pela empresa proponente, em caso de inadimplemento ou mora, sob pena de 
responsabilidades administrativas, civis e penais cabíveis. 

2.3. O Licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação, e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório, nos termos do Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019 

2.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o Licitante 
às sanções legais. 
2.5. Para a licitante usufruir dos benefícios do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, deverá apresentar 
Declaração de micro empresa ou empresa de pequeno porte (art. 3º da Lei Complementar 123/2006) – Anexo 
VI. 

 
3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. As empresas interessadas em participar do certame deverão providenciar, previamente, o 
credenciamento perante a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, provedor do Sistema Eletrônico utilizado nesta licitação, no site 
www.gov.br/compras. 

3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 
3.3. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a 
SEMINFRA qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros. 
3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do Licitante e a 
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

 
4. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
4.1. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do Licitante e 
subsequente encaminhamento da proposta de preços, a partir da divulgação do Edital até a data e hora da 
abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
4.1.1. Até a abertura da Sessão, quando for o caso, os Licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada 
4.2. A proposta de preços não poderá conter alternativas, e deverá ser elaborada em campo específico e 
encaminhada exclusivamente por meio do sistema eletrônico, devendo no valor ofertado estar inclusos todos 
os impostos, taxas, fretes, embalagens, seguro, custos da garantia e demais encargos. O descumprimento 
acarretará na desclassificação da empresa no item. 
4.2.1. No campo reservado para especificações complementares, o(s) Licitante(s) deverá (ão) somente 
complementar informações adicionais que se façam necessárias, como o(s) período(s) de garantia, quando 
for o caso, esclarecendo que aquelas informações que conflitarem com o Edital ensejarão a desclassificação 
da empresa no grupo/item. 
4.2.1.1 Ao cadastrar sua proposta no sítio do Sistema Comprasnet o licitante deverá fazer a descrição 
detalhada do objeto. Para o detalhamento deverá ser utilizado o campo “Descrição detalhada do objeto 
ofertado”. Não serão aceitas descrições como: “CONFORME EDITAL” ou “DESCRIÇÃO CONTIDA NO 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO”, etc.”; 
4.3. O Licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a 
sessão pública. 
4.4. Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 
de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 
4.5. Os preços propostos deverão conter até duas casas decimais, não sendo admitidos valores simbólicos, 
irrisórios ou iguais à zero, ensejando a desclassificação. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.gov.br/compras
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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4.6. O CNPJ da Proponente, a empresa cadastrada no SICAF e habilitada na licitação, deverá ser o mesmo 
para efeito de emissão das notas fiscais e posterior pagamento. 
4.7. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas, ou Anexos não 
solicitados, considerando-se que, pelo preço proposto, a empresa obrigar-se-á a executar o objeto descrito 
neste Edital. 
4.8. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 
de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 
4.9. A licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. 

4.10. Na proposta vencedora a ser enviada posteriormente, conforme item 4.12, deverá constar: 
a) número do Pregão, nome ou Razão Social do proponente, número do CNPJ, endereço completo, 
telefone e endereço eletrônico (e-mail) para contato, bem como dados bancários (nome e número do 

banco, agência e conta corrente para fins de pagamento); 
b) valor unitário e total, expresso em REAL, com duas casas decimais, MARCA, se for o caso, além de 

outras informações julgadas necessárias e convenientes pela licitante, sob pena de desclassificação; 
b.1) A proposta deve conter as especificações do objeto de forma clara, descrevendo detalhadamente as 
características dos bens ofertados, incluindo especificação, marca, modelo, garantia, procedência e outros 
elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem as configurações cotadas. 
b.2) Todas e quaisquer despesas relativas ao objeto desta licitação, tais como: tributos, encargos e 
contribuições sociais, fiscais, para-fiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço 
ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado; 
b.3) Indicação do preposto que ficará encarregado da assinatura do contrato, endereço, e-mail, telefone, 
CPF, documento de Identidade (RG) e cargo na empresa. 
4.11. Não serão admitidas retificações ou alterações nas condições estabelecidas, uma vez recebida a 
proposta, exceto no caso de nova disputa por meio de lances inseridos no sistema eletrônico, conforme 
previsto no Edital. 
4.12. A PROPOSTA DE PREÇOS (AJUSTADA AO VALOR FINAL ARREMATADO NA FASE DE 
LANCES) E A DECLARAÇÃO DO ANEXO V, BEM COMO OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ITEM 8 – DA 
HABILITAÇÃO, DA LICITANTE VENCEDORA DEVERÃO SER ANEXADAS AO SISTEMA 
COMPRASGOVERNAMENTAIS, NO PRAZO MÁXIMO DE 2 (DUAS) HORAS, CONTADO DA 
SOLICITAÇÃO DO PREGOEIRO. 
4.12.1. O prazo previsto neste subitem poderá ser prorrogado, uma vez por igual período, desde que a 
prorrogação seja solicitada em tempo hábil via chat, devendo todos esses procedimentos serem realizados 
dentro do prazo concedido. 
4.12.2. A POSTAGEM NO COMPRASGOVERNAMENTAIS É OBRIGATÓRIA NÃO SENDO ADMITIDO 
ENCAMINHAMENTO POR EMAIL OU QUALQUER OUTRO MEIO. 

4.12.3. A critério do Pregoeiro, os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema 
COMPRASGOVERNAMENTAIS poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada na forma e no 
prazo estabelecidos no subitem 10.10 deste Edital. 
4.13. O prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
data prevista para a abertura das propostas; 
4.13.1. Caso o prazo de validade não esteja expressamente indicado na proposta, fica estabelecido o prazo 
deste subitem. 
4.13.2. Atenção, devido à nova catalogação de material/serviço do Siasgnet, esclarecemos que não 
existem códigos apropriados à necessidade desta unidade conforme estabelecido no Termo de 
Referência. Sendo assim, haverá divergência entre a descrição detalhada disponibilizada no 
Comprasnet e a do Edital. Nesse sentido, os senhores licitantes, ao cadastrem suas propostas no 
sistema eletrônico deverão considerar as descrições detalhadas do Termo de Referência, anexo I do 
Edital, e não as registradas no Comprasnet. Informamos que as propostas cadastradas que não 
estejam adequadas ao Termo de Referência serão desclassificadas. 

 
5. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

5.1. O Pregoeiro iniciará a Sessão Pública na data e horário previstos neste Edital, via sistema eletrônico, 
com a divulgação das propostas de preços recebidas, no prazo estabelecido, as quais deverão estar em 
perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente Edital e seus Anexos. 
5.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
5.3. Após divulgação das propostas de preços recebidas o Pregoeiro avaliará a aceitabilidade das mesmas, 
verificando a compatibilidade do preço cotado e a conformidade da descrição do(s) equipamentos ofertada(s) 
com as exigências do Edital, sob pena de desclassificação. 
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6. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

6.1. Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase de lances, quando então os Licitantes poderão 
encaminhá-los, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
6.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado para a abertura da sessão 
e as regras estabelecidas neste Edital. 
6.3. Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo MENOR PREÇO GLOBAL. 
6.4. O Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
6.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 
6.6. No transcurso da Sessão Pública, os Licitantes serão informados em tempo real do valor dos menores 
lances registrados, vedada a identificação do seu detentor. 
6.7. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate técnico nos termos do art. 44 da Lei 
Complementar n.º 123/2006, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para 
as microempresas e empresas de pequeno porte que tiverem atendido o disposto no item 2.5 deste Edital. 

6.7.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou superiores em até 5% à proposta mais bem 
classificada. 
6.7.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para, em 
querendo, apresentar nova proposta, de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no 
prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em 
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

6.8. A desistência em apresentar lance implicará exclusão da Licitante da etapa de lances e na manutenção 
do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços. 
6.9. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro, mediante aviso de 
fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos Licitantes, após o que decorrerá período 
de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual 
será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 
7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
7.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento da proposta de MENOR PREÇO GLOBAL, após o encerramento da 
etapa de lances e eventual exercício do direito de preferência, podendo encaminhar pelo sistema eletrônico 
contrapropostas, diretamente ao Licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja 
obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação. A negociação será realizada por meio do 
sistema eletrônico podendo ser acompanhada pelos demais Licitantes. 
7.2. Na hipótese da proposta ou do lance de menor preço não ser aceito ou se o Licitante vencedor 
desatender às exigências habilitatórias o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subseqüente, verificando 
a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação na ordem de classificação, segundo o critério do MENOR 
PREÇO GLOBAL, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

7.3. Somente serão aceitas propostas cujos preços sejam compatíveis com o valor de referência, sendo 
aqueles considerados preço máximo pelo item a ser contratado pela Administração. 
7.4. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada, será  
desclassificado e sujeitar-se-á a sanções previstas neste edital. 
7.5. Atendidas as exigências habilitatórias o Licitante será considerado vencedor. 
7.6. O Pregoeiro adjudicará o respectivo objeto à licitante vencedora após a análise da proposta e 
documentos de Habilitação entregues nos termos do item 4.12., ou, quando for o caso, nos termos do item 
8.10. 
7.7. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou ainda, se a licitante  vencedora 
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subseqüente, 
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação na ordem de classificação, segundo o 
critério do menor preço por item e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance que 
atenda ao Edital. 
7.8. Ocorrendo a hipótese anterior o Pregoeiro poderá ainda negociar com a licitante, no sentido de se obter 
preço melhor. 
7.9. Restando alguma dúvida quanto ao objeto proposto pela licitante que ofertou o melhor lance, o Pregoeiro 
suspenderá a Sessão Eletrônica, fixando data e hora para reabertura. 

 
8. DA HABILITAÇÃO 

8.1. Os documentos exigidos para habilitação, bem como a proposta vencedora ajustada ao lance final ou 
negociação na forma do item 4 – DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS, deverão ser anexados ao 

Sistema Comprasgovernamentais, no prazo máximo de 02 (duas) horas, contados da solicitação do 
Pregoeiro. 



Núcleo de Licitação, Contratos e Convênios - SEMINFRA 
Av. Barão do Rio Branco, S/Nº – BAIRRO: Aeroporto Velho - CEP: 68005-310  – SANTARÉM/PA 

E-mail: convenio.seminfra@santarem.pa.gov.br  

                   Pregão Eletrônico nº 002/2022/SEMINFRA 
  Processo Administrativo nº 2022/004/1107  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA 

 

 
8.1.1. A habilitação parcial do licitante será verificada mediante consulta Sistema de Cadastramento Unificado 
de Fornecedores – SICAF: a verificação dos níveis validados será feita mediante consulta “on line”, ao 
SICAF, da HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL e QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA da licitante durante a audiência pública de abertura da licitação1. 
8.1.1.1 Qualificação econômico-financeira será comprovada através dos Índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão ser maiores que 1,00 (um inteiro). Caso os 
referidos índices sejam iguais ou inferiores a 1,00 (um inteiro); 
8.1.2. As empresas não inscritas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF 
deverão fazer a comprovação mediante apresentação dos seguintes documentos: 

 

a) HABILITAÇÃO JURÍDICA; 

a.1) cédula de identidade e registro comercial, no caso de empresário individual; 
a.2) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades empresárias, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição e 
posse de seus administradores; (art. 983 do Código Civil) 
a.3) inscrição do contrato social no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, 
com indicação das pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, seus poderes e atribuições; 
a.4) decreto de autorização, 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. 

 
b) REGULARIDADE FISCAL  

b.1) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b.2) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou do Distrito Federal ou Municipal, se houver, 
relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação; 
b.3) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, ou o Distrito Federal, 
compreendendo os seguintes documentos: 
b.3.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou 
Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 
e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede da licitante; 
b.3.2) Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito negativo, expedida pela 
Fazenda Estadual, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte; 
b.3.3) Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeito negativo, expedida pela 
Fazenda Municipal, da sede da licitante, ou Certidão de Não Contribuinte; 
b.4) Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – CRF, da sede da 
licitante. 
c) REGULARIDADE TRABALHISTA 

c.1) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certidão Positiva de Débitos com efeito negativo, expedida 
pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST). 

 
d) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

d.1) Certidão negativa de falência, de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedidas pelo Distribuidor 
Judicial da sede da licitante, Justiça Comum; 
d.2) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do último Exercício social (DRE), já exigíveis na 
forma da lei. Juntamente com o balanço deverão ser apresentados: 
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; d.3) 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; 
 
8.1.3. A validade das Certidões relativas à comprovação da Qualificação Econômico - Financeira, da 

Regularidade Fiscal e da Regularidade Trabalhista corresponderá ao prazo fixado nos próprios 
documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo da validade, a SEMINFRA 
convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a 

                                                 
1 

 
Recomendamos à licitante o habito de consultar o próprio Cadastro no SICAF, para verificar a validade da documentação  para fins de 

habilitação nos procedimentos licitatórios. Tal recomendação tem a finalidade de evitar discussões desnecessárias por desídia ou inércia 
do próprio licitante na manutenção de seu cadastro,  nas audiências de abertura das licitações, ou na interposição de recursos 
meramente procrastinatórios. 
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hipótese da licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, 
mediante juntada de norma legal pertinente. 

8.1.4. A licitante deverá apresentar ainda: 
8.1.4.1. Carta de apresentação dos documentos de habilitação - Anexo V; 
8.1.4.2. Declaração de micro empresa ou empresa de pequeno porte (art. 3º da Lei Complementar 
123/2006) – Anexo VI. 

8.1.5 As declarações de que tratam os subitens 8.1.4.1. e 8.1.4.2, serão feitas em campo próprio do sistema 
COMPRASGOVERNAMENTAIS e/ou enviadas juntamente com os documentos declinados nos itens 8.1.2. 

 
e) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

e.1) CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E DE PESSOA FÍSICA emitidas 
pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia (CREA), comprovando a regularidade da situação da licitante e de seu(s) 
Responsável(is) Técnico(s), na forma da legislação vigente. 

 

e.2) COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO através de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecidos 
por pessoas jurídicas de direito público ou privado para o desempenho de atividades pertinentes e 
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação e os serviços que o 
compõem em nome da empresa ou em nome de profissional de nível superior ou outro devidamente 
reconhecido pela entidade competente, pertencente ao seu quadro permanente, na data prevista para 
a entrega da proposta, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT e 
de declaração do profissional autorizando a empresa a incluí-lo na equipe, firmada com data posterior 
à publicação do edital, e comprovação de regularidade junto ao CAU/CREA para os profissionais que 
assim a legislação exigir 

 
e.3) Os atestados deverão ser devidamente visados no CAU/CREA da Unidade Federativa do licitante ou 

da região onde o serviço tenha sido realizado ou transcritos de seu acervo, acompanhado(s) por 
originais e cópias para autenticação ou cópias autenticadas dos registros dos serviços no CAU/CREA. 

e.4) A empresa licitante deverá comprovar o vínculo do(s) profissional(is) através da apresentação de 
cópia autenticada da Guia de Recolhimento do F.G.T.S. e Informações à Previdência Social (G.F.I.P.), 
juntamente com a Relação dos Trabalhadores constantes no Arquivo (SEFIP), do mês de referência 
anterior ao da licitação, na qual deverá constar o nome do profissional, detentor das certidões de 
acervo técnico ou carteira de trabalho, ou ficha do empregado, quando se tratar de empregado da 
empresa, permitida a comprovação através de contrato de prestação de serviço, ou outro meio que 
possa comprovar o vínculo empregatício, ou de Termo através do qual o profissional assuma a 
responsabilidade técnica pela obra ou serviço licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico 
da empresa, no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. Caso o profissional faça parte 
do quadro societário da empresa, está deverá apresentar cópia autenticada do ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no caso de sociedades comerciais e em 
se tratando de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição dos seus 
administradores. 

e.5) NÃO SERÃO CONSIDERADOS atestados de capacidade técnica os emitidos por pessoas jurídicas 
integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade econômica de que faça 
parte a proponente. 

e.6) Declaração de responsabilidade técnica indicando o responsável técnico pela execução das obras até 
o seu recebimento definitivo pelo contratante, assinada pelo representante legal da Licitante e pelo 
responsável técnico indicado. O mesmo não poderá ser substituído sem expressa autorização do 
contratante. É vedada, sob pena de não habilitação, a indicação de um mesmo técnico como 
responsável técnico por mais de uma Licitante. 

e.7) A comprovação de vinculação do profissional detentor do acervo técnico do item e.2, deverá atender 
aos seguintes requisitos: 

 
e.8) Sócio – contrato social ou estatuto social, devidamente registrado no órgão competente; 

 
e.9) 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; 
e.10) Responsável Técnico – cópia da certidão expedida pelo CREA da sede ou filial da licitante, 

onde consta o registro do profissional como RT; 
e.11) Empregado – cópia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT, ou ainda, cópia 
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da Carteira de Trabalho e Previdência Social. 
 

e.12) Apresentação de Declaração que conhece os locais, onde serão executados os serviços, objeto da 
presente licitação, e de que tomou conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou 
indiretamente na execução dos mesmos, para cumprimento das obrigações contratuais.  

 
f) OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

f.1) Declaração de que não possuir e seu quadro societario servidor público da ativa, ou empregado de 
mepresa pública ou de sociedade de economi mista, do órgão celebrante. 

f.2) Declaração que não emprega menor. 
f.3) Declaração de que possui no CNAE da empresa atividade semelhante ao objeto. 

 
8.1.6 Os documentos que não estejam contemplados no SICAF deverão ser remetidos em conjunto com 
a proposta de preços indicada, em arquivo único, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema 
COMPRASGOVERNAMENTAIS, em prazo idêntico ao estipulado na mencionada condição. 
8.1.7 Os documentos postados por meio da opção “Enviar Anexo” do Sistema 
COMPRASGOVERNAMENTAIS, quando solicitados pelo Pregoeiro via chat, deverão ser entregues na CPL 
e/ou postados nos Correios, em cópias autenticadas ou originais, no prazo de 02 (dois) dias úteis para o 
endereço citado no item 8.10. 
8.2 O pregoeiro efetuará ainda para efeitos de habilitação: 
8.2.1 Consulta ao site www.portaltransparencia.gov.br para verificar o Cadastro de Empresas Inidôneas e 
Suspensas, mantido pela Controladoria Geral da União. 
8.3 A documentação deverá: 
8.3.1 Estar em nome da licitante; 
8.3.2 Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente; 
8.3.3 Referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. 
8.4 Caso a licitante pretenda executar o objeto desta licitação por intermédio de outro estabelecimento da 
empresa (matriz, filial) deverá apresentar, desde logo, os documentos de regularidade fiscal em nome desses 
estabelecimentos, além dos demais documentos exigidos neste Capítulo para sua habilitação. 
8.5 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na 
presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com 
irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior. 
8.6 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
8.7 Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal de microempresa ou empresa de 
pequeno porte, será assegurado a esta o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial será a partir da 
divulgação do resultado da fase de habilitação, prorrogáveis por igual período, a critério da administração, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidões negativas. 
8.8 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
8.9 A licitante declarada vencedora com proposta aceita e habilitada junto ao 
COMPRASGOVERNAMENTAIS, quando solicitado pelo Pregoeiro, deverá entregar e/ou postar via 
Correios (SEDEX), os originais ou cópias autenticadas por meio de cartório competente, no prazo de 
até 02 (dois) dias úteis contados da solicitação via chat ou do encerramento da sessão para a Núcleo 
de Licitação, Contratos e Convênios SEMINFRA –AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/Nº – BAIRRO: 
AEROPORTO VELHO - CEP: 68.005-310 – SANTARÉM/PA. 
8.10 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer  
dispositivo deste Edital e seus Anexos, o (a) Pregoeiro (a) considerará o Licitante inabilitado, sendo 
convocado outro Licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções legais cabíveis. 

8.11 Constatado o atendimento das exigências habilitatórias fixadas neste Edital, o Licitante será declarado 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame, caso não haja interposição de recursos, encaminhando-
se, em seguida, os autos à autoridade competente para homologação. 
8.12 Da sessão pública será lavrada ata circunstanciada, que mencionará todos os Licitantes, a 
classificação dos lances, bem como as ocorrências que interessarem ao julgamento desta licitação. 
8.13 As certidões que não declararem expressamente o período de validade, para os fins desta 
licitação, deverão ter sido emitidas nos 30 (trinta) dias imediatamente anteriores à data prevista para o 
recebimento dos envelopes contendo documentação e propostas; 

http://www.portaltransparencia.gov.br/
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9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS 

9.1. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito de condições do Edital deverá ser efetuada pelos 
interessados até o terceiro dia útil que anteceder a data fixada para a abertura da sessão pública, podendo 
fazê-lo pela internet, através do e-mail: convenio.seminfra@santarem.pa.gov.br; 
9.2. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados 
no site: www.gov.br/compras. 
9.3. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
impugnar o presente instrumento convocatório, na forma eletrônica através do e-mail: 
convenio.seminfra@santarem.pa.gov.br, ou por meio de documento protocolado na sala de licitações da 

Secretaria Municipal de Infraesrutura, sito a AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/Nº – BAIRRO: 
AEROPORTO VELHO - CEP: 68.005-310 –SANTARÉM/PA, no horário de 09:00 as 12:00 horas. 
9.3.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 
9.3.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 
9.4. Dos atos do pregoeiro neste processo licitatório caberá recurso nos casos previstos na no Decreto nº 
10.024/2019 e Lei nº 10.520/02, devendo a licitante manifestar a sua intenção de recorrer, através de 
formulário próprio no âmbito do Sistema Eletrônico, cabendo às demais licitantes apresentar as eventuais 
contra-razões. 
9.5. Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo mínimo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer 
licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de 
recurso. 
9.5.1. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso e 
adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 
9.5.2. Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que a licitante 
pretende que sejam revistos pela autoridade superior àquela que proferiu a decisão. 
9.5.3. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto ao licitante 
vencedor. 
9.6. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo 
próprio do sistema. 
9.7. O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo 
próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a 
apresentar contra-razões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo 
do recorrente. 
9.8. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
9.9. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação à 
licitante vencedora.  
9.10. Decairá do direito de impugnar perante a Administração, os termos desta licitação, aquele que os 
aceitando sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que a viciariam, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
9.11. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no Núcleo de Licitação da SEMINFRA 
sito a Avenida Barão do Rio Branco, S/Nº – Bairro:Aeroporto Velho- CEP: 68.005-310 – Santarém/PA, no 
horário de 09:00 as 12:00 horas. 
 
10. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

10.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não 
haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 
apresentados. 

10.2. Após a fase recursal, se houver, e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
10.3. O instrumento contratual poderá ser substituído pela nota de Empenho nos termos do art. 62, caput e § 
4º da Lei nº 8.666/1993. 

 
11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. Os recursos para o adimplemento do preço correrão por conta desta Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, com o CONTRATO DE REPASSE 913016/2021 MCIDADANIA/CAIXA e as seguintes 

dotações e se necessário da dotação do exercício seguinte: 

DOTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022: 
 

27.451.0007.1033.0000 – Construção, ampliação e reforma de bens públicos.  

Elemento de despesa:  4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações 

mailto:convenio.seminfra@santarem.pa.gov.br;
http://www.gov.br/compras
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
mailto:%20convenio.seminfra@santarem.pa.gov.br,
mailto:%20convenio.seminfra@santarem.pa.gov.br,
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Fonte de Recurso 1749: Ficha 609 

Fonte de Recurso 1500: Ficha 610  

 

12. DO PRAZO  

12.1. Para Execução dos Serviços 
12.1.1. O prazo para a execução dos serviços será 04 (quatro) meses. 

 

12.1.2. O prazo terá início a partir do dia seguinte do recebimento pela contratada da ordem de serviços, 
emitida pela PMS/SEMINFRA, devendo os trabalhos serem iniciados no prazo máximo de 10 (dez) dias. 

 

12.1.3. O prazo terá início a partir da formalização data da assinatura do instrumento de Contrato pelo 
licitante vencedor do certame e o recebimento da Ordem de Serviço. 

 

12.1.4. Os prazos somente poderão ser prorrogados através de Termo Aditivo, na vigência do 
Contrato. 

 
13. DO PAGAMENTO 
O pagamento será em moeda corrente do País até 30 dias a contar da certificação de que o objeto foi acei to 
e/ou o serviço foi prestado, creditado em favor da vencedora, através de ordem bancária de conformidade 
com as informações indicadas expressamente pela sociedade empresária, onde deverá ser efetivado o 
crédito, o qual ocorrerá após a data de apresentação da competente nota fiscal eletrônica junto ao 
departamento de finanças, em anexo a esta, todas as certidões pertinentes, conforme artigo 40, inciso XIV, 
alínea “a” e artigo 55, inciso XIII, da Lei 8.666/93. 
13.1. A Contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar nota fiscal correspondente a requisição emitida pela 
SEMINFRA. 
13.2. Sobre o documento fiscal incidirão os tributos legalmente instituídos e as multas que eventualmente 
vierem a ser aplicadas. Sendo a licitante vencedora isenta ou beneficiária de redução de alíquota de qualquer 
imposto, taxa ou de contribuição social ou ainda optante pelo SIMPLES, deverá apresentar junto com a 
fatura, cópia do comprovante respectivo. 
13.3. O Contratante reserva-se o direito de não realizar o atesto, se os dados estiverem em desacordo com 
os dados do FORNECEDOR ou, ainda, se o objeto entregue não estiver em conformidade com as 
especificações apresentadas neste Termo de Referência, ficando o pagamento suspenso até a regularização. 
13.4. O atesto é condição indispensável para o pagamento, podendo ser comprovado e realizado pelo gestor 
através de apresentação da nota fiscal devidamente atestada confirmando o seu recebimento. 
13.5. Na ausência do gestor do contrato (férias, licença ou viagem por interesse da SEMINFRA), o atesto 
será dado através do gestor substituto. 
13.6. O pagamento será por meio de ordem bancária em conta corrente da CONTRATADA, Banco: _, 
Agência: nº. _ Conta Corrente: nº , quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e caso não 
haja fato impeditivo para o qual não tenha concorrido 
13.7. O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta, nota de empenho e 
vinculado à conta corrente da Contratada. 

 
14. DAS PENALIDADES 
14.1. Serão aplicadas à CONTRATADA, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as penalidades 
conforme a seguir: 
14.2. A empresa que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de 

licitar e contratar com a Administração Pública do Estado do Pará e será descredenciada no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
14.3 Subsidiariamente, nos termos do art. 87 da Lei n°. 8.666/93, pela inexecução total ou parcial das 
condições estabelecidas neste instrumento, a SEMINFRA poderá, garantida a prévia defesa da empresa, que 
deverá ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, aplicar, sem prejuízo das 
responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções: 
I Advertência, por escrito, quando a empresa deixar de atender quaisquer indicações aqui constantes; II Multa 
compensatória/indenizatória no percentual de 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor contratado; 
III Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a SEMINFRA, pelo 
prazo de até 2 (dois) anos; e 
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IV Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
14.4. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela empresa, a esta será 
aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento 
equivalente, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor inadimplido. 
14.5. O valor da multa aplicada, tanto compensatória quanto moratória, deverá ser recolhido a SEMINFRA, 
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação. 
14.6. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, a multa será descontada por ocasião do 
pagamento posterior a ser efetuado pela SEMINFRA ou cobrada judicialmente. 
14.7. Além das penalidades citadas, a empresa ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades 
referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93. 

 
15. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
15.1.1. A CONTRATADA compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido neste Termo; 
15.1.2. A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do 
cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE; 
15.1.3. A CONTRATADA será responsável pela observância de toda legislação pertinente direta ou 

indiretamente aplicável ao objeto deste Projeto; 
15.1.4. A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, causada a 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste Termo, isentando a 
CONTRATANTE de todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais reclamações sejam 

resultantes de atos dos seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou 
ajustadas na execução do objeto; 
15.1.5. A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da eventual inexecução, da execução errônea ou dos métodos ou materiais 
empregados; 
15.1.6. Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força da prestação de serviço do objeto 
deste Termo qualquer relação de emprego entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA; 
15.1.7. A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto deste Termo, tais 

como salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, seguros de acidentes, tributos, 
indenizações, vale-transporte, vale-refeição e outros benefícios exigidos. A inadimplência da CONTRATADA 
para com estes encargos, não transfere a CONTRATANTE à responsabilidade por seu pagamento, nem 
poderá onerar o objeto do Contrato; 
15.1.8. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CONTRATANTE; 
15.1.9. Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da CONTRATANTE, 
devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às 
normas disciplinares da CONTRATANTE; 
15.1.10. Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato, sujeitando-se à 

ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 
formuladas; 
15.1.11. Manter, durante a prestação do objeto deste Termo, em compatibilidade com as obrigações a serem 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

15.1.12. Prestar os serviços solicitados neste termo com qualidade e eficiência na execução; 
15.1.13. Cumprir os prazos de prestação de serviço dos itens reproduzidos ou encadernados, conforme o 
objeto deste Termo estabelecidos pela CONTRATANTE.  

15.1.14. O fornecimento pela Contratada deve ser efetuado, de forma a não comprometer o funcionamento 
dos sistemas, recursos ou deslocamentos. 
15.2.  Contratada deve seguir todas as normas de segurança do INMETRO.  
15.3. São obrigações da CONTRATANTE 
15.3.1. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e 
indiretamente aplicáveis ao objeto deste Termo. 
15.2..2. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato ou instrumento equivalente, com base nas 
disposições da Lei n°. 8.666/93 e suas alterações. 
15.2.3. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a execução. 
15.2.4. Processar e liquidar a fatura correspondente, através de Ordem Bancária, desde que não haja fato 
impeditivo imputado ao FORNECEDOR. 
15.2.5. Rejeitar, no todo ou em parte, o(s) material(is) entregue(s) fora das especificações deste Termo de 
Referencia. 



Núcleo de Licitação, Contratos e Convênios - SEMINFRA 
Av. Barão do Rio Branco, S/Nº – BAIRRO: Aeroporto Velho - CEP: 68005-310  – SANTARÉM/PA 

E-mail: convenio.seminfra@santarem.pa.gov.br  

                   Pregão Eletrônico nº 002/2022/SEMINFRA 
  Processo Administrativo nº 2022/004/1107  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA 

 

15.2.6. Receber os produtos de acordo com as disposições deste Termo. 
15.2.7. Comunicar imediatamente a Contratada qualquer incorreção apresentada com o objeto entregue. 
15.2.8. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham ser formalmente solicitados pela Contratada e 
pertinente ao objeto. 
15.2.9. Zelar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas por parte da 
Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
prestação. 
15.2.10. Notificar a contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do 
contrato, fixando prazo para sua correção. 
15.2.11. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços prestados pela CONTRATADA, por intermédio de 
servidor designado para atuar como fiscal do contrato, que será responsável por comunicações, notificações, 
solicitações, requisições e demais atos relativos à execução do contrato, anotando em registro próprio as 
ocorrências da relação contratual. 

 
15 DO CONTRATO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

15.1 O licitante vencedor será convocado para assinatura do instrumento contratual, devendo assiná- lo e 
restituí-lo no prazo de 05 (cinco) dias corridos, podendo este prazo ser prorrogado, a critério da 
Administração, por igual período e por uma vez, desde que ocorra motivo justificado; 
15.2 È vedada à manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com 
empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de 
assessoramento da Prefeitura de Santarém. 
15.3 No ato de assinatura do contrato, a Contratada deverá atender as disposições da habilitação pertinente 
à verificação da regularidade fiscal. Se qualquer das certidões apresentadas na fase de habilitação do 
procedimento licitatório expirar sua validade antes da data de assinatura dos contratos ou de seus aditivos, 
deverá a mesma ser atualizada. 

15.4 Integra o presente Edital a minuta do Contrato (Anexo II) que deverá ser assinada eletronicamente pela 
licitante vencedora, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos contados da sua disponibilização pela 
SEMINFRA.  

15.5 Para poder efetivar a assinatura eletrônica do Contrato, a licitante vencedora deverá possuir 
certificação digital. 
15.6 A recusa injustificada do licitante vencedor em não executar o serviço, dentro do prazo estabelecido 
pela Administração, caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades 
legalmente estabelecidas; 
15.7 O contrato a ser firmado vigorará nos termos do disposto do Projeto básico (Anexo I). 
15.8 As disposições acerca da gestão e fiscalização contratual estão dispostas no item 09 do Termo de 
referência (Anexo I) do edital. 
15.9 O instrumento contratual poderá ser substituído pela nota de Empenho nos termos do art. 62, caput e § 
4º da Lei nº 8.666/1993. 
15.10 No ato de emissão da nota de empenho, a licitante deverá atender as disposições quanto à verificação 
da regularidade fiscal. Se qualquer das certidões apresentadas na fase de habilitação do procedimento 
licitatório expirar sua validade antes da data de emissão da nota de empenho, deverá ser atualizada; 
15.11 É facultado à Administração, quando à adjudicatária convocada não retirar a nota de empenho, no 
prazo de 02 (dois) dias úteis, convocar outra licitante obedecida à ordem de classificação, para retirá-la, após, 
comprovados os requisitos de habilitação, feita a negociação e aceita a proposta ou revogar o certame. 
15.12 A nota de empenho vigorará a partir da emissão, ficando adstrita ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993, ressalvado o prazo de garantia dos produtos/serviços. 
15.13 O acompanhamento (gestão) e fiscalização serão realizados por servidor designado pela 
administração. 
15.14 A atuação ou a eventual omissão da fiscalização durante a realização dos trabalhos, não poderá ser 
invocada para eximir a licitante da responsabilidade no fornecimento dos produtos. 
15.15 A fiscalização será sob o aspecto qualitativo e quantitativo, devendo ser anotado, em registro próprio 
as falhas detectadas, e comunicadas ao gestor do contrato todas as ocorrências de quaisquer fatos que, a 
seu critério, exijam medidas corretivas por parte da licitante. 
15.16 A comunicação entre o fiscal do contrato e a licitante será realizada através de correspondência oficial 
e anotações ou registros no mesmo processo que trata da contratação dos objetos. 
15.17 Quando houver necessidade de emitir notificações para a licitante, o gestor deverá dar conhecimento 
ao Secretário (a) Municipal para que este pratique o ato. 
15.18 Demais atribuições e responsabilidades do gestor de contratos estão disciplinadas na Lei nº 8.666/93 e 
em normatização própria. 
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16 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1 Esta Licitação poderá ser revogada por interesse do comprador, em decorrência de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulada por vício ou ilegalidade, a 
modo próprio ou por provocação de terceiros, sem que à Licitante tenha direito a qualquer indenização, 
obedecendo ao disposto no art. 18, do Decreto nº. 3.555/2000 e Lei 10.024/2019. 
16.2 Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se divulgou o texto 
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 
afetar a formulação da proposta de preços de preços. 
16.3 Ao Pregoeiro ou a Autoridade Competente, é facultado, em qualquer fase da licitação a promoção de 
diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documentos ou informações que deveriam constar do mesmo desde a realização da sessão pública. 
16.4 As Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
16.5 Após apresentação da proposta de preços de preços não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
16.6 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação do objeto pelo 
comprador. 

16.7 O Licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta de preços de preços, não 
assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, 
ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta de preços de preços, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, ou cometer fraude 
fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e 

no contrato e das demais cominações legais. 
16.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normais. 
17.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da Licitante, 
desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação, e a exata compreensão da sua proposta de 
preços, durante a realização da sessão pública do Pregão Eletrônico. 
17.10. Para fins de aplicação das Sanções Administrativas constantes no presente Edital, o lance é 
considerado proposta de preços. 
17.11. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas, em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse do comprador, a finalidade e a 
segurança da contratação. 
17.12. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no 
§ 1° do Art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
17.13. As Licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 
ressalvado o direito do CONTRATADO de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no 
cumprimento do contrato. 
17.14. O Edital e seus Anexos, além de poderem ser lidos e retirados através da Internet no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br <http://www.comprasgovernamentais.gov.br>, poderão também 
ser obtidos no sitio www.santarem.pa.gov.br; 
17.15. São partes integrantes deste Edital, independente de transcrição:  
Anexo I – Projeto Básico: Planilha de Quantitativos e Preços, Cronograma, Composição de BDI e Encargos 
Sociais. 
Anexo II – Minuta do Contrato 
Anexo III: Modelo de Proposta de preços 
Anexo IV: Modelo de declaração de elaboração independente de proposta  
Anexo V: Carta de apresentação dos documentos de habilitação 
Anexo VI: Modelo de declaração de enquadramento como ME ou EPP 
17.16. Quaisquer informações complementares sobre o presente Edital e seus Anexos poderão ser obtidas 
pelo e-mail convenio.seminfra@santarem.pa.gov.br. 
17.17. O Foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem do presente procedimento licitatório será o da 
Comarca de Santarém/PA. 
 

Santarém-PA,   24 de fevereiro de 2022. 
 

_________________________________
Ana Flávia Lopes Ferreira 

 Pregoeira do Município / SEMINFRA 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.santarem.pa.gov.br/
mailto:convenio.seminfra@santarem.pa.gov.br.
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ANEXO I 

 

PROJETO BÁSICO 

  
 

1 – INTRODUÇÃO  
A obra trata-se de uma construção da pista de skate que sera realizada na segunda etapa da praça de 
eventos da Dr. Anísio Chaves.  
Neste documento estão descritas as particularidades técnicas dos projetos, as práticas exigidas para a 
execução dos serviços e os requisitos mínimos necessários, as especificações dos materiais mais 
utilizados nas obras. Portanto, deve ser aplicado em todas as situações em que as práticas e 
especificações aqui descritas forem pertinentes para o empreendimento. É de responsabilidade exclusiva 
da empresa Contratada a leitura atenta dos projetos para a correta identificação dos materiais e verificar 
no Caderno de Especificações Técnicas as características de cada material e as práticas construtivas 
recomendadas para cada serviço de modo a obter-se uma obra completa, em perfeitas condições de 
funcionamento e de atendimento ao público, com observância ao disposto na Lei 8666/93 a nas demais 
normas pertinentes e regulamentares. 
 
2 – OBJETO :  

Construção da Pista de Skate, no municipio de Santarém.  
 

3 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 
Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da Contratante: 
Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços contratados, bem como realizar testes nos bens 

executados e/ou fornecidos, atestar nas notas fiscais/fatura a efetiva execução do objeto contratado o seu 
aceite. 

Efetuar os pagamentos à Contratada as sanções regulamentares e contratuais. 
Aplicar a Contratada as sanções regulamentares e contratuais. 
 
 

4 – OBRIGAÇÕES  E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

Compete a CONTRATADA fazer minucioso estudo, verificação e comparação de todas as 
especificações e demais elementos integrantes da documentação técnica fornecida pela Secretaria 
Municipal de Infraestrutura de Santarém – SEMINFRA, para execução dos serviços. 

A CONTRATADA se obriga a executar os serviços rigorosamente de acordo com o este Termo de 
Referência, dando-lhes andamento conveniente, de modo que seja integralmente cumprido o prazo 
estipulado para o término dos serviços. 

A CONTRATADA fornecerá todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos que serão 
obrigatoriamente de primeira qualidade.   

A CONTRATADA se obriga a respeitar rigorosamente no que se referem a todos os seus 
empregados utilizados nos serviços, a legislação vigente sobre tributos, trabalhos, segurança, previdência 
social e acidentes do trabalho, por cujos encargos responderá unilateralmente, em toda a sua plenitude. 

A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na 
execução dos serviços contratados, bem como as indenizações eventuais devidas a terceiros por danos 
pessoais e materiais, oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos em via pública.  

A CONTRATADA é obrigada a retirar do local da execução dos serviços, imediatamente após 
solicitado, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que, a critério da Fiscalização, 
venha apresentar conduta nociva, incapacidade técnica ou desrespeito a normas de segurança.  

Todas as medidas e quantidades referentes aos serviços a serem executados serão 
obrigatoriamente conferidos pela licitante, antes da licitação dos serviços correndo por sua exclusiva 
responsabilidade a aferição das mesmas. 

Sempre que houver necessidade, as instalações a serem executadas deverão ser interligadas e 
compatibilizadas com as já existentes, de maneira que ambas fiquem em perfeitas condições de 
funcionamento. 



Núcleo de Licitação, Contratos e Convênios - SEMINFRA 
Av. Barão do Rio Branco, S/Nº – BAIRRO: Aeroporto Velho - CEP: 68005-310  – SANTARÉM/PA 

E-mail: convenio.seminfra@santarem.pa.gov.br  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA 

                                                                                                   Pregão Eletrônico nº 002/2022/SEMINFRA 
Processo Administrativo nº 2022/004/1107  

 

A CONTRATADA é obrigada a obter todas as licenças, aprovações, taxas e franquias necessárias 
aos serviços que contratar, pagando os emolumentos prescritos e obedecendo as leis, regulamentos e 
posturas referentes aos serviços e a segurança pública. È obrigada, outrossim, a cumprir quaisquer 
formalidades e pagamento. À sua custa, das multas porventura impostas pelas autoridades. 

A CONTRATADA é responsável pela integridade dos bens e equipamentos durante o manuseio 
por seus empregados ou de sua ordem e, responsabilidade pelos danos a eles causados. 

Ao fim dos trabalhos, o ambiente deverá ser restituído devidamente limpo, removidos do local 
quaisquer sobras ou entulho, eventuais manchas em paredes, foro ou móveis ocorridos durante a 
execução das atividades deverão ser removidos. 

Manter, durante a execução do objeto do contrato as mesmas condições da habilitação. 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
suspensões que se fizerem na execução objeto da presente licitação, até 25% do valor contratual. 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela execução de todos os serviços e 
instalações, respondendo pela sua perfeição, segurança e solidez, nos termos do CÓDIGO CIVIL 
BRASILEIRO. 

A CONTRATADA providenciará a contratação de todo pessoal necessário, bem como o 
cumprimento das leis trabalhistas, legislação vigente sobre saúde, higiene e segurança do trabalho e 
providências. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes 
de trabalho na execução dos serviços contratados, uso indevido de patentes registradas resultantes de 
caso fortuito ou qualquer outro motivo, até a definitiva aceitação dos serviços contratados. 

Caberá também a CONTRATADA:  

Qualquer serviço imprescindível a obtenção de autorização para início dos serviços, inclusive as 
providências necessárias de elaboração de projetos, como a Anotação de Responsabilidade Técnica no 
órgão competente. 

Informar a Fiscalização por escrito, no último dia útil da semana, o plano de trabalho para a 
semana seguinte, do qual devem constar os serviços que serão executados e os recursos humanos e 
materiais que serão alocados ao canteiro. 

A CONTRATADA responderá também:  

Por danos causados a Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINFRA, a prédios 
circunvizinhos a via pública e a terceiros, e pela execução de medidas provenientes contra os citados 
danos, obedecendo rigorosamente às exigências dos órgãos competentes. 

Pela observância de leis, posturas e regulamentos dos órgãos públicos e/ou concessionárias; 

Por acidentes e multas, e pela execução de medidas preventivas contra os referidos acidentes. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos impugnados pela Divisão de Engenharia 
da SEMINFRA, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desta providência. 

Nenhuma ocorrência de responsabilidade da contratada constituirá ônus a Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e nem motivará a ampliação dos prazos contratuais. 

A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar o serviço prestado, se em desacordo com os 
termos deste Termo de Referência e do Instrumento Convocatório. 

  

5 – OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

As despesas referentes a materiais de escritório serão por conta da CONTRATADA.  

As despesas referentes a cópias heliográficas, plotagens e outras correrão por conta da 
Contratada. 

As despesas decorrentes a estadia e alimentação de pessoal no local da realização das obras ou 
serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA.  

6 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

A elaboração dos projetos serão obrigatoriamente dirigidas por engenheiros residentes em tempo 
integral. Pelo engenheiro residente deverão ser feitas comunicações entre a FISCALIZAÇÃO e a 
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CONTRATADA. 

Serão empregados profissionais em número compatível com o bom andamento dos serviços, de 
comum acordo com a FISCALIZAÇÃO. 

 
7 - NORMAS GERAIS: 

 Os preços unitários ofertados, deverão obedecer o piso salarial das categorias, segundo tabela do 
SINDUSCON/PA. 

Para coordenação de seus serviços, a empresa Contratada deverá dispor, sob sua responsabilidade 
um supervisor de nível superior, com formação em Engenharia Civil, devidamente registrado na entidade 
profissional competente. 
 
8 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E MODALIDADE LICITÁTORIA 
 

Está previsto na Lei Orçamentária - 2022, recursos para a Serviços de Construção da Pista de 
Skate na cidade de Santarem-PA. que tem como valor estimado de R$ 371.284,26 (trezentos e setenta e 
um mil duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos) 

As despesas com o pagamento dos serviços a serem executados correrão por conta do 
CONTRATO DE REPASSE 913016/2021 MCIDADANIA/ e Dotação Orçamentária: 27.451.0007.1033.0000 
– Construção, ampliação e reforma de bens públicos.  

Elemento de despesa:  4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações;  
Ressaltamos a importância deste serviço, haja vista a necessidade da Pista de Skate, nesta 

Cidade de Santarém-PA. O valor está dentro das modalidades prevista na Lei n º 8.666, de 21.06.1993, 
Art. 23, I – a; Art. 6, VIII – a e Art. 45, § 1º, I, pode ser licitado na modalidade Pregão Eletrônico, com tipo 
menor preço global. 
 
9 - ESTIMATIVA DE CUSTO 
 
             O custo estimado foi orçado pela Divisão de Engenharia e Obras Públicas, sob a responsabilidade 
da Divisão de Engenharia, no valor de R$ 371.284,26 (trezentos e setenta e um mil duzentos e oitenta 
e quatro reais e vinte e seis centavos) 

Ficam esclarecidos que os valores apresentados são meramente referenciais, e têm a única 
finalidade de subsidiar as empresas licitantes a elaborarem suas propostas, não importando, em nenhuma 
hipótese, em compromisso da SEMINFRA de atendimento de tais valores no período de contratação. 

 
 
10 - VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 

Os serviços serão contratados para ter a vigência a partir da Ordem de serviços e publicação no 
quadro de aviso da SEMINFRA, que servirá de marco para o início da contagem do prazo de execução 
dos serviços que é de 04 (quatro) meses conforme descrito abaixo.  

 
Os serviços serão medidos em função da área efetivamente trabalhada, expressa em m². O cálculo 

do valor a ser pago será feito através do produto dos preços unitários constituídos na planilha de 
orçamentária, pelas quantidades medidas verificadas pela Fiscalização da Obra.  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE 
SKATE, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA. 

 

1 SERVIÇOS INICIAIS 
 
1.0 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

 
Será colocada em local indicado, visível constituída com folha de chapa de aço galvanizado com 

acabamento em tinta a óleo ou esmalte, e abertura de letras formando frases indicando o tipo da obra, 
valor, a área, a construtora, o órgão responsável e a data do início e entrega da obra, a placa deve ser, 
fixada em estrutura de madeira resistente para apoio. A Contratada obriga-se a mandar confeccionar, e 
conservar na obra, a respectiva placa conforme exigida pela Legislação e medindo 4,00 x 8,00 m. 

 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
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A medição será realizada a partir da finalização e verificação do serviço executado, sendo 100% 

finalizado, e de acordo com os itens abrangentes do evento sendo todos finalizados.  

 
1.1 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 

 
O depósito deverá ser executado em chapa de madeira compensada, com fundação em 

baldrame incluso escavação, execução do lastro de concreto e da alvenaria de bloco de concreto, e 
reaterro da vala. Deverá ser executado contrapiso em toda a edificação e calçada externa. Na cobertura 
deverá possuir instalação de trama de madeira, composta por terças para telhados de até duas águas, e 
assentamento de telhas de fibrocimento. Execução da instalação elétrica e instalação das esquadrias. O 
depósito a ser executado com as seguintes medidas: 3,00 m por 4,00 m. 

 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 
A medição será realizada a partir da finalização e verificação do serviço executado, sendo 100% 

finalizado, e de acordo com os itens abrangentes do evento sendo todos finalizados.  
 
 

1.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 
 

Verifica-se a área dos tapumes a serem instalados, corta-se o comprimento necessário das 
peças, 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; 

No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes, em seguida, são colocadas as telhas 
metálicas para o fechamento. 
 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 
A medição será realizada a partir da finalização e verificação do serviço executado, sendo 100% 

finalizado, e de acordo com os itens abrangentes do evento sendo todos finalizados.  

 Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os carpinteiros e 

apenas os auxiliares que ajudam na instalação da construção temporária. 

 Considerou-se que o buraco escavado para fixação de cada pontalete tem diâmetro de 

0,15 m e 0,60 m de profundidade. 

 Considerou-se recobrimento de 0,025 e 0,1 m entre as telhas metálicas; 

 Estimou-se que cada chapa de aço e telha metálica é utilizada 1 vez em cada obra e tem 

durabilidade de 3 obras. 

 Foi considerada uma perda de 5% para a telha metálica, além de uma perda de 20% de 

material metálico ao final de cada obra. 

 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
 

A medição será realizada a partir da finalização e verificação do serviço executado, sendo 100% 
finalizado, e de acordo com os itens abrangentes do evento sendo todos finalizados.  

 

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 
Realização de serviços administrativos de apoio no canteiro de obras, o desenvolvimento dos 

serviços de controle de qualidade, de prazos e de custos e a execução de todos os serviços de supervisão 

técnica ligados à produção. O construtor deverá manter na obra, durante o tempo indicado em planilha, 
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efetivo de mão-de-obra composta no mínimo por: um engenheiro júnior, um mestre de obras e um 

encarregado geral de obra.  

 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 

A medição da administração local será baseada de acordo com porcentagem de serviço 
executado no período, de acordo com o cronograma físico-financeiro e PLE. 

 
3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  

 
Mobilização compreende o efetivo deslocamento e instalação no local onde deverão ser realizados os 
serviços, de todo o pessoal técnico e de apoio, materiais e equipamentos necessários à execução dos 
mesmos. Desmobilização compreende a desmontagem do canteiro de obras e consequentemente a 
retirada do local de todo o efetivo, além dos equipamentos e materiais de propriedade exclusiva da 
Contratada, entregando a área das instalações devidamente limpa. Para obra em questão a mobilização e 
desmobilização deverá ser feita através de um caminhão com carroceria ¾ ou similar para o transporte de 
insumos para a execução do presente projeto. 
A Mobilização compreende o efetivo deslocamento e instalação no local onde deverão ser realizados os 
serviços, de todo o pessoal técnico e de apoio, materiais e equipamentos necessários à execução dos 
mesmos. 
 
 

A Desmobilização compreende a desmontagem do Canteiro de Obras e consequente retirada do 
local de todo o efetivo, além dos equipamentos e materiais de propriedade exclusiva da Contratada, 
entregando a área das instalações devidamente limpa. 
 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 
Os custos globais relativos à mobilização e desmobilização são aqueles indicados no item 3 – 3.1 e 3.2 da 
Planilha de Quantidades e Preços, observando-se que para esse item os valores não poderão ser 
superiores aos a seguir discriminados: 

 
A medição será realizada a partir da finalização e verificação do serviço executado, sendo 100% 

finalizado, e de acordo com os itens abrangentes do evento sendo todos finalizados.  
 

4 BLOCO 01 INFRAESTRUTURA 

 

4.1   ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE 
FÔRMA. AF_06/2017 

 
Serão removidas as vigas de apoio do assoalho (piso) e vigas de amarração dos pilares. As 

peças da viga deverão ser retiradas cuidadosamente, com a utilização de ferramentas adequadas de 

modo a não danificar as instalações existentes no local. O material deverá ser transportado para local 

conveniente e posteriormente retirado da obra como entulho para o descarte adequado. As peças que 

irão ser retiradas para a troca, deveram ser aquelas que apresenta um maior estado de decomposição 

ou irregularidades que possam danificar o restante da estrutura futuramente.  

Durante a execução dos serviços, poderá a FISCALIZAÇÃO exigir a remoção e/ou substituição 

de qualquer peça, que pelo seu entendimento seja necessária a substituição. 

 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

A medição será realizada a partir da finalização e verificação do serviço executado, sendo 100% 
finalizado, e de acordo com os itens abrangentes do evento sendo todos finalizados.  

Para apresentação da medição deve conter um relatório detalhado que deverá ser analisado 
cautelosamente pela FISCALIZAÇÃO, com todas as peças que foram retiradas in loco.  efetuar-se-á 
levando em consideração as unidades extraídas. Os serviços serão medidos pela categoria de material 
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devendo incluir as operações de, mão-de-obra e encargos, bem como todos os eventuais necessários a 
completa execução dos serviços. 

O cálculo do valor a ser pago será obtido através do produto do preço unitário apresentado na 
planilha de preços pelas quantidades medidas verificadas e aprovadas pela Fiscalização da Obra. 

 
4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. 
AF06/2017 

 
Marcar no terreno as dimensões das vigas baldrames a serem escavadas, executar a vala 

utilizando pá, picareta e ponteira, realizar o ajuste das laterais utilizando ponteira e pá e nivelar o fundo 
e retirar todo material solto do fundo. 

 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 

A medição será realizada a partir da finalização e verificação do serviço executado, sendo 100% 
finalizado, e de acordo com os itens abrangentes do evento sendo todos finalizados.  

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários e ajudantes 
que estavam envolvidos na escavação da peça e as devidas proteções da região sendo escavada são 
consideradas executadas e o esforço relativo a esta proteção é tratado em outra composição. Não foi 
considerada escavação extra de terra ao redor da peça. 

 
4.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_08/2017 
 

Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita, em áreas 
extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas conforme utilização ou previsto em projeto e 
nivelar a superfície final. 

 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 

A medição será realizada a partir da finalização e verificação do serviço executado, sendo 100% 
finalizado, e de acordo com os itens abrangentes do evento sendo todos finalizados.  

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que 
estavam envolvidos diretamente na execução do serviço. O cálculo dos coeficientes foi realizado 
considerando uma espessura de aproximadamente 5 cm para o lastro, os valores calculados de 
produtividade não incluem o transporte do material até a frente de trabalho. 

 
4.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 
 
A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das peças de 
madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos 
cortes, utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou 
marcador eletrônico de ângulo, etc. Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturação da fôrma da 
sapata, executar demais dispositivos do sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação, fazer a 
marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas, posicionar as quatro faces da base da 
sapata, conforme projeto, e pregá-las com prego de cabeça dupla, escorar as laterais com sarrafos de 
madeira apoiados no terreno, fixar estrutura de delimitação da altura e abertura do tronco de pirâmide. 
 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 

A medição será realizada a partir da finalização e verificação do serviço executado, sendo 100% 
finalizado, e de acordo com os itens abrangentes do evento sendo todos finalizados.  

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros, operador 
de serra circular e ajudantes) que estavam envolvidos com a fabricação da fôrma, seja no corte, pré-
montagem ou marcação, Foram consideradas perdas por entulho e por reformas necessárias, devido a 
danos causados na desforma dos elementos, considerou-se que a fôrma de madeira serrada será utilizada 
2 vezes, Para cálculo dos consumos, considerou-se uma sapata característica, com peças especificadas, 
onde a declividade dos planos inclinados das superfícies superiores das sapatas não ultrapassa 2H:1V. Do 
contrário, será necessária forma para as faces superiores das sapatas, alterando os consumos de material 
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e de mão de obra. 
 

4.5 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 
 
A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das peças de 
madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos 
cortes, utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou 
marcador eletrônico de ângulo, etc. Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturação da fôrma da 
sapata, executar demais dispositivos do sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação, fazer a 
marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas, travar as duas faces com sarrafos 
pregados na face superior da viga. 

 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 

A medição será realizada a partir da finalização e verificação do serviço executado, sendo 100% 
finalizado, e de acordo com os itens abrangentes do evento sendo todos finalizados.  

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros, operador 
de serra circular e ajudantes) que estavam envolvidos com a fabricação da fôrma, seja no corte, pré-
montagem ou marcação, foram consideradas perdas por entulho e por reformas necessárias, devido a 
danos causados na desforma dos elementos, considerou-se que a fôrma de madeira serrada será utilizada 
2 vezes, 
 
4.6   ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM (COM ARRANQUE). AF_06/2017 
4.7  ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM (COM ARRANQUE). AF_06/2017 
4.8 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM (COM ARRANQUE). AF_06/2017 
 

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. 

 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 

A medição será realizada a partir da finalização e verificação do serviço executado, sendo 100% 
finalizado, e de acordo com os itens abrangentes do evento sendo todos finalizados.  

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos 
diretamente com a armação da fundação após o recebimento/fabricação das peças précortadas/dobradas 
no canteiro. Foi considerado que o serviço de montagem da armadura inicia com as barras já cortadas e 
dobradas. - O esforço de corte e dobra das barras, assim como a perda de aço, é dado pela composição 
auxiliar de “corte e dobra de aço”. O esforço de execução da armadura de arranque do pilar não foi 
considerado. 
 

4.9 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016Lançamento com uso de baldes, adensamento e 
acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015 
 
Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado graúdo na betoneira, colocando-a em 
movimento, lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 1/3 terço do 
volume de água; após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista de areia e o 
restante da água; respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo 
fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais. 
 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 

A medição será realizada a partir da finalização e verificação do serviço executado, sendo 100% 
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finalizado, e de acordo com os itens abrangentes do evento sendo todos finalizados.  
Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam 
envolvidos com o preparo de concreto, O traço orientativo indicado na composição refere-se à massa de 
materiais secos, devendo-se corrigir o consumo de água e o consumo de areia em função do seu teor de 
umidade. Com base no peso unitário dos materiais o traço em massa poderá ser convertido par traço em 
volume (exceto para o cimento), podendo-se assumir para a areia o coeficiente médio de inchamento de 
1,30 caso não se disponha da curva de inchamento real. Para o cálculo do consumo de insumos para a 
produção de 1m³ de concreto considerou-se o traço em massa orientativos e a relação água / cimento 
igual a 0,56, foram consideradas as sobras ao final do dia. Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o 
tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma: 
CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento; 
CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho 
Os tempos de carregamento foram estabelecidos a partir dos valores medidos em campo, considerando a 
capacidade de mistura do equipamento. O tempo de mistura foi estabelecido a partir dos valores medidos 
em campo e referências bibliográficas. O tempo de descarregamento foi estabelecido a partir dos valores 
medidos em campo. 
 
 

4.10 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_12/2015 
 

Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do 
projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para 
introdução de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros); 
Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade 
etc) e do cimbramento, e verificar a condição de estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de 
pasta de cimento; 
Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o 
concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do 
concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) – verificações com base na 
Nota Fiscal / documento de entrega; 
Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para 
controle da resistência à compressão do concreto, lançar o material com a utilização de baldes e funil e 
adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos 
sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto; 
Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se formarem ninhos, 
evitando-se vibrações em excesso que venham a causar exsudação da pasta / segregação do material. 
Conferir o prumo da estrutura ao final da execução. 
 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 

A medição será realizada a partir da finalização e verificação do serviço executado, sendo 100% 
finalizado, e de acordo com os itens abrangentes do evento sendo todos finalizados.  

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no 
lançamento (incluindo a movimentação de baldes no nível da concretagem), espalhamento, adensamento 
e acabamento do concreto. 

Foi considerado um carpinteiro responsável por verificar a integridade das fôrmas durante toda a 
concretagem. 
Considerou-se 10,3% de perdas incorporadas e sobras do concreto. 

 
5 BLOCO 01 SUPERESTRUTURA 

 
5.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09 /2020  
 
A partir dos eixos de referência considerados no projeto de estrutura, posicionar os gastalhos dos pés 
dos pilares, realizando medições e conferências com trena metálica, esquadros de braços longos, nível 
lazer e outros dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de aço ou recursos equivalentes. 
Posicionar três faces da fôrma de pilar, cuidando para que fiquem solidarizadas no gastalho, conferir 
prumo, nível e ortogonalidade do conjunto usando esquadro metálico, sobre a superfície limpa, aplicar 
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desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna da fôrma. Após posicionamento das 
armaduras e dos espaçadores, colocar a quarta face da fôrma de pilar e realizar a fixação entre as 
gravatas, de modo a garantir as dimensões durante o lançamento do concreto. Conferir 
posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma, introduzindo os contraventamentos 
previstos no projeto das fôrmas. - Promover a retirada das fôrmas de acordo com o prazo indicado no 
projeto estrutural, somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, 
conforme NBR 14931:2004, logo após a desforma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma 
adequada para impedir o empenamento. 

 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
 

A medição será realizada a partir da finalização e verificação do serviço executado, sendo 100% 
finalizado, e de acordo com os itens abrangentes do evento sendo todos finalizados.  

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e 
ajudantes) que estavam envolvidos com a montagem e desmontagem da fôrma. Considerou-se que a 
fôrma madeira serrada será utilizada 2 vezes, considerou-se uma perda por reformas necessárias, 
devido a danos causados na desforma dos elementos. 

 
5.2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 
17 MM. AF_09/2020 
 
A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das tábuas e peças de 
madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes, 
utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador 
eletrônico de ângulo, etc. Para a fôrma da lateral da viga, sobre o compensado já cortado, dispor os 
sarrafos verticais e horizontais, de forma a estruturar a grelha e dar rigidez à fôrma. Para a fôrma de fundo 
de viga, dispor os sarrafos faceando as bordas do painel e duas peças de compensado nas extremidades, 
que servirão de guia para a montagem, fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas. 
 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
 

A medição será realizada a partir da finalização e verificação do serviço executado, sendo 100% 
finalizado, e de acordo com os itens abrangentes do evento sendo todos finalizados.  

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros, operador 
de serra circular e ajudantes) que estavam envolvidos com a fabricação da fôrma, seja no corte, pré-
montagem ou marcação. Foram consideradas perdas por entulho. 
 
5.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. 
AF_12/2015 
5.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. 
AF_12/2015 
5.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM- MONTAGEM. 
AF_12/2015 
 
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. 
Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 
concretagem. 
 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
 

A medição será realizada a partir da finalização e verificação do serviço executado, sendo 100% 
finalizado, e de acordo com os itens abrangentes do evento sendo todos finalizados.  

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos 
diretamente com a montagem da armadura da estrutura de concreto armado, após o 
recebimento/fabricação das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro. Foi considerado que as barras são 
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recebidas pré-cortadas e pré-dobradas, resultando em perda nula de aço. 
 

5.6 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 
 
Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado graúdo na betoneira, colocando-a em 
movimento, lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 1/3 terço do volume 
de água; Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista de areia e o restante da 
água; Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do 
equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais. 
 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
 

A medição será realizada a partir da finalização e verificação do serviço executado, sendo 100% 
finalizado, e de acordo com os itens abrangentes do evento sendo todos finalizados.  

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam 
envolvidos com o preparo de concreto, traço orientativo indicado na composição refere-se à massa de 
materiais secos, devendo-se corrigir o consumo de água e o consumo de areia em função do seu teor de 
umidade. Com base no peso unitário dos materiais o traço em massa poderá ser convertido par traço em 
volume (exceto para o cimento), podendo-se assumir para a areia o coeficiente médio de inchamento de 
1,30 caso não se disponha da curva de inchamento real; Para o cálculo do consumo de insumos para a 
produção de 1m³ de concreto considerou-se o traço em massa orientativos e a relação água / cimento 
igual a 0,56, foram consideradas as sobras ao final do dia; Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o 
tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma: 

1. CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento; 

2. CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho. 

Os tempos de carregamento foram estabelecidos a partir dos valores medidos em campo, considerando a 
capacidade de mistura do equipamento, o tempo de mistura foi estabelecido a partir dos valores medidos 
em campo e referências bibliográficas, o tempo de descarregamento foi estabelecido a partir dos valores 
medidos em campo. 
 

5.7 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_12/2015 
 

Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do 
projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para 
introdução de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros); 
Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade 
etc) e do cimbramento, e verificar a condição de estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de 
pasta de cimento; 
Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o 
concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do 
concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) – verificações com base na 
Nota Fiscal / documento de entrega; 
Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para 
controle da resistência à compressão do concreto, lançar o material com a utilização de baldes e funil e 
adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos 
sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto; 
Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se formarem ninhos, 
evitando-se vibrações em excesso que venham a causar exsudação da pasta / segregação do material. 
Conferir o prumo da estrutura ao final da execução. 
 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 

A medição será realizada a partir da finalização e verificação do serviço executado, sendo 100% 
finalizado, e de acordo com os itens abrangentes do evento sendo todos finalizados.  

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no 
lançamento (incluindo a movimentação de baldes no nível da concretagem), espalhamento, adensamento 
e acabamento do concreto. 
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Foi considerado um carpinteiro responsável por verificar a integridade das fôrmas durante toda a 
concretagem. 
Considerou-se 10,3% de perdas incorporadas e sobras do concreto. 

 
6 BLOCO 01 RAMPAS E PLATAFORMA ELEVADAS 

6.1  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL (SINGELO) 

DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M²SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014 

 
 Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as especificações do projeto e fixá-
los com uso de resina epóxi; demarcar a alvenaria materialização dos eixos de referência, demarcação 
das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para demarcação 
vertical das fiadas, execução da primeira fiada; 
Elevação da alvenaria assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada com palheta ou 
bisnaga, formando-se dois cordões contínuos; Execução de vergas e contravergas concomitante com a 
elevação da alvenaria. 
 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
 

A medição será realizada a partir da finalização e verificação do serviço executado, sendo 100% 
finalizado, e de acordo com os itens abrangentes do evento sendo todos finalizados.  

Não são considerados nessa composição os esforços de execução de fixação da alvenaria 
(encunhamento); O esforço de preparo da argamassa está contemplado nas composições auxiliares; O 
consumo dos blocos considera as perdas por entulho durante a execução da alvenaria e no transporte do 
material; Considerou-se que, em média, uma lateral da parede recebe tela de amarração da alvenaria 
aplicada a cada duas fiadas; Considerou-se que os pontos que necessitam de fixação com tela são os 
encontros com pilares e encontro seco com a alvenaria. A fixação das telas metálicas na estrutura é feita 
por pinos de aço zincado, porém a amarração de uma parede e outra de alvenaria por meio telas dispensa 
o uso dos pinos; A composição é válida para alvenaria de vedação de até 3,00m de altura, tanto para 
casas quanto para edifícios de múltiplos pavimentos; 
O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está 
contemplado na composição. 
 
6.2 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE) 

 
Areia para aterro retirada direto da jazida, não inclui movimentação do material.  

 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
 

A medição será realizada a partir da finalização e verificação do serviço executado, sendo 100% 
finalizado, e de acordo com os itens abrangentes do evento sendo todos finalizados.  

 

6.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

 
Define-se pelo transporte do material de 1ª categoria, escavado dentro dos “off-sets” de terraplenagem. 
Deve ser transportado por caminhões basculantes, com proteção superior. Sua D.M.T. estimada será 
de 6,60 Km para via urbanas pavimentada, para transporte da areia para o aterro, da usina (Jazida) até 
o canteiro de obras. 
 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
 

A medição será realizada a partir da finalização e verificação do serviço executado, sendo 100% 
finalizado, e de acordo com os itens abrangentes do evento sendo todos finalizados.  
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6.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 
 

Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim de atingir o teor umidade ótima de 
compactação prevista em projeto. Escavação da vala de acordo com o projeto de engenharia. A 
escavação deve atender às exigências da NR 18. 
 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
 
A medição será realizada a partir da finalização e verificação do serviço executado, sendo 100% 

finalizado, e de acordo com os itens abrangentes do evento sendo todos finalizados.  
Para gerar os índices de produtividade referentes à compactação da vala reaterrada foi considerado 
que a atividade é feita em etapas com camadas na ordem de 20 cm de altura. 
 

6.5 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. 
AF_11/2017 

 
Utilizar a área de projeção da fundação direta, piso ou laje sobre o solo. A lona, garantindo 
sobreposição de, no mínimo, 30 cm das emendas para impedir o escoamento da nata de cimento 
e a umidade ascendente. 

 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
 

A medição será realizada a partir da finalização e verificação do serviço executado, sendo 100% 
finalizado, e de acordo com os itens abrangentes do evento sendo todos finalizados.  

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos na 
execução do radier, piso ou laje sobre solo. 
 

6.6 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 

= 17 MM. AF_09/2020 

 

Para elaboração da forma do projeto das lajes e rampas que serão executadas, foi considerado somente 
as áreas das mestras, pois o solo já servira como base de apoio para a estrutura.  
 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
 

A medição será realizada a partir da finalização e verificação do serviço executado, sendo 100% 
finalizado, e de acordo com os itens abrangentes do evento sendo todos finalizados.  

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros, operador 
de serra circular e ajudantes) que estavam envolvidos com a fabricação da fôrma, seja no corte, pré-
montagem ou marcação; Foram consideradas perdas por entulho. 
 
6.7 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 

6.8 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 

 
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. Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de 
deslocamento durante a concretagem. 

 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
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A medição será realizada a partir da finalização e verificação do serviço executado, sendo 100% 
finalizado, e de acordo com os itens abrangentes do evento sendo todos finalizados.  

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos 
diretamente com a montagem da armadura da estrutura de concreto armado, após o 
recebimento/fabricação das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro. Foi considerado que as barras são 
recebidas pré-cortadas e pré-dobradas, resultando em perda nula de aço. 

 
6.9 CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE 

FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 

 

Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do 
projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas fôrmas (negativos de 
portas e janelas, eletrodutos, caixas de elétrica e outros); 
Antes do lançamento do concreto assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos 
elementos, nivelamento, estanqueidade, etc.) e do escoramento; Antes do lançamento, verificar se o traço 
declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se 
não foi ultrapassado o tempo de início de pega do cimento (tempo decorrido desde a saída da usina até a 
chegada na obra) – verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega; 
Após lançar o concreto, adensá-lo com uso de vibrador de imersão de forma que toda a armadura e os 
componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto. 
 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
 
A medição será realizada a partir da finalização e verificação do serviço executado, sendo 100% 

finalizado, e de acordo com os itens abrangentes do evento sendo todos finalizados.  
Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no 
lançamento (manuseio do mangote da bomba), espalhamento, adensamento (manuseio do vibrador) e 
acabamento do concreto.  
 
6.10 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. 

_09/2017 

 
Quando a superfície do concreto estiver livre de água superficial e suportar o peso de uma pessoa, lançar 
sobre a superfície aspersão mineral cimentícia ou pó de cimento, passar a desempenadeira mecânica de 
concreto munida de disco de flotação, formando uma camada de nata de cimento na superfície, Realizar 
arremates das bordas do piso com desempenadeira, desempenar a superfície com a desempenadeira 
mecânica de concreto munida de lâminas de amaciamento, na direção ortogonal à do sarrafe amento, 
sendo que a cada passada sobrepor em 50% a anterior, realizar o alisamento superficial empregando 
desempenadeira mecânica de concreto munida de lâminas para acabamento. 
 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
 

A medição será realizada a partir da finalização e verificação do serviço executado, sendo 100% 
finalizado, e de acordo com os itens abrangentes do evento sendo todos finalizados.  

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam 
envolvidos diretamente no acabamento do piso. 
 
7 BLOCO 01 ESCADA 

7.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL (SINGELO) DE 

9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

 
 Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as especificações do projeto e fixá-
los com uso de resina epóxi; demarcar a alvenaria materialização dos eixos de referência, demarcação 
das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para demarcação 
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vertical das fiadas, execução da primeira fiada; 
Elevação da alvenaria assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada com palheta ou 
bisnaga, formando-se dois cordões contínuos; Execução de vergas e contravergas concomitante com a 
elevação da alvenaria. 
 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
 
A medição será realizada em função de sua área efetiva expressa em m², conforme apresentado em 
Planilha Orçamentária. O pagamento será efetuado quando a mesma estiver locada na respectiva obra. 
Não são considerados nessa composição os esforços de execução de fixação da alvenaria 
(encunhamento); O esforço de preparo da argamassa está contemplado nas composições auxiliares; O 
consumo dos blocos considera as perdas por entulho durante a execução da alvenaria e no transporte do 
material; Considerou-se que, em média, uma lateral da parede recebe tela de amarração da alvenaria 
aplicada a cada duas fiadas; Considerou-se que os pontos que necessitam de fixação com tela são os 
encontros com pilares e encontro seco com a alvenaria. A fixação das telas metálicas na estrutura é feita 
por pinos de aço zincado, porém a amarração de uma parede e outra de alvenaria por meio telas dispensa 
o uso dos pinos; A composição é válida para alvenaria de vedação de até 3,00m de altura, tanto para 
casas quanto para edifícios de múltiplos pavimentos; 
O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está 
contemplado na composição. 
 
7.2 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE) 

 
Areia para aterro retirada direto da jazida, não inclui movimentação do material.  

 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
 

A medição será realizada a partir da finalização e verificação do serviço executado, sendo 100% 
finalizado, e de acordo com os itens abrangentes do evento sendo todos finalizados.  

 

7.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

 
Define-se pelo transporte do material de 1ª categoria, escavado dentro dos “off-sets” de terraplenagem. 
Deve ser transportado por caminhões basculantes, com proteção superior. Sua D.M.T. estimada será 
de 6,60 Km para via urbanas pavimentada, para transporte da areia para o aterro, da usina (Jazida) até 
o canteiro de obras. 
 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
 

A medição será realizada a partir da finalização e verificação do serviço executado, sendo 100% 
finalizado, e de acordo com os itens abrangentes do evento sendo todos finalizados.  

 

7.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 
 

Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim de atingir o teor umidade ótima de 
compactação prevista em projeto. Escavação da vala de acordo com o projeto de engenharia. A 
escavação deve atender às exigências da NR 18. 
 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
 
A medição será realizada a partir da finalização e verificação do serviço executado, sendo 100% 

finalizado, e de acordo com os itens abrangentes do evento sendo todos finalizados.  
Para gerar os índices de produtividade referentes à compactação da vala reaterrada foi considerado 
que a atividade é feita em etapas com camadas na ordem de 20 cm de altura. 

 
7.5 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. 

AF_11/2017 
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Utilizar a área de projeção da fundação direta, piso ou laje sobre o solo. A lona, garantindo 
sobreposição de, no mínimo, 30 cm das emendas para impedir o escoamento da nata de cimento 
e a umidade ascendente. 

 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
 

A medição será realizada a partir da finalização e verificação do serviço executado, sendo 100% 
finalizado, e de acordo com os itens abrangentes do evento sendo todos finalizados.  

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos na 
execução do radier, piso ou laje sobre solo. 
 
7.6 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2017 

 
Posicionar os espaçadores soldados (treliças) de forma a garantir o cobrimento mínimo e não oferecer 
riscos de deslocamento das armaduras durante a concretagem. Se não houver nenhuma indicação no 
projeto, observar distanciamento de 100 cm entre os espaçadores de forma. Distribuir as telas de acordo 
com as especificações do projeto, observando nas seções de emenda das telas os traspasses 
especificados. Posicionar as armaduras de reforço (vergalhões ou segmentos de tela eletrossoldada) 
conforme especificações do projeto estrutural. Enrijecer o conjunto de armaduras mediante amarração 
com arame recozido, de forma que não ocorra movimentação durante a concretagem da laje. 

 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 

A medição será realizada a partir da finalização e verificação do serviço executado, sendo 100% 
finalizado, e de acordo com os itens abrangentes do evento sendo todos finalizados.  

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam 
envolvidos na armação do radier, piso, laje sobre solo ou pavimento de concreto. Foram consideradas 
perdas por entulho. 

 
7.7 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 

 

Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o 
concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do 
concreto – verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega. Após verificação da 
trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova para controle da resistência à 
compressão, lançar o material com a utilização de bombas.  
Após lançar o concreto, adensá-lo com uso de vibrador de imersão de forma que toda a armadura e os 
componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa do concreto, realizar o acabamento 
com sarrafo com movimentos de vai-e-vem e regularizar a superfície utilizando rodo de corte. 
Quando a superfície do concreto estiver livre de água superficial e suportar o peso de uma pessoa, lançar 
sobre a superfície aspersão mineral cimentícia ou pó de cimento. Passar a desempenadeira mecânica de 
concreto munida de disco de flotação, formando uma camada de nata de cimento na superfície, realizar 
arremates das bordas do piso com desempenadeira. Desempenar a superfície com a desempenadeira 
mecânica de concreto munida de lâminas de amaciamento, na direção ortogonal à do sarrafeamento, 
sendo que a cada passada sobrepor em 50% a anterior. 
 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
 

A medição será realizada a partir da finalização e verificação do serviço executado, sendo 100% 
finalizado, e de acordo com os itens abrangentes do evento sendo todos finalizados.  

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também 
pelo transporte horizontal do material. Para o levantamento dos índices de produtividade foram 
considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos com a execução do revestimento de piso. 
Foram consideradas perdas incorporadas e por entulho no cálculo dos consumos de materiais 

 
8 GUARDA CORPO E BARRAS  

8.1 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 2 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P 
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Conferir medidas na obra; Fazer as marcações nas paredes e fixar os suportes utilizando os parafusos 
com bucha de nylon; Cortar e perfurar o corrimão, conforme projeto; Lixar as linhas de corte e perfuração, 
eliminado as rebarbas; Soldar o corrimão sobre os suportes; Soldar as emendas entre os trechos de 
corrimão; Lixar perfeitamente as soldas, retirando o excesso; As extremidades dos corrimãos devem ser 
finalizadas em curva, sem emenda e avançando 30 cm em relação ao início e ao término da escada ou da 
rampa. 
 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
 

A medição será realizada a partir da finalização e verificação do serviço executado, sendo 100% 
finalizado, e de acordo com os itens abrangentes do evento sendo todos finalizados.  

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficias e ajudantes envolvidos 
na montagem e instalação da peça; Foram consideradas perdas por entulho no cálculo de consumo dos 
perfis e eletrodos; Não inclui tratamento superficial. 
 
8.2 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES 

DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR 

BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

AF_04/2019_P 

 

Conferir medidas na obra; Cortar e perfurar as peças, conforme projeto; Lixar perfeitamente todas as 
linhas de cortes e perfuração executadas nos perfis e chapas, eliminando todas as rebarbas; Fixar o 
montante vertical no substrato de concreto através de chumbadores mecânicos, com profundidade mínima 
de 90 mm, e respeitando a distância mínima de 5cm da borda do concreto; Soldar as peças horizontais do 
gradil e em seguida todas as verticais, conforme projeto; Soldar a travessa superior aos montantes, 
conforme projeto, e realizar as emendas, se necessário; Lixar os pontos de solda, eliminando os excessos. 
 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
 

A medição será realizada a partir da finalização e verificação do serviço executado, sendo 100% 
finalizado, e de acordo com os itens abrangentes do evento sendo todos finalizados.  

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficias e ajudantes envolvidos 
na montagem e instalação da peça; Foram consideradas perdas por entulho no cálculo de consumo dos 
perfis e eletrodos; Não inclui tratamento superficial (pintura anticorrosiva). 
 
9 BLOCO 02 INFRAESTRUTURA 

9.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017 

9.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. 

AF06/2017 

9.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 

AF_08/2017 

9.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

9.5 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

9.6 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM (COM ARRANQUE). AF_06/2017 

9.7 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 



Núcleo de Licitação, Contratos e Convênios - SEMINFRA 
Av. Barão do Rio Branco, S/Nº – BAIRRO: Aeroporto Velho - CEP: 68005-310  – SANTARÉM/PA 

E-mail: convenio.seminfra@santarem.pa.gov.br  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA 

                                                                                                   Pregão Eletrônico nº 002/2022/SEMINFRA 
Processo Administrativo nº 2022/004/1107  

 

9.8 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

9.9 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

9.10 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 

 
10 SUPERESTRUTURA 

10.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020  

 
 
10.2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 

= 17 MM. AF_09/2020 

10.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- 

MONTAGEM. AF_12/2015 

10.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- 

MONTAGEM. AF_12/2015 

10.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM- 

MONTAGEM. AF_12/2015 

10.6 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

10.7 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 

 
 
11 BLOCO 02 RAMPAS E PLATAFORMAS   

 

11.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL(SINGELO) 

DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M²SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014 

11.2 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE) 

11.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

11.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 

11.5 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. 
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AF_11/2017 

11.6 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 

= 17 MM. AF_09/2020 

11.7 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 

11.8 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 

11.9 CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE 

FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 

11.10 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. 

_09/2017 

 
12 BLOCO 2 GUARDA CORPO E BARRAS 

12.1 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES 

DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR 

BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

AF_04/2019_P 

 
13 OBSTÁCULOS DE MANOBRAS 

 
13.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL (SINGELO) 

DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M²SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014 

13.2 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE) 

13.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).  

13.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 

13.5 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. 

AF_11/2017 

13.6 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2017 

13.7 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM.  

13.8 CORRIMÃO EM BARRA ÚNICA QUADRDADA 15X15 CM 

 

14 PISO GERAL 

14.1 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE) 
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14.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

14.3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 

14.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_07/2016 

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montamse 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. 
 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
 
A medição será realizada em função de sua área efetiva expressa em m², conforme apresentado em 
Planilha Orçamentária. O pagamento será efetuado quando a mesma estiver locada na respectiva obra.  
Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros, os carpinteiros e os 
serventes que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execução do passeio. 
As produtividades desta composição não contemplam as atividades de execução de camada granular e 
acerto do terreno. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço. 
As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte do concreto; porém, por 
utilizar concreto feito em obra, considera-se uma velocidade de concretagem que prevê lançamento de 
concreto através de carrinho ou jerica. 
A fabricação das fôrmas está contemplada nos índices de produtividade dos carpinteiros, foi considerado o 
reaproveitamento das fôrmas igual a 4 vezes. Foi considerado no consumo e na produtividade que há 
fôrma nas duas laterais do passeio, que a largura média do passeio é de 2 m e a execução de juntas 
ocorre a cada 2 m. 

 
15 REVESTIMENTO 

15.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014 

Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa, com a argamassa preparada conforme 
especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada 
uniforme de espessura de 3 a 5 mm. 

 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
 
A medição será realizada em função de sua área efetiva expressa em m², conforme apresentado em 
Planilha Orçamentária. O pagamento será efetuado quando a mesma estiver locada na respectiva obra. 

Foram consideradas as perdas incorporadas e por entulho na aplicação, O esforço para colocação de 
escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição. 

 

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

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 
Taliscamento da base e Execução das mestras, Lançamento da argamassa com colher de pedreiro, 
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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. 
 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
 

A medição será realizada em função de sua área efetiva expressa em m², conforme apresentado em 
Planilha Orçamentária. O pagamento será efetuado quando a mesma estiver locada na respectiva 
obra. 

O esforço para realização de requadros foi contemplado na composição; A espessura média real inclui as 
perdas incorporadas, às quais foram adicionadas as perdas por resíduos gerados; O esforço para 
colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na 
composição. 
 
16 PINTURA 

16.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

 
Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 
qualquer aplicação; diluir o selador em água potável, conforme fabricante; aplicar uma demão de fundo 
selador com rolo ou trincha. 
 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
 

A medição será realizada em função de sua área efetiva expressa em m², conforme apresentado em 
Planilha Orçamentária. O pagamento será efetuado quando a mesma estiver locada na respectiva 
obra. 

 
Limpeza e preparo do ambiente para início dos serviços estão contemplados na produtividade da mão de 
obra; O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos 
está contemplado na composição. 
 
16.2  APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA 

DEMÃO. AF_05/2017 

 
A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer 
aplicação se necessário, amolentar o produto em água potável de acordo com recomendações do 
fabricante aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado, 
aguardar a secagem da primeira demão e aplicar a segunda demão de massa, aguardar a secagem final 
antes de efetuar o lixamento final e remoção do pó para posterior aplicação da pintura. 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
 

A medição será realizada em função de sua área efetiva expressa em m², conforme apresentado em 
Planilha Orçamentária. O pagamento será efetuado quando a mesma estiver locada na respectiva obra. 
Não inclui preparação da superfície com selador. Foi considerado o esforço de lixamento da massa para 
uniformização da superfície. Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os 
oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução. Foi 
considerado o acesso à fachada com balancim com tração manual. No caso de uso de balancim elétrico, 
deve ser subtraída dos coeficientes do pintor e do ajudante uma porcentagem de 5%. 
 

16.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 
qualquer aplicação; diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; Aplicar duas demãos de tinta com 
rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações. 
 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
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A medição será realizada em função de sua área efetiva expressa em m², conforme apresentado em 
Planilha Orçamentária. O pagamento será efetuado quando a mesma estiver locada na respectiva 
obra. 

 
Não inclui a preparação da superfície com selador e massa corrida; para o consumo de tinta, considera-se 
a aplicação de uma camada de retoque, além das duas demãos; O esforço para colocação de escadas ou 
montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição. 

 

1.5  DO VALOR GLOBAL 

O Custo para realização dos serviços será de R$ 371.284,26 (trezentos e setenta e um mil 
duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos). Neste custo estão inseridas todas as despesas 
diretas e indiretas, inclusive encargos sociais e trabalhistas, material e mão de obra necessários à 
execução dos serviços. 

 

1.1 .1 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 

A presente proposta terá validade de 60 (sessenta) dias. 

 

1.2  PRAZO PARA ENTREGA DOS SERVIÇOS 

O prazo para entrega dos serviços será de 4 (quatro) meses. 

 

 

Santarém (PA), 08 de fevereiro de 2022. 

 

 
_______________________________           _________________________ 
 Daniel Guimarães Simões                             Tiago dos Santos Furtado 

                 Secretário Municipal de Infraestrutura                 Acessor tecnico de engenharia I 
                      Decreto nº 010/2021 – GAP/PMS                         Dec. nº 095/2021-GAP/PMS 
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ANEXO II 
 
 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE 
SKATE, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA. 

 

 
       

                

CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 

 PREÇO 
UNIT.  

 PREÇO 
UNIT.  

 PREÇO TOTAL   SEM BDI  
 COM 
BDI  

  

  1 SERVIÇOS INICIAIS  

CCU 1 1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizada M2 8,00    

SINAPI 
93584 

1.2 
Execução de depósito em canteiro de obra em 
chapa de madeira compensada, não incluso 
mobiliário. 

M2 15,00    

SINAPI 
98459 

1.3 Tapume com telha metálica. Af_05/2018 M2 242,00    

  

  2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  

CCU 2 2.1 Administração local UND 1,00    

  

  3 MOBILIZIÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  

CCU 3 3.1 Mobilização de equipamentos e pessoal UND 1,00    

CCU 4 3.2 Desmobilização de equipamento e pessoal UND 1,00    

  

  4 BLOCO 01 INFRAESTRUTURA                    

SINAPI 
96522 

4.1 
Escavação manual para bloco de coroamento ou 
sapata, sem previsão de fôrma. Af_06/2017 

M3 24,52    

SINAPI 
96526 

4.2 
Escavação manual de vala para viga baldrame, 
sem previsão de fôrma. Af06/2017 

M3 7,42    

SINAPI 
96616 

4.3 
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de 
coroamento ou sapatas. Af_08/2017 

M3 1,10    

SINAPI 
96532  

4.4 
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma 
para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 2 
utilizações. Af_06/2017 

M2 31,09    

SINAPI 
96533  

4.5 
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma 
para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 
mm, 2 utilizações. Af_06/2017 

M2 38,04    

SINAPI 
96543  

4.6 
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata 
utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem 
(com arranque). Af_06/2017 

KG 138,90    

SINAPI 
96545  

4.7 
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata 
utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem 
(com arranque). Af_06/2017 

KG 340,50    



Núcleo de Licitação, Contratos e Convênios - SEMINFRA 
Av. Barão do Rio Branco, S/Nº – BAIRRO: Aeroporto Velho - CEP: 68005-310  – SANTARÉM/PA 

E-mail: convenio.seminfra@santarem.pa.gov.br  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA 

                                                                                                   Pregão Eletrônico nº 002/2022/SEMINFRA 
Processo Administrativo nº 2022/004/1107  

 

SINAPI 
96546   

4.8 
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata 
utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem (com 
arranque). Af_06/2017 

KG 113,40    

SINAPI 
94965   

4.9 
Concreto FCK = 25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ 
areia média/ brita 1) - preparo mecânico com 
betoneira 400 l. Af_07/2016 

M3 7,09    

SINAPI 
92873   

4.10 
Lançamento com uso de baldes, adensamento e 
acabamento de concreto em estruturas. 
Af_12/2015 

M3 7,09    

  

  5 BLOCO 01 SUPERESTRUTURA  

SINAPI 
92415 

5.1 

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares 
retangulares e estruturas similares, pé-direito 
simples, em chapa de madeira compensada 
resinada,2 utilizações. Af_09/2020 

M2 9,87    

SINAPI 
92265  

5.2 
Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de 
madeira compensada resinada, e = 17 mm. 
Af_09/2020 

M2 35,90    

SINAPI 
92775 

5.3 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 
convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 
de 5,0 mm- montagem. Af_12/2015 

KG 59,80    

SINAPI 
92777 

5.4 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 
convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 
de 8 mm- montagem. Af_12/2015 (Malha viga 
parade, c/15)  

KG 124,70    

SINAPI 
92778 

5.5 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 
convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 
de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015 

KG 45,70    

SINAPI 
94965   

5.6 
Concreto FCK = 25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ 
areia média/ brita 1) - preparo mecânico com 
betoneira 400 l. Af_07/2016 

M3 2,07    

SINAPI 
92873   

5.7 
Lançamento com uso de baldes, adensamento e 
acabamento de concreto em estruturas. 
Af_12/2015 

M3 2,07    

  

  6 BLOCO 01 RAMPAS E PLATAFORMA ELEVADAS 
 

SINAPI 
87507 

6.1 

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos 
furados na horizontal(singelo) de 9x14x19cm 
(espessura 9cm) de paredes com área líquida 
maior ou igual a 6m²sem vãos e argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira. 
Af_06/2014 

M2 16,57    

SINAPI 
368 

6.2 
Areia para aterro - posto jazida/fornecedor 
(retirado na jazida, sem transporte) 

M3 61,49    

SINAPI 
95876  

6.3 
Transporte com caminhão basculante de 14 m³, 
em via urbana pavimentada, DMT até 30 km 
(unidade: m3xkm). Af_07/2020 

M3XKM 527,58    

SINAPI 
93382  

6.4 
Reaterro manual de valas com compactação 
mecanizada. Af_04/2016 

M3 121,46    

SINAPI 
97113 

6.5 
Aplicação de lona plástica para execução de 
pavimentos de concreto. Af_11/2017 

M2        176,05     

SINAPI 
92267 

6.6 
Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de 
madeira compensada resinada, e = 17 mm. 
Af_09/2020 

M2 6,97    
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SINAPI 
92784 

6.7 

Armação de laje de uma estrutura convencional 
de concreto armado em uma edificação térrea 
ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - 
montagem. Af_12/2015 

KG 260,39    

SINAPI 
92785 

6.8 

Armação de laje de uma estrutura convencional 
de concreto armado em uma edificação térrea 
ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - 
montagem. Af_12/2015 

KG 346,30    

SINAPI 
99431   

6.9 

Concretagem de lajes em edificações 
unifamiliares feitas com sistema de fôrmas 
manuseáveis, com concreto usinado bombeável 
FCK 20 MPa - lançamento, adensamento e 
acabamento. Af_06/2015 

M3 15,91    

SINAPI 
97097   

6.10 
Acabamento polido para piso de concreto 
armado de alta resistência. _09/2017 

M2 176,25    

  

  7 BLOCO 01 ESCADA 
 

SINAPI 
87507 

7.1 

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos 
furados na horizontal(singelo) de 9x14x19cm 
(espessura 9cm) de paredes com área líquida 
maior ou igual a 6m²sem vãos e argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira. 
Af_06/2014 

M2 7,14    

SINAPI 
368 

7.2 
Areia para aterro - posto jazida/fornecedor 
(retirado na jazida, sem transporte) 

M3 2,82    

SINAPI 
95876  

7.3 
Transporte com caminhão basculante de 14 m³, 
em via urbana pavimentada, DMT até 30 km 
(unidade: m3xkm). Af_07/2020 

M3XKM 24,20    

SINAPI 
93382  

7.4 
Reaterro manual de valas com compactação 
mecanizada. Af_04/2016 

M3 3,67    

SINAPI 
97113 

7.5 
Aplicação de lona plástica para execução de 
pavimentos de concreto. Af_11/2017 

M2 7,25    

SINAPI 
97092  

7.6 
Armação para execução de radier, com uso de 
tela q-196. Af_09/2017 

KG 22,55    

SINAPI 
101747   

7.7 
Piso em concreto 20 MPa preparo mecânico, 
espessura 7cm. Af_09/2020 

M3 7,25    

  

  8 BLOCO 01 GUARDA CORPO E BARRAS  

CCU 5 8.1 
Corrimão simples, diâmetro externo = 2 1/2", em 
aço galvanizado. Af_04/2019_p 

M 10,30    

SINAPI 
99839    

8.2 

Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de 
altura, montantes tubulares de 1.1/2 espaçados 
de 1,20m, travessa superior de 2, gradil formado 
por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado 
com chumbador mecânico. Af_04/2019_p 

M 17,95    

  

  9 BLOCO 02 INFRAESTRUTURA  

SINAPI 
96522 

9.1 
Escavação manual para bloco de coroamento ou 
sapata, sem previsão de fôrma. Af_06/2017 

M3 15,30    

SINAPI 
96526 

9.2 
Escavação manual de vala para viga baldrame, 
sem previsão de fôrma. Af06/2017 

M3 5,41    
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SINAPI 
96616 

9.3 
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de 
coroamento ou sapatas. Af_08/2017 

M3 0,97    

SINAPI 
96532  

9.4 
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma 
para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 2 
utilizações. Af_06/2017 

M2 27,48    

SINAPI 
96533  

9.5 
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma 
para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 
mm, 2 utilizações. Af_06/2017 

M2 42,14    

SINAPI 
96543  

9.6 
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata 
utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem 
(com arranque). Af_06/2017 

KG 125,90    

SINAPI 
96545  

9.7 
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata 
utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem 
(com arranque). Af_06/2017 

KG 299,20    

SINAPI 
96546   

9.8 
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata 
utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem (com 
arranque). Af_06/2017 

KG 99,90    

SINAPI 
94965   

9.9 
Concreto FCK = 25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ 
areia média/ brita 1) - preparo mecânico com 
betoneira 400 l. Af_07/2016 

M3 6,28    

SINAPI 
92873   

9.10 
Lançamento com uso de baldes, adensamento e 
acabamento de concreto em estruturas. 
Af_12/2015 

M3 6,28    

  

  10 BLOCO 02 SUPERESTRUTURA 
 

SINAPI 
92415 

10.1 

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares 
retangulares e estruturas similares, pé-direito 
simples, em chapa de madeira compensada 
resinada,2 utilizações. Af_09/2020 

M2 32,00    

SINAPI 
92265  

10.2 
Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de 
madeira compensada resinada, e = 17 mm. 
Af_09/2020 

M2 32,80    

SINAPI 
92775  

10.3 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 
convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 
de 5 mm- montagem. Af_12/2015 (Malha viga 
parade, c/15)  

KG 86,00    

SINAPI 
92777 

10.4 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 
convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 
de 8 mm- montagem. Af_12/2015 (Malha viga 
parade, c/15)  

KG 97,60    

SINAPI 
92778 

10.5 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 
convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 
de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015 

KG 63,00    

SINAPI 
94965   

10.6 
Concreto FCK = 25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ 
areia média/ brita 1) - preparo mecânico com 
betoneira 400 l. Af_07/2016 

M3 2,24    

SINAPI 
92873   

10.7 
Lançamento com uso de baldes, adensamento e 
acabamento de concreto em estruturas. 
Af_12/2015 

M3 2,24    

  

  11 BLOCO 02 RAMPAS E PLATAFORMAS  

SINAPI 
87507 

11.1 

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos 
furados na horizontal(singelo) de 9x14x19cm 
(espessura 9cm) de paredes com área líquida 
maior ou igual a 6m²sem vãos e argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira. 
Af_06/2014 

M2 22,18    
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SINAPI 
368 

11.2 
Areia para aterro - posto jazida/fornecedor 
(retirado na jazida, sem transporte) 

M3 60,84    

SINAPI 
95876  

11.3 
Transporte com caminhão basculante de 14 m³, 
em via urbana pavimentada, DMT até 30 km 
(unidade: m3xkm). Af_07/2020 

M3XKM 522,01    

SINAPI 
93382  

11.4 
Reaterro manual de valas com compactação 
mecanizada. Af_04/2016 

M3 79,09    

SINAPI 
97113 

11.5 
Aplicação de lona plástica para execução de 
pavimentos de concreto. Af_11/2017 

M2 130,20    

SINAPI 
92267 

11.6 
Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de 
madeira compensada resinada, e = 17 mm. 
Af_09/2020 

M2 10,70    

SINAPI 
92784 

11.7 

Armação de laje de uma estrutura convencional 
de concreto armado em uma edificação térrea 
ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - 
montagem. Af_12/2015 

KG 201,58    

SINAPI 
92785 

11.8 

Armação de laje de uma estrutura convencional 
de concreto armado em uma edificação térrea 
ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - 
montagem. Af_12/2015 

KG 80,30    

SINAPI 
99431     

11.9 

Concretagem de lajes em edificações 
unifamiliares feitas com sistema de fôrmas 
manuseáveis, com concreto usinado bombeável 
FCK 20 MPa - lançamento, adensamento e 
acabamento. Af_06/2015 

M3 12,34    

SINAPI 
97097   

11.10 
Acabamento polido para piso de concreto 
armado de alta resistência. _09/2017 

M2 140,85    

  

  12 BLOCO 2 GUARDA CORPO E BARRAS  

SINAPI 
99839    

12.1 

Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de 
altura, montantes tubulares de 1.1/2 espaçados 
de 1,20m, travessa superior de 2, gradil formado 
por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado 
com chumbador mecânico. Af_04/2019_p 

M 11,00    

  

  13 OBSTÁCULOS DE MANOBRAS   

SINAPI 
87507 

13.1 

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos 
furados na horizontal(singelo) de 9x14x19cm 
(espessura 9cm) de paredes com área líquida 
maior ou igual a 6m²sem vãos e argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira. 
Af_06/2014 

M2 23,59    

SINAPI 
368 

13.2 
Areia para aterro - posto jazida/fornecedor 
(retirado na jazida, sem transporte) 

M3 5,48    

SINAPI 
95876  

13.3 
Transporte com caminhão basculante de 14 m³, 
em via urbana pavimentada, DMT até 30 km 
(unidade: m3xkm). Af_07/2020 

M3XKM 47,02    

SINAPI 
93382  

13.4 
Reaterro manual de valas com compactação 
mecanizada. Af_04/2016 

M3 7,12    

SINAPI 
97113 

13.5 
Aplicação de lona plástica para execução de 
pavimentos de concreto. Af_11/2017 

M2 11,60    

SINAPI 
97092  

13.6 
Armação para execução de radier, com uso de 
tela q-196. Af_09/2017 

KG 36,09    
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SINAPI 
101747   

13.7 
Piso em concreto 20 MPa preparo mecânico, 
espessura 7cm. Af_09/2020 

M3 11,60    

CCU 6 13.8 Corrimão em barra única quadrda 15x15 cm M 34,80    

  

  14 PISO GERAL   

SINAPI 
368   

14.1 
Areia para aterro - posto jazida/fornecedor 
(retirado na jazida, sem transporte) 

M3 95,05    

SINAPI 
95876  

14.2 
Transporte com caminhão basculante de 14 m³, 
em via urbana pavimentada, DMT até 30 km 
(unidade: m3xkm). Af_07/2020 

M3XKM 815,53    

SINAPI 
93382  

14.3 
Reaterro manual de valas com compactação 
mecanizada. Af_04/2016 

M3 123,57    

SINAPI 
94997 

14.4 

Execução de passeio (calçada) ou piso de 
concreto com concreto moldado in loco,usinado, 
acabamento convencional, espessura 10 cm, 
armado. Af_07/2016 

M2 475,25    

  

  15 REVESTIMENTO          

SINAPI 
87879   

15.1 

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de 
concreto internas, com colher de pedreiro. 
Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 
400l. Af_06/2014 

M2 86,06    

SINAPI 
87530   

15.2 

Massa única, para recebimento de pintura, em 
argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada 
manualmente em faces internas de paredes, 
espessura de 20mm, com execução de taliscas. 
Af_06/2014 

M2 86,06    

  

  16 PINTURA  

SINAPI 
88484    

16.1 
Aplicação de fundo selador látex pva em 
paredes, uma demão. Af_06/2014 

M2 86,06    

SINAPI 
96130 

16.2 
Aplicação manual de massa acrílica em paredes 
externas de casas, uma demão. Af_05/2017 

M2 86,06    

SINAPI 
88489    

16.3 
Aplicação manual de pintura com tinta látex 
acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014 

M2 86,06    

  

TOTAL: 
 

 
 
 
Validade da Proposta:   (     ) dias. 
Prazo de Execução:     (     ) dias 

 
 

Santarém (PA), __ de Fevereiro de 2022. 
 
 
 

_________________________________ 
Representante Legal 
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(MODELO) 
 
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

 
Ref.: ___________Nº 0____/2022–SEMINFRA 

 
 

Item  Cronograma físico  
Mês   

1 2 3  4 TOTAL 

  

     

 
  

  

  

     

     

  

     

     

  

     

     

  

     

     

  

     

     

     

  

     

     

  

     

     

     

TOTAL PARCELADO      

TOTAL ACUMULADO      

  
 

(inserir o local), (inserir o dia) de  (inserir o mês)  de 2022. 
 
 

_____________________________________________________ 
 

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsável da Licitante) 
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COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE B.D.I. 

A) Despesas Indiretas e Lucro 12,28% 

  1. Administração Central 3,80% 

  2. Garantia + Seguro 0,32% 

  3. Risco 0,50% 

  4. Despesas Financeiras 1,02% 

  5. Lucro 6,64% 

B) Tributos 10,65% 

  6 ISSQN (do local da Obra) 2,5% 

  7 PIS/PASEP 0,65% 

  8 CONFINS 3,0% 

  9 Contribuição Previdênciaria sobre a Receita Bruta 4,5% 

C) Valor Final do BDI (Após aplicação da fórmula) 26,14% 

    

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

 
(1  -   I) 

    

NOMENCLATURAS 

AC = Taxa de Rateio da Administração Central; 
 

DF = Taxa das Despesas Financeiras; 
 

R   =  Taxa de Risco, Seguro e Garantia do Empreendimento; 
 

I    = Taxa de Tributos; 
 

L   = Taxa de 

Lucro   

 
 
  

 
 
 
 
 

MODELO 
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MODELO 
 

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS e/ou a critério da empresa 

Ref.: _____________________ Nº0____/201 –PMS/SEMINFRA 

A. ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 
A.1 -   INSS  %  
A.2 -   FGTS %  
A.3 -   SALÁRIO EDUCAÇÃO                        %  
A.4 -   SESI        %  
A.5 -   SENAI        %  
A.6 -   SEBRAE       %  
A.7 -   INCRA                     %  
A.8 -SEGURO CONTRA ACIDENTES DO TRABALHO        
  

%  

A.9 -   SINELPA %  
A.10 -  SEAC %  
A.11 – CONTRIBUIÇÃO- Art  2º da Lei Complementar 110/01 %  

A12 - .................................                                            % (*) 

A13 - .................................                                             % (*) 
              A = %  

B. ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DO GRUPO “A” 
B.1 - REPOUSO SEMANAL E FERIADOS %  
B.2 – FÉRIAS ANUAIS REMUNERADAS %  
B.3 - AUXÍLIO ENFERMIDADE %  
B.4 - LICENÇA PATERNIDADE %  
B.5 - 13o SALÁRIO %  
B.6 – FALTAS  JUSTIFICADAS %  
B.7 – ADICIONAL  DE 1/3 DO SALARIO NAS FERIAS 
ANUAIS 

%  

B.8 -.............................................                            % (*) 
B.9 - ...........................................                                                  % (*) 

B = %  
C. ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DO GRUPO “A” 
C.1 - INDENIZAÇÃO POR DESPEDIDA INJUSTA  %  
C.2 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO    %  
C.3 - AVISO PRÉVIO FINAL DE CONTRATO                %  
C.4 - 13º SALÁRIO E FERIAS S/AVISO PRÉVIO  %  
C.5 - FGTS - (MULTA DISPENSA SEM JUSTA CAUSA)   
         S/AVISO PRÉVIO E 13º INDENIZADO                                                           %  
C.6 -.............................................                            % (*) 
C.7 - ...........................................                                                  % (*) 

C = %  

D. REINCIDÊNCIAS 
D.1 - GRUPO “A” NO GRUPO “B” %  

D = %  
E. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL                                       
E= 

%  

   
F. OUTROS                                                                                  
F= 

% (*) 

                                               

TAXA TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D+E+F)  % 

(*) Preenchimento a critério da  licitante 
 (inserir o local), (inserir o dia) de  (inserir o mês)  de 20__. 
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_____________________________________________________ 
 

ANEXO II 
 

MINUTA CONTRATO N o 0____/2022__ – SEMINFRA 
 

INSTRUMENTO DE CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
___________________ ,NESTE CIDADE, NOS TERMOS DO PREGÃO 
ELETRONICO N° 00___/2021__; QUE ENTRE SI FAZEM. O 
MUNICÍPIO DE SANTARÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE INFRAESTRUTURA E A FIRMA 
________________________________________________. 

 
Por este instrumento de contrato, de um lado o MUNCÍPIO DE SANTARÉM, neste ato representado pelo 
Chefe do Poder Executivo. Exmo. Sr _________________, brasileiro, portador do CIC no  ________, a 
seguir denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a Firma ____________________, 
com endereço á ____________, n° ______, Bairro _________, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n.°_____________ neste ato representado pelo Sr__________________, portador do CIC n.° __________ 
e CI n.° ________/PA, doravante denominada CONTRATADA., com a interveniência. da Secretaria 
Municipal de Infra-Estrutura, representada neste ato pelo seu titular __________, brasileiro, portador do 
C.P.F.(M.F.) no __________e CI nº. ____SEGUP/___, firmam a presente CONTRATO DE EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS__________, com as estipulações seguintes; 

 
CLAUSULA I. DO OBJETO: 
1.1. O presente Contrato tem por objeto a execução de serviços ________________________, neste 
Município de Santarém , com fornecimento de materiais e mão de obra, bem como a proposta 
apresentada pela contratada, que fica fazendo parte integrante do presente, como se nele tivessem sido 
integralmente transcritos. 

 
CLÁUSULA II. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 O prazo exigido para a execução dos serviços, objeto da presente Contrato será de ____ (________) 
dias, contados a partir de ____/____ a  __/___/2.0__. 

2.2 O prazo terá início a partir da Homologação e assinatura da presente Contrato, devendo os trabalhos 
ser iniciados imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço. 

2.3 Os prazos somente poderão ser prorrogados através de Termo Aditivo, na vigência da Contrato. 
 

CLAUSULA III. PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
3.1  O preço justo para a contratação dos serviços objeto deste certame, conforme o preço básico 
licitatório do dia ___/___/20___ é de R$ _________ (__________).  

3.2 - O pagamento será efetuado conforme a execução do serviço, em moeda corrente do País, conforme 
medição, apresentação da fatura e recibo, obedecendo sempre os valores apresentados na proposta e 
cronograma físico financeiro. O percentual poderá ser alterado conforme a entrega dos serviços. 

 

CLÁUSULA IV. REAJUSTE 

4.1 CONTRATANTE e a CONTRATADA acordam que os preços consignados na proposta, objeto deste 
Contrato, ficarão irreajustáveis, exceto se: 

4.2 O preço acima será reajustado sempre que ocorra: 
4.2.1- Aumento ou diminuição do objeto licitado, no limite permitido pela lei 8.666/93, com nova redação 

dada pela lei 8.883/94. 
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CLÁUSULA V. DOTAÇÃO E VALOR DO CONTRATO 
5.1 A presente Contrato tem como previsão o valor de R$  _____ (__________________), pagos de 
acordo com a proposta apresentada no processo licitatório. 
5.2 Os recursos financeiros, necessários ao fiel cumprimento desta Contrato, correrão por conta da 
dotação orçamentária da P. M. S. - Secretaria Municipal de Infraestrutura, rubrica 
________________________ 
 
CLÁUSULA VI. OBRIGAÇÕES 

6.1. A CONTRATADA fica obrigada a executar os serviços nas seguintes condições: 
a) Atendendo as exigências legais previstas na Lei N° 8666, de 21 de junho de 1993 e lei n° 8.883, de 08 
de junho de 1994. 
b) Vinculação do Contrato ao instrumento convocatório da Pregão Eletrônico N° ____/200____. 
c) Manter-se durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
atendendo a todas as condições de qualificação e habilitação exigidas pela licitação. 
6.2  Assegurar durante a execução dos trabalhos a proteção e conservação dos serviços executados. 
6.3  Permitir a fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a inspeção nos locais de trabalho, em 

qualquer dia e hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados. 
6.4  Fazer o registro da obra no Conselho Regional de Engenharia e no INSS (CEI), bem como apresentar 

a cada pagamento documento de quitação para com o INSS e FGTS. 
6.5  Custear as despesas com licenças, tributos, taxas e encargos sociais, independentes de autoridades: 

Federal, estadual ou Municipal. 
 

CLÁUSULA VII  PENALIDADES 
7.1 A aplicação das penalidades será de competência da Secretaria Municipal de Infraestrutura, 
obedecido o disposto nos artigos 86, 87 e 88 da lei 8.666/93. 
7.2 O não cumprir os preceitos legais ou obrigações assumidas, serão aplicadas em função da 
gravidade da falta cometida, as seguintes sanções: 
a) Multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato. 
b) Advertência 
c) As multas serão aplicadas sem prejuízos das demais sanções previstas no Contrato e na legislação 

vigente. 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de 

Santarém, pelo prazo de 02 (dois) anos.0 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurar 

os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade. 

 

CLÁUSULA IV RESCISÃO 

8.1 Esta Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela SEMINFRA, ou bilateralmente, atendidas 
sempre a conveniência administrativa e quando ocorrer situações previstas nos artigos 77 e 78 da lei 
8.666/93 e alterações posteriores. A critério da SEMINFRA caberá a rescisão da presente Contrato, 
independente de interpe1ação judicial ou extrajudicial, quando a CONTRATADA: 
8.1.1. Não cumprir qualquer das obrigações contratuais assumidas. 
8.1.2. Transferir total ou parcialmente este Contrato, sem prévia anuência da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA IX. ALTERAÇÃO DA CONTRATO 

9.1. Este termo de Contrato, regido pela lei n° 8.666, poderá ser alterado nos termos do art. 65 da 
Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94. 
 

CLÁUSULA X DAS QUESTÕES DIVERSAS 

10.1 O presente Contrato fica vinculada aos dispositivos da lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
a1terações posteriores. 
10.2 A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução deste Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA XI. FORO 

11.1 Os contratantes elegem o Foro da Cidade de Santarém, para dirimência de 

questões oriundas do presente Termo Contratual, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, mesmo especial ou de eleição. 
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E por estarem, concordes CONTRATANTE e CONTRATADA com os termos, condições e cláusulas 
contratuais, firmam o presente Termo de Contrato, em 02 (duas) vias de iguais forma e teor, na presença 
de testemunhas constituídas que também assinam para os seus devidos e legais efeitos. 

 
Santarém (PÁ), ___ de _______ de 2021 ___. 

 
 
 

_____________________________ 

                      Contratado 

_____________________________ 
                        

Secretário Municipal de 
Infraestrutura 

                 Contratante 

 
 
TESTEMUNHA: ________________________________ 
 
TESTEMUNHA: ________________________________ 
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ANEXO III 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA  
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº    

 

Prezados Senhores, 

 
Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de preços de fornecimento de bens ------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---
-------- 

----------,  pelo  preço  global  de  R$  (  ), nos termos do Edital 
e seus Anexos. 

Item Descrição Unid Qtd Marca Preço Unit. 
Preço 
Total 

... ......... ... ... ... ... ... 

 
O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados 

da data da abertura da licitação. 
Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e 

seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo 
de Referência. 

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou 
indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e 
administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da 
empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos 
eventualmente concedidos. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no 
prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados: 

 
Razão Social:     CNPJ/MF:    

Endereço:   Tel./Fax:    

CEP:    

Cidade:  UF:    

Banco:  Agência:  c/c:    
 

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura 
do Contrato: Nome:   

Endereço:        CEP:   

Cidade:     UF:   CPF/MF:    Cargo/Função:      

RG nº:     Expedido por:     Naturalidade:   Nacionalidade:        

Localidade,  de  de  . 
 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 
ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL 
OBSERVAÇÕES: 
1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no 
COMPRASGOVERNAMENTAIS - CATMAT e as especificações constantes do Anexo II - Termo 
de Referência deste Edital prevalecerão às últimas. 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
 
 

À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA  

 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº    
 
 
 
 

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 Equipe de Apoio, com o Pregoeiro 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  . 

 
 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 
ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO V 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
 

À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA  

 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº    
 

 
Prezados Senhores, 

 
Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente para submeter à 

apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada: 
 

(DESCREVER OS DOCUMENTOS) 

 
Declaramos, ainda, que nossa empresa encontra-se cadastrada junto ao Sicaf (se for o caso), 

conforme exigências do Edital. 
Em cumprimento aos ditames editalícios, declaramos, sob as penalidades cabíveis, a 

inexistência de fato impeditivo de participação, e que temos pleno conhecimento de todos os aspectos 
relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições constantes do Edital e seus 
Anexos. 

Declaramos sob pena da lei, que nossos diretores; responsáveis legais ou técnicos; membros 
do conselho técnicos, consultivo, deliberativo ou administrativo; ou sócios, não são empregados ou 
ocupantes de cargo comissionado da SEMINFRA bem como nossa Empresa não está incursa em 
nenhum dos impedimentos elencados no Edital da Licitação em epígrafe. 

Declaramos, ainda, não possuir em nosso quadro de pessoal empregados menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de menores de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 20, de 1998). 

Na oportunidade,  credenciamos  junto à SEMINFRA  o Sr.  , Carteira de 
Identidade  nº  ,  Órgão  Expedidor  ,  CPF  nº   , endereço 
  , E-mail  ,  fone (     )  ,  fax  nº (     )  , 
para interpor recursos quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar 
os demais atos no processo licitatório. 

Localidade,      de  de  . 

 
 
 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 
ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 
 
 
 
 

À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA  

 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº    
 
 
 
 

Prezados Senhores, 
 
 

  (nome  da  empresa)  , inscrita no CNPJ nº    
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)     portador (a) da Carteira 
de identidade nº  e de CPF nº DECLARA, para fins do disposto no item  5.2 do Edital 
do Pregão  Presencial nº   , sob as sanções 
administrativas e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data, e considerada: 

 
( ) MICROEMPRESA, conforme inciso, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 

 
(....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II,art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

 
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. 
 

(Localidade)  de  de    
 
 
 
 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 
ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 

Obs: A declaração acima deverá se assinalada com “X”, ratificando-se a condição jurídica 
da empresa licitante. 
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ANEXO A 
 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

 
 

Aos  dias do mês de   do ano de   , esta COMISSÃO DE 

RECEBIMENTO, nomeada pela  Portaria nº        de        /        /  , declara para os devidos fins, que 

recebe definitivamente, o (s) bem (ns) apresentado (s) e atesta, o RECEBIMENTO provisório E/ou 

DEFINITIVO, do objeto previsto no Contrato nº          / , do Processo nº    . 

Santarém - PA,           de  de  . 

 
Fiscal   

 

Setor de compras     
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