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MINUTA DE EDITAL 

 “MODELO” DE RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

TOMADA DE PREÇO N° 002/2021-PMSIP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2363/2021. 

RAZÃO SOCIAL:_______________________________________________________  

NOME FANTASIA:___________________________________________________  

CNPJ:______________________________________   

ENDEREÇO COMPLETO:__________________________________________  

E-MAIL:____________________________________  

TELEFONE: (   )__________________________  

NOME P/ CONTATO:__________________________  

Recebemos por intermédio de acesso à página http://geoobras.tcm.pa.gov.br ou retirada presencial, 

nesta data, cópia do instrumento convocatório e dos anexos da licitação acima identificada.  

Local, __________de_______________________ de 2021. 

Senhor Licitante, Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Santa Izabel e essa 

empresa, solicito preencher o recibo de entrega do edital e remeter à Comissão Permanente de 

Licitação por meio do e-mail: licitacaosantaizabel@outlook.com, até um dia antes da abertura do 

certame licitatório. A não remessa do recibo exime-nos da comunicação de eventuais retificações 

ocorridas no instrumento convocatório.  
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TIPO: MENOR PREÇO/REGIME DE EMPREITADA GLOBAL POR ITEM 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2363/2021 

 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 002/2021 - PMSIP 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS 

SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

PERGENTINO MOURA. 

REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DE SANTA IZABEL DO 

PARA. 

DATA/HORÁRIO DO CERTAME: 14 DE OUTUBRO DE 2021, AS 09:00 HORAS. 

LOCAL: SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, SITO AV. DA REPÚBLICA, 

1001, BAIRRO TRIANGULO, SANTA IZABEL DO PARÁ, CEP: 68.790-000. 

 

PREÂMBULO 

O MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ, através da Comissão Permanente de 

Licitação - CPL, designada pela Portaria n.° 010/2021 SEMAD/PMSIP, torna público que 

realizará licitação, de acordo com as especificações contidas neste EDITAL e seus ANEXOS, 

na modalidade TOMADA DE PREÇOS do Tipo MENOR PREÇO/REGIME DE EMPREITADA 

POR PREÇO GLOBAL/ITEM, tendo por Fundamentos legais a Lei Federal n° 8.666/1993, Lei 

Complementar Federal n° 123/2006, demais legislação pertinente e as condições e exigências 

contidas neste edital e seus anexos. 

 

 

1. DO OBJETO 

A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO 

FUNDAMENTAL PERGENTINO MOURA, conforme Projetos, Planilha Orçamentária, 

Especificações, e Normas Técnicas constantes dos anexos desta TOMADA DE PREÇOS, que 

são partes integrantes e indivisíveis do presente instrumento convocatório. 
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1.1. As especificações dos serviços, objeto deste edital, estão contidas nas respectivas Planilhas 

Orçamentárias, no Projeto Básico, Memorial Descritivo e demais projetos. 

 

2. DO PRAZO 

ITEM OBJETO 
PRAZO/EXECUÇÃO 

DA OBRA 

01 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 

EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA 

MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PERGENTINO 

MOURA. 

180 DIAS 

   

DO VALOR 

O valor global máximo estimado da presente licitação será R$ 649.618,90 (seiscentos e 

quarenta e nove mil, seiscentos e dezoito reais e noventa centavos), conforme tabela 2.2. 

2.1. Fica determinado, com base no art. 48, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, que será 

desclassificada a proposta de preços, cujo valor global proposto seja: 

a) Superior ao valor estimado, conforme indicado neste item. 

b) Manifestamente inexequível assim considerado aquele valor que não demonstre a 

viabilidade de execução da obra, conforme melhor definido no item. 

 

2.2. Do valor máximo por Item: 

ITEM OBJETO Valor R$ 

01 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 

EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA 

MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PERGENTINO 

MOURA. 

R$ 649.618,90 

   

3. DA VISITA TÉCNICA 

3.1. A licitante deverá apresentar DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA ou Declaração de 

Conhecimento das Condições no envelope de Habilitação. 

3.2. Ao interessado que realizar a respectiva visita técnica será emitida a DECLARAÇÃO DE 

VISITA TÉCNICA firmada por servidor da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO 
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PARÁ, comprovando a visita técnica “in loco” da empresa licitante, onde serão executados os 

serviços, objeto desta licitação, tendo levantado todos os dados técnicos e obtidos os 

esclarecimentos necessários para a apresentação de sua proposta financeira. 

 

3.3. A visita “in loco” poderá ser feita conforme Quadro Abaixo, por um RESPONSÁVEL 

TÉCNICO da empresa licitante, mediante comprovação de tal condição no ato da visita, 

através da apresentação da Certidão de Registro da empresa no CREA, constando o nome do 

referido responsável, e sob supervisão de um representante da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTA IZABEL DO PARÁ. Não havendo expediente da data marcada, a visita será realizada 

no primeiro dia útil subsequente, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fato 

imprevisível. 

 

3.4. Caso licitante decida pela não realização da Visita Técnica, a licitante deverá apresentar 

declaração formal assinada pelo responsável técnico da empresa (Registrado no CREA), sob 

as penas da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à 

natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não 

o utilizará para quaisquer questionamentos futuros (Declaração de Conhecimento das 

Condições do Local). 

3.5. Cada profissional só poderá representar uma única empresa. 

 

QUADRO DEMONSTRATIVO DE AGENDAMENTO DE VISITA TÉCNICA 

ITEM OBJETO DATA DA VISITA TÉCNICA 

01 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS 

DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE 

ENSINO FUNDAMENTAL PERGENTINO 

MOURA. 

DIA 08 DE OUTUBRO DE 

2021 ÁS 09 HS 

   

Os agendamentos poderão ser feitos na Secretaria Municipal de Obras Públicas, endereço: 

Avenida Manoel Sousa Leal, s/nº- Bairro Nova Divinéia - Santa Izabel do Pará- Antigo Galpão 

da Mopasa, mais informações pelo email: obrassemop@yahoo.com.br . 

  

 

mailto:obrassemop@yahoo.com.br
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4. DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS REQUISITANTES 

4.1. O objeto desta licitação está sendo requisitado pela seguinte unidade orçamentária: 

órgão sec. municipal de educação 

unidade orçamentária 0402- fundo de man. e des. da educação básica. 

projeto de trabalho 
12.361.0012.1.007- Construção e reforma da rede física 

educacional. 

natureza da despesa 449051 

 

4.2. DAS FONTES DOS RECURSOS FINANCEIROS 

4.2.1. Os recursos financeiros para pagamento das despesas a serem realizadas na execução 

do objeto em licitação são aqueles provenientes de: 

a) Recursos ordinários do município. 

 

5. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.2. A sessão para recebimento dos documentos de habilitação e das propostas de 

preços, relativos ao presente certame, será realizada em ato público na data, horário e local 

descritos no Preâmbulo. 

5.3. Na hipótese de ocorrer feriado ou fato impeditivo, os quais impeçam a realização 

da sessão pública na data determinada acima, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil 

imediato, no mesmo local e hora, ou em outro dia a ser definido pela CPL. 

 

6. DO ACESSO AOS TERMOS DO EDITAL E ANEXOS (INCLUINDO PROJETO BÁSICO) 

6.2. Os termos do presente edital estarão disponíveis, para consulta, na Sala da 

Comissão Permanente de Licitação – CPL, no horário das 08:00h às 12:00h, de segunda-feira 

à sexta-feira e portal do TCM. http://geoobras.tcm.pa.gov.br. 

6.3. O interessado em participar deste certame pode a seu critério informar por 

escritos ou telefone e e-mail, o termo de retirada do edital, para que, havendo alteração nos 
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termos do presente edital ou qualquer interposição de recurso, possa o licitante ser informado, 

a tempo, a respeito das modificações processadas ou decisões exaradas pela Administração. 

 

7. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

7.2. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 

ato convocatório da presente TOMADA DE PREÇO protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias 

úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, cabendo ao PRESIDENTE da 

CPL decidir sobre a petição no prazo de 03 (três) dias, art. 41. § 1º da Lei 8.666/93. 

7.3. As impugnações deverão ser dirigidas ao PRESIDENTE DA CPL, por escrito, via 

protocolo da Prefeitura municipal de Santa Izabel do Pará ou através do e-mail: 

licitacaosantaizabel@outlook.com, firmadas por quem tenha poderes para representar a 

empresa ou por qualquer cidadão que pretenda impugnar o ato de convocação. 

7.4. As impugnações intempestivas não serão conhecidas. 

7.5. Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data 

para a realização do certame. 

 

8. DO FUNDAMENTO LEGAL 

8.2. Este processo licitatório está amparado na Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei 

Complementar nº 123/2006 e demais legislações aplicáveis a este evento. 

 

9. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

9.2. Poderão participar deste certame empresas estabelecidas regularmente no país, 

cuja finalidade e ramo de atuação estejam relacionados com a prestação de serviços relativos 

ao objeto desta licitação e que, observada a necessária habilitação: 

a) Empresas devidamente cadastradas no órgão licitante; ou que atendam a todas as 

condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 

propostas, conforme o Art. 22, §2° da Lei Federal 8.666/93. 

9.3. Não poderão participar da presente licitação as empresas que: 

a) Se encontrem em processo de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação. 

b) Tenham tido decretado a sua falência. 
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c) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedidas de 

contratar com a Prefeitura Municipal de SANTA IZABEL DO PARÁ, ou tenham sido declaradas 

inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, em nível Federal, Estadual ou 

Municipal, bem como firmas que se apresentem constituídas na forma de empresas em 

consórcio e estrangeiras que não funcionem no país. 

d) Das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal de SANTA IZABEL DO 

PARÁ. 

e) GARANTIA DE PROPOSTA - A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará exigirá como 

condição de participação deste certame comprovante de prestação de garantia de participação 

ou de manutenção da proposta no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado 

para a contratação, nos termos do Art. 56, §§ 1º e 2º e seus incisos, da Lei 8.666/93, dentre as 

modalidades: caução em dinheiro, cheque ou título da dívida pública, seguro garantia ou fiança 

bancária, a fim de proteger a PMSIP contra atos ou omissões da Licitante; 

f)  A caução em dinheiro (moeda corrente e cheque) e títulos da dívida pública deverão 

ser depositados em favor da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, através da Conta 

Corrente: 73.117-X, Agência: 2580-1, CNPJ:05.171.699/0001-76; Banco do Brasil, e deverá 

ser comprovado através de seu respectivo comprovante de depósito;   

g)  A Fiança bancária ou seguro-garantia deverá estar acompanhado de seu respectivo 

comprovante de pagamento;  

h) O comprovante de garantia de que se trata o subitem e), deverá estar contido no 

ENVELOPE Nº 01.  

i)  A garantia de proposta das licitantes não vencedoras será restituída no prazo de até 30 

(trinta) dias, contados a partir da homologação. 

j)  A garantia de proposta das licitantes inabilitadas será restituída no prazo de 30 (trinta) dias 

contado a partir do encerramento da fase de habilitação; no caso de interposição de recurso o 

prazo de devolução será contado a partir do julgamento definitivo dos recursos. 

k)  A garantia de proposta da licitante vencedora será liberada quando assinado o contrato. 

 

10. DO PREÇO DOS SERVIÇOS E DE SEU REAJUSTE 
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10.2. Os preços relativos aos serviços, ora licitados, deverão ser expressos em reais, 

com duas casas decimais, e, durante a validade do contrato, serão fixos e irreajustáveis. 

10.3. Fica, entretanto, ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra 

o desequilíbrio econômico financeiro do contrato, conforme disposto no artigo 65, alínea “d” da 

Lei Federal n°8.666/1993. 

10.4. Em caso de redução nos preços, a contratada fica obrigada a repassar ao 

município o mesmo percentual de redução ocorrido nos preços dos serviços. 

 

11. DA EXECUÇÃO DA  OBRA 

11.2. A obra, objeto deste certame, será executada conforme as especificações, 

exigências e condições previstas no presente edital e em seus anexos, especialmente, no 

projeto básico, memorial descritivo/especificações técnicas e planilha orçamentária. 

11.3. Deve-se, também, observar as exigências e recomendações técnicas e 

profissionais relativas a eventos desta natureza. 

 

12. DO RECEBIMENTO DA OBRA 

12.2. Concluída a obra, a empresa executora da obra comunicará à Prefeitura 

Municipal, afim que se realize o respectivo Termo de Recebimento Provisório. 

12.3. O Termo de Recebimento Provisório será lavrado em até 15 (quinze dias) após o 

recebimento da comunicação da empresa executora e subscrita pelo Fiscal da Obra e Fiscal do 

Contrato. 

12.4. Havendo restrições na obra entregue, a empresa executora da obra deverá 

repará-las e/ou corrigi-las de imediato e às suas expensas. 

12.5. Não havendo restrições na obra entregue ou procedidas as devidas correções, a 

Prefeitura emitirá o Termo de Recebimento Definitivo da Obra, o qual deverá ser subscrito pelo 

Fiscal da Obra e pelo representante da empresa executora da obra. 

 

13. DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA CONCLUÍDA 

13.2. Da responsabilidade civil dos licitantes: a empresa licitante vencedora 

responderá pelo prazo de 05 (cinco) anos, pela execução da obra em sua solidez e 

segurança, com base no art. 618 do Código Civil. 
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14. DO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DA OBRA 

14.1. O pagamento pela execução da obra previsto neste certame será efetuado, 

condicionalmente, com: 

a) A apresentação do respectivo Termo de Medição contendo os quantitativos e valores da 

obra executada. 

b) A apresentação da respectiva nota fiscal acompanhada do correspondente recibo. 

c) A lavratura da respectiva liquidação da obra constante da nota fiscal, cujo procedimento 

deverá ser formalizado por servidor da Prefeitura. 

d) A apresentação da relação nominal de todos os empregados que trabalham na execução da 

obra, com as respectivas datas de admissão, função ou cargo exercido e o valor dos 

respectivos salários. 

e) A apresentação dos comprovantes dos pagamentos de salários e do recolhimento das 

parcelas referentes ao INSS e o FGTS dos trabalhadores da obra, referentes ao mês 

imediatamente anterior ao pagamento das faturas. 

f) Para o Município efetuar o primeiro pagamento à empresa vencedora do certame deverá 

trazer a matrícula CEI do INSS da referida obra que irá executar. 

g) A apresentação, quando for o caso, do termo de rescisão contratual com a quitação das 

parcelas trabalhistas, no caso de dispensa de empregado que trabalhava na obra, ou termo de 

acordo firmado perante a Justiça do Trabalho, onde conste expressamente a exclusão do 

Município de SANTA IZABEL DO PARÁ. 

h) A apresentação, no primeiro pagamento, da certidão de matrícula da obra junto ao INSS e a 

respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade 

Técnica (RRT), conforme o caso. 

i) A apresentação, em cada pagamento, das Certidões de Regularidade como INSS, FGTS e 

Tributos Federais. 

14.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal, 

a qual deverá estar acompanhada do respectivo recibo e atestada pelo Fiscal da Obra. 

14.3. Em casos de devolução da nota fiscal e/ou do recibo para se produzir correções 

julgadas necessárias, o prazo para pagamento do documento devolvido passará a contar após 

a sua reapresentação com as correções devidamente produzidas. 
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14.4. Os valores pertinentes a eventuais sanções pecuniárias aplicadas à 

CONTRATADA serão descontados dos pagamentos devidos à mesma. 

 

15. DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

15.1. A presente licitação não importará, necessariamente, na contratação da 

adjudicatária podendo a Prefeitura de SANTA IZABEL DO PARÁ reduzir ou aumentar seus 

quantitativos na forma do que estabelece o art. 65 § 1º da Lei Federal nº 8.666/1993. 

15.2. A contratação formalizar-se-á mediante assinatura de contrato, com prazo não 

superior a 30 (trinta) dias, cuja minuta faz parte deste edital. 

15.3. Após homologação da TOMADA DE PREÇO, a proponente vencedora será 

convocada via email, para no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, assinar e devolver o 

instrumento contratual, com certificado digital tipo A3, obrigatoriamente. 

15.4. Sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, é facultado à PREFEITURA, 

quando a convocada não assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo e 

condições estabelecidos, convocar as proponentes remanescentes para celebrar o contrato, na 

ordem de classificação, e assim sucessivamente, ou revogar a licitação. 

 

16. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA/DOCUMENTOS DE  HABILITAÇÃO 

16.1. Imediatamente, após a sessão de abertura, os documentos de Habilitação 

(envelope N° 01) e das Propostas de Preços (envelope N° 02), deverão ser apresentados, 

obrigatoriamente, ao mesmo tempo à Comissão de Licitação em envelopes distintos e 

separados, lacrados e rubricado em seus fechos, no local, data e horário marcados para a data 

de sessão de abertura do presente processo, com os seguintes dizeres: 

 

a) ENVELOPE N° 01 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ (MODALIDADE DA LICITAÇÃO) Nº 

02/2021-PMSIP 

DATA E HORA DE ABERTURA: 14/10/2021-09h00min 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 
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b) ENVELOPE N°02 

PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ (MODALIDADE DA LICITAÇÃO) Nº 

002/2021- PMSIP 

DATA E HORA DE ABERTURA: 14/10/2021–09h00min 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 

 

17. DA IDENTIFICAÇÃO DOS REPRESENTANTES DAS LICITANTES 

17.1. Para se credenciar aos atos a serem praticados na sessão pública deste processo 

licitatório, o representante da licitante deverá, no início da sessão, apresentar ao Presidente da 

CPL os seguintes documentos, conforme a sua qualidade de representação: 

 

17.2. Quando sócio titular da empresa: 

a) Documento oficial de identidade pessoal do titular da empresa licitante (em cópia 

autenticada ou cópia simples acompanhada do original); 

b) Contrato social ou documento equivalente e respectivas alterações (em cópia autenticada 

por cartório ou por membros desta CPL ou cópia simples acompanhada dos originais 

correspondentes) registrados no órgão competente, no qual constem poderes de 

representação atribuídos à pessoa que está representando-a neste processo. 

17.3. Quando não sócio titular da empresa: 

a) Termo de Credenciamento (reconhecido em cartório) ou procuração pública ou particular 

(esta reconhecida em cartório), editados pela empresa licitante, atribuindo poderes suficientes 

ao representante para que o mesmo possa representá-la junto à Prefeitura Municipal de 

SANTA IZABEL DO PARÁ no que diz respeito aos atos a serem praticados na execução de 

licitação; 

b) Documento oficial de identidade do representante (em cópia autenticada ou cópia simples 

acompanhada do respectivo original); 

c) Contrato Social ou documento equivalente da empresa representada, acompanhado das 

alterações realizadas, registrados no órgão competente (em cópia autenticada por cartório ou 

por membros desta CPL ou cópia simples acompanhada do correspondente original), no qual 
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constem poderes de representação atribuídos ao subscritor do Termo de Credenciamento ou 

da Procuração; 

d) Documento oficial de identidade do sócio subscritor do Termo de Credenciamento ou 

Procuração (em cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do respectivo original). 

17.4. A falta de qualificação representativa não impedirá que o representante da 

empresa licitante participe da sessão relativa a este processo licitatório, entretanto, o mesmo 

fica impedido de se manifestar durante a sessão. 

17.5. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a 

intervir no procedimento licitatório e a responder, por todos os atos e efeitos previstos neste 

Edital, por sua representada. 

17.6. O representante que se retirar antes do término da sessão ou deixar de assinar a 

respectiva ata perderá o direito de questionar ou de interpor recursos contra as decisões 

tomadas em sessão. 

 

18. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

18.1. Para fins de habilitação da regularidade jurídica, fiscal, econômico-financeira, 

técnica e outras exigibilidades, a proponente deverá apresentar os documentos exigidos e 

especificados a seguir: 

a)Os documentos exigidos para habilitação da regularidade jurídica, fiscal, econômico-financeira, 

técnica e outras exigibilidades deverão estar dentro de envelope fechado, lacrado e 

rubricado no seu fecho. 

b) Os documentos poderão ser apresentados em original ou em cópia com autenticação 

realizada por tabelião, ou por servidor integrante da Comissão de Licitação ou pela juntada, em 

original ou em cópia autenticada, da(s) folha(s) de órgão da imprensa oficial onde tenha(m) 

sido publicado(s) e ter suas informações grafadas no idioma oficial do Brasil. 

c) As Empresas que optarem por autenticar os documentos de Habilitação pela Comissão 

Permanente de Licitação, deverão providenciar a autenticação, preferencialmente, com 

antecedência mínima de 24 horas antes da data prevista para abertura da proposta.  

d) As pastas que contêm a documentação de Habilitação deverão apresentar, 

obrigatoriamente, TERMO DE ABERTURA E TERMO DE ENCERRAMENTO declarando o 

número de páginas apresentadas, devidamente, assinadas pelo representante legal.  
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18.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

18.2.1. Os documentos relativos à habilitação jurídica devem comprovar que  o objeto 

social da empresa é compatível com o objeto em licitação e deverão estar acompanhados de 

todas as alterações ou da respectiva consolidação. 

18.2.2. Para à habilitação jurídica, a proponente deverá apresentar um dos seguintes 

documentos: 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto social publicado de acordo com a Lei Federal n°6.404/76 ou 

contrato social em vigor (Lei Federal nº 10.406/2002),devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais; e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 

de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, no caso 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. 

e) Certidão Simplificada e Certidão Específica, emitidas pela Junta Comercial da sede da 

licitante, devidamente atualizada, ou seja, com data de expedição não superior há 60 

(sessenta) dias, de antecedência da data de abertura das Propostas, onde se possam extrair 

as seguintes informações:  

- A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou 

jurídica(s) SÓCIAS da licitante; 

- A participação societária da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante na 

composição societária em sociedades, e;  

- A Existência da empresa licitante e ou participação societária registrada(s) na Junta 

Comercial em nome da licitante proponente. 

f)  Certidão de Inteiro Teor da Junta Comercial, emitida pela Junta Comercial da sede da 

licitante, devidamente atualizada, ou seja, com data de expedição não superior há 60 

(sessenta) dias, de antecedência da data de abertura das Propostas; 
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18.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

18.3.1. Para a comprovação da regularidade fiscal, a proponente deverá apresentar os 

seguintes documentos que comprovem: 

a) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede do 

proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual 

c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, Dívida Ativa da União, e 

Contribuições Previdenciárias, através da Certidão de Débitos Relativos aos Tributos 

Federais e a Dívida Ativa da União, de acordo com a Portaria do MF 358, de 05 de setembro 

de 2014. 

d) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, 

expedida pelo órgão competente. 

e) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da 

licitante, expedida pelo órgão competente; No caso de municípios que mantêm Cadastro 

Mobiliário e Imobiliário separados, deverão ser apresentados os comprovantes referentes a 

cada um dos cadastros; 

f) Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS (CRS/FGTS), 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (Inciso incluído pela Lei 

12.440, de 2011). www.tst.gov.br. 

18.3.2. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n° 123/2006, as micro 

empresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição. 

18.3.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de cinco dias úteis, a partir de sua declaração como licitante vencedora do 

certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, para regularização da 

documentação, com vista à contratação. 

18.3.4. A não regularização da documentação no prazo previsto na cláusula anterior 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 

da Lei Federal n° 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão 

http://www.tst.gov.br/
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pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar 

apresente licitação. 

 

18.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

18.4.1. Certidão negativa de falência e concordata, recuperação judicial expedida pelo 

Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, contendo expresso na própria certidão o prazo 

de sua validade.  

18.4.1.2 Para as empresas que optarem de participar através de filial, deverá também ser 

apresentada certidão negativa para com o cartório/comarca onde se encontra instalada a filial.  

18.4.1.3 Na falta de validade expressa na Certidão Negativa, ter-se-ão como válidos pelo prazo 

de 60 (sessenta) dias de sua emissão.  

 

18.4.2. Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado 

da contratação, a qual será exigida somente no caso de a licitante apresentar resultado igual 

ou inferior a 01 (um) em qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Grau de 

Endividamento. 

 

18.4.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social da empresa, 

já exigíveis, devidamente registrado na Junta Comercial, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, acompanhado dos demonstrativos e cálculo dos índices. Juntamente 

com o balanço patrimonial deverá ser apresentada Certidão de Regularidade Profissional do 

contador, responsável pelas informações do balanço. 

 

a) É vedada a substituição do Balanço Patrimonial por balancetes ou balanços provisórios;  

b) Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de 3 (três) 

meses da data da sessão pública de abertura das propostas, o Balanço Patrimonial e poderá 

ser atualizado por índices oficiais; se necessária a atualização do balanço e do patrimônio 

líquido, deverá ser apresentado, juntamente com esses documentos, o memorial de cálculo 

correspondente;  

c) A partir dos dados de balanço, deverão ser calculados os seguintes índices e apresentados 

obrigatoriamente como condição para a habilitação:  

 

c.1) 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;  

 

OBSERVAÇÃO: Os índices acima deverão ser demonstrados pelo próprio licitante, em 

memória de cálculos, elaborada pelo contador responsável pelo balanço, para posterior 

verificação pela Comissão.  
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18.5. DA GARANTIA CONTRATUAL 

18.5.1. Do vencedor do certame, exigir-se-á a garantia financeira relativa à execução da 

obra: após 10 (dez) dias da data da assinatura do contrato para a execução do objeto em 

licitação, a empresa contratada deverá apresentar à Prefeitura Municipal de SANTA IZABEL 

DO PARÁ o comprovante de garantia financeira pela execução da obra correspondente a 5% 

(cinco por cento) do valor global de sua proposta de preços, conforme previsto no §2º do 

Art.31, combinado como Art.56, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993. Esta obrigação 

poderá ser realizada através de: 

a) Caução em dinheiro: depósito em conta de poupança a ser aberta pela Prefeitura Municipal 

de SANTA IZABEL DO PARÁ, especificamente para este evento; 

b) Caução em títulos da Dívida Pública: títulos “emitidos sob a forma escritural, mediante 

registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 

Brasil”, cuja posse deverá ser transferida para o nome da Prefeitura Municipal de SANTA 

IZABEL DO PARÁ até o recebimento provisório da obra; 

c) Seguro-Garantia; 

d) Fiança Bancária. 

 

18.6. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

18.6.1.  DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA, assinada por servidor da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ, comprovando a visita técnica “in loco” da empresa 

licitante ou Declaração de Conhecimento das Condições do Local. 

18.6.2. CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DO CREA, de sua Respectiva 

Região, com validade à data de apresentação da proposta, devidamente atualizada em todos 

os seus dados cadastrais e contratuais. No caso de licitantes domiciliados em outros Estados, 

o Certificado de Registro emitido pelo CREA da respectiva Região de origem deverá conter o 

visto do CREA-PA. 

18.6.3. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: Comprovação da licitante de 

possuir em seu quadro permanente, através certidão de registro e quitação do CREA ou 

contrato com assinaturas reconhecidas em cartório, na data prevista para a entrega das 

propostas, profissional de nível superior, detentor de Certidão de Acervo Técnico CAT 
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acompanhadas de atestados de execução, de obra ou serviço de características semelhantes, 

limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto 

da licitação, de acordo com a NOTA TÉCNICA (ANEXO XX DO EDITAL), o mesmo deverá 

apresentar a certidão de registro e quitação do CREA com validade à data de apresentação da 

proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e contratuais. No caso 

de profissional domiciliado em outros Estados, o Certificado de Registro emitido pelo CREA da 

respectiva Região de origem deverá conter o visto do CREA-PA. 

18.6.4. O responsável técnico ou profissional contratado indicado deverá ser o mesmo 

dos atestados de capacidade técnico-profissional apresentados. 

18.6.5. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo 

profissional, ambos serão inabilitados. 

18.6.6. Com o intuito de tornar mais célere a análise pela Comissão Permanente de 

Licitação, deverão ser destacados (grifados), nos atestados apresentados, os itens 

correspondentes às solicitações de qualificação técnica previstas no Edital conforme o ITEM. 

18.6.7. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 

acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e 

também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos. 

18.6.8. Os documentos exigidos deverão, de preferência, ser entregues numerados 

sequencialmente e na ordem indicada neste Edital, a fim de permitir maior rapidez na 

conferência e exame correspondentes. 

18.6.9. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, 

por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da 

Comissão Permanente de Licitação, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

18.6.10. A Comissão de Licitação, reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer 

documento, sempre que julgar necessário. 

18.6.11. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

18.6.12. Os documentos emitidos pela INTERNET, somente terão validade após a devida 

autenticação que será realizada pela Comissão Permanente de Licitação no ato da Habilitação. 

18.6.13. Os documentos apresentados com a validade expirada e/ou cassada, 

acarretarão a inabilitação do proponente. 
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18.6.14. Para atendimento à qualificação técnica-profissional e operacional, será exigido 

das licitantes as etapas construtivas semelhantes ao objeto licitado por lote. 

 

18.7. DAS OUTRAS EXIGIBILIDADES 

18.7.1. Certidão, Declaração ou Alvará emitido pelo órgão competente (Federal, 

Estadual ou Municipal), comprovando que a empresa atendeu as exigências legais e está apta 

para o seu funcionamento regular. 

18.7.2. A licitante que comparecer para oferecer sua proposta de preço por item, 

estará ciente que deverá atender: 

a) Inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, do art. 32 

da Lei Federal nº 8.666/1993. 

b) Inexistência em seu quadro de pessoal de menores, na forma do disposto no inciso 

XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal. 

c) A Elaboração Independente de sua Proposta, nos termos da Instrução Normativa nº 

02, de 16.09.2009, publicado no DOU nº 178, Seção I, pag. 80, de 17.09.2009. 

18.7.3. Será admitida a subcontratação, se previamente aprovada pela 

FISCALIZAÇÃO, e que não constitua o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao 

percentual máximo de 30% (trinta por cento) do orçamento, devendo a EMPRESA indicada 

pela Licitante CONTRATADA, antes do início da realização dos serviços, apresentar 

documentação que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal, nos termos previstos 

neste Edital; 

18.7.4. É vedada a subcontratação total dos serviços desta licitação, bem como dos 

serviços considerados para efeito de atestação da capacidade técnico-operacional e técnico-

profissional; 

18.7.5. A subcontratação de que trata esta cláusula não exclui a responsabilidade do 

contratado perante a Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará quanto à qualidade técnica 

da obra ou do serviço prestado. 

 

19. DA SUSPENSÃO DO CERTAME LICITATÓRIO PARA ANÁLISE DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS PELA COMISSÃO 

19.1. A comissão atestará que os envelopes de habilitação e de proposta estão 

lacrados, rubricando-os juntamente com os proponentes credenciados; 
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19.2. A comissão abrirá os envelopes para rubrica dos documentos de habilitação, pela 

comissão e pelos licitantes; 

19.3. Depois de rubricados por todos, os documentos serão juntados aos autos do 

processo, e suas folhas, numeradas por membro da comissão; 

19.4. Em seguida, a critério da comissão, poderá declarar suspensa a sessão, para ser 

reaberta em horário e/ou dia marcado, caso não haja expediente na data marcada, a sessão 

será retomada no primeiro dia útil subsequente, para que seja verificada a autenticidade, 

mediante pesquisa na internet, das certidões apresentadas pelos licitantes, bem como para 

análise das propostas pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará. 

19.5. Reaberta a sessão, no horário designado pela comissão, os documentos da 

habilitação e/ou propostas serão submetidos a análise dos licitantes. 

 

20. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

20.1. Deverá ser impressa em papel timbrado da proponente, em uma via, datilografada 

ou digitada, escrita em português brasileiro, sem emendas, entre linhas ou rasuras, 

devidamente datadas e assinadas pelo representante legal da empresa fazendo referência o 

número e modalidade da licitação; 

20.2. Não serão consideradas as propostas enviadas via e-mail, telegramas ou fac-

símile; 

20.3. Na proposta deverá constar: 

a) Nome, razão social, endereço da empresa e número do Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas, no Ministério da Fazenda– CNPJ do Ministério da Fazenda. 

b) Nome, RG, CPF, endereço residencial, estado civil e nacionalidade do responsável pela 

assinatura do Contrato; 

c) Número da Conta Corrente, da Agência e do Banco em que será efetuado o pagamento. 

20.4. Deverão constar no envelope da proposta os seguintes documentos conforme 

anexos: 

a) Cronograma físico financeiro; 

b) Composição de BDI, o qual deverá obedecer ao Acórdão TCU, código eletrônico AC-2622-

37/13-P; 
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c) Planilha Orçamentária; 

d) Composição unitária de preços demonstrando a quantidade de material, mão de obra e 

encargos trabalhistas, emitidos nos itens da planilha; 

e) Planilha de encargos sociais, modelo Caixa Econômica Federal. 

20.5. Deverá ainda conter: 

a) O preço unitário e total dos itens grafados em algarismo, e preço global da proposta em 

algarismo e por extenso; 

b) O valor da referida TOMADA DE PREÇO deverá ser cotado em moeda nacional e com 02 

(duas) casas decimais, ficando estabelecido que em caso de divergência, prevalece o último; 

c) Declarar a forma de pagamento; 

d) Declarar que o prazo de início dos serviços é imediato; 

e) Declarar o prazo da validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, 

contados da data da abertura do presente processo; 

f) Deverão ser incluídos nas propostas todas as despesas que incidirão no preço oferecido, 

tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e obrigações sociais, sendo de inteira 

responsabilidade da licitante os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução ao do contrato, bem como qualquer custo que não tenha sido 

incluindo em sua planilha de quantitativo; 

20.6. As propostas deverão ser entregues no local, dia e hora indicados neste edital. 

20.7. Não será considerada a proposta que contiver qualquer vantagem não prevista 

nesta TOMADA DE PREÇO, bem como aquela caracterizada por preços ou vantagens 

baseados em ofertas dos demais licitantes, preços simbólicos, irrisórios ou cotação de valor 

zero, ou aqueles considerados superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente 

inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade 

através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 

mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do 

contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. 

20.8. No caso de divergências entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão 

sempre os valores por extenso e no caso de divergências entre valores unitários e globais 

prevalecerão os primeiros. 
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20.9. Serão desclassificadas as propostas em desacordo com os termos deste 

instrumento. 

20.10. Uma vez abertas as propostas não serão admitidos pedidos de retificação de 

preços ou quaisquer outras condições oferecidas. 

 

21. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

21.1. No julgamento das propostas de preços será considerado o menor 

preço/regime de empreitada global por item. 

21.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as 

especificações e as exigências deste Edital. 

21.3. Em caso de empate, será dada preferência para microempresas e empresas de 

pequeno porte. 

21.4. Considera-se empate quando a melhor proposta de microempresa ou empresa 

de pequeno porte for igual ou superior até 10% da melhor proposta. 

21.5. Em caso de verificação de empates entre duas ou mais proponentes 

enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte que ofertaram as propostas 

de menor valor global, deverão ser obedecidos os critérios estabelecidos na Lei Completar n° 

123/2006. 

21.6. Não havendo propostas classificadas na forma da Lei n° 123/2006 e se 

identificadas duas ou mais propostas de valores iguais, que não tenham sido apresentadas por 

microempresa ou empresa de pequeno porte, proceder-se-á o sorteio na forma do § 2° do 

artigo 45 da Lei Federal n° 8.666/1993, conjugando-se com o § 2° do artigo 3° do citado 

diploma legal. 

21.7. Identificado a melhor proposta relativa a este certame, a Comissão declarará o 

licitante que a apresentou como o vencedor desta licitação, colocando aos demais licitantes a 

oportunidade de, se assim quiserem, manifestarem a intenção de apresentarem recursos 

contra a decisão da Comissão. 

21.8. Não atenderem às exigências deste Edital e seus anexos ou da legislação 

aplicável. 

21.9. Sejam omissas ou vagas bem como, as que apresentarem irregularidades ou 

defeitos insanáveis ou capazes de dificultar o seu julgamento. 
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21.10. Impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições 

estabelecidas neste Edital. 

21.11. Apresentarem preço excessivo ou manifestamente inexequível, quando 

comparado aos preços de mercado para consecução do Objeto desta licitação. 

21.12. Que apresentarem valores superiores ao limite estabelecido no item 3 deste 

edital. 

 

22. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

22.1. Verificado e confirmado o atendimento pleno às exigências editalícias e não 

havendo registro de interposição de recursos ao proponente declarado vencedor, ser-lhe-á 

adjudicado o objeto para o qual apresentou a melhor proposta. 

22.2. Da adjudicatária será solicitado para fins de comprimento da resolução 

administrativa nº 40/201/TCM-PA, planilhas editaves da proposta vencedora como: Planilha de 

orçamento, planilha de composição de preço unitário e cronograma físico e financeiro. 

22.3. Havendo interposição de recursos, a adjudicação só será lavrada após julgados 

todos os recursos. 

22.4. Após parecer jurídico ou controle interno atestando que a execução do presente 

certame obedeceu às exigências legais e editalícias, o senhor Prefeito Municipal fará a 

homologação do respectivo ato adjudicatório. 

 

23. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

23.1. Depois de declarado o(s) vencedor(es), qualquer licitante poderá manifestar, 

motivadamente, sua intenção de interpor recurso, quando lhe será concedido o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, para apresentação das respectivas razões, ficando os demais licitantes, 

desde logo, intimados para apresentar as contrarrazões, em igual número de dias, que 

começarão acorrer no término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurado vistas imediata 

dos autos. 

23.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência 

do direito de recurso e, consequentemente, haverá a adjudicação do objeto da licitação pela 

Comissão Permanente de Licitação ao(s) vencedor(es) do certame. 
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23.3. O acolhimento do recurso, que terá efeito suspensivo, importará a invalidação 

apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

23.4. Decidido os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

autoridade competente homologará a adjudicação do objeto ao(s) respectivo(s) vencedor(es). 

 

24. DAS PENALIDADES 

24.1. Se o licitante deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar 

ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 

sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais, poderá: 

a) Ficar impedido de contratar com o município pelo prazo de cinco anos. 

b) Ter seu registro cadastral municipal cancelado. 

24.2. Nos termos do art.86 da Lei Federal n° 8.666/1993, fica estipulado o percentual 

de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso 

injustificado no fornecimento do objeto desta TOMADA DE PREÇO, até o limite de 10% (dez 

por cento) do valor empenhado. 

24.3. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do 

descumprimento de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às 

seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/1993: 

a) Advertência, por escrito. 

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato. 

c) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

24.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 

competente, aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias 

fundamentadas em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no 

sentido da aplicação da pena. 

 

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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25.1. As Licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo 

Licitatório e a execução do Contrato, estando sujeitos às sanções previstas na legislação 

brasileira. Advertindo-se que aqueles que agirem de má fé estarão sujeitos às penalidades 

previstas em Lei. 

25.2. A Comissão Permanente de Licitação poderá desclassificar as propostas, em termo 

fundamentado, não tendo o licitante direito a indenização ou ressarcimento, sem prejuízo de 

outras sanções cabíveis, caso comprove qualquer fato que desabone a capacidade jurídica, 

regularidade fiscal e idoneidade financeira do mesmo. 

25.3. Caso a licitante se recuse a executar o objeto contratual ou venha afazê-lo fora 

das especificações estabelecidas, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ, 

poderá independente de qualquer aviso ou notificação, rescindir o Contrato e optar pela 

convocação dos demais Licitantes na ordem de classificação. 

25.4. A Comissão Permanente de Licitação, no interesse da Administração, poderá 

relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não 

contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da Licitação, sendo possível a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

25.5. Assegura-se à Prefeitura Municipal de SANTA IZABEL DO PARÁ, o direito de: 

a) Adiar a data de abertura da presente Licitação, dando conhecimento aos interessados 

mediante publicação em jornal de grande circulação e Diário Oficial, com a antecedência de 

pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, antes da data inicialmente marcada. 

b) Anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente Licitação, a qualquer tempo, desde que 

ocorrentes as hipóteses de ilegalidade ou interesse público, dando ciência aos interessados. 

c) Alterar as condições deste Edital ou qualquer documento pertinente a Licitação, fixando 

novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis, para a abertura dos envelopes com os 

documentos de habilitação e das propostas de preço, a contar da publicação das alterações. 

25.6. A participação nesta Licitação implicará aceitação integral e irretratável das 

normas do Edital, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares, 

ressalvados o direito de impugnação e recurso. 

25.7. É facultado à Comissão Permanente de Licitação ou a Autoridade Superior em 

qualquer fase da Licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar 

a Instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 

deveriam constar no ato da sessão pública. 
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25.8. A Contratada ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar a 

terceiros ou ao patrimônio da Contratante durante a execução do objeto desta licitação, 

reparando às suas custas os mesmos, sem que lhe caiba nenhuma indenização por parte da 

Contratante, inclusive no caso de subcontratação, quando ficará solidariamente responsável 

com o subcontratado pelo cumprimento dessas obrigações. A inadimplência do contratado ou 

do subcontratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere 

à Prefeitura Municipal de SANTA IZABEL DO PARÁ a responsabilidade sobre o seu 

pagamento, nem poderá onerar objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das 

obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis, consoante o disposto no §1º do 

Art.71, da Lei 8.666/93. 

25.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á 

o dia do Início e incluir-se-á o do vencimento e considerar-se-ão, os dias consecutivos, exceto 

quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente na Prefeitura Municipal de SANTA IZABEL DO PARÁ. 

25.10. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação ou 

a Autoridade Superior. 

 

26. DOS ANEXOS 

26.1. Os documentos abaixo, denominados de anexos, são partes integrantes deste 

Edital e dele são inseparáveis, conforme determina a legislação vigente: 

a) Anexo I: Minuta de Contrato; 

b) Anexo II: Modelo de Atestado de visita técnica; 

c) Anexo III: Termo de Referência - Memorial Descritivo; Planilha Orçamentária; Cronograma 

Físico Financeiro; Composição do BDI; Projeto Básico e Arquitetônico; 

d) Anexo IV: Nota Técnica. 

 

27. DO FORO 

27.1. Fica eleito o Foro da Comarca de SANTA IZABEL DO PARÁ, Estado do Pará, 

para toda e qualquer ação judicial decorrente deste instrumento. 

 

SANTA IZABEL DO PARÁ, 28 DE SETEMBRO DE 2021. 
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ROSINALDO FERREIRA DE FREITAS 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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ANEXO I MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE EMPREITADA POR 

PREÇO GLOBAL Nº...../2021- PMSIP, QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

SANTA IZABEL DO PARÁ– PREFEITURA 

MUNICIPAL e a 

 

Por este instrumento, o MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PMSIP, pessoa jurídica 

de direito público interno, com sede à XXXXXXXXXXX, n°XX, bairro Centro, CEP XX.XXX-

XXX, inscrito no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXXXXXXXXXXX, representado, neste ato, pelo 

senhor XXXXXXXXXXXXXXX, prefeito municipal, brasileiro, casado, CPF n° xxx.xxx.xxx-xx, 

carteira de identidade civil n° xxxxxxx,– SSP/PA, residente e domiciliado nesta cidade, 

doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa..........................................., com 

CNPJ/MF Nº .......................,inscrição  estadual  nº.  ....................,  com  sede  

na..................................nº ...,bairro................,na cidade de................,estado   

do........,representada, neste ato, por seu sócio proprietário, senhor  

................................,portador do CPF................... e carteira de identidade nº ................– 

SSP/PA, residente e domiciliado na cidade de Belém, estado do Pará, doravante 

denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato em regime de 

Empreitada Por Preço Global, fundamentada na Lei Federal Nº 8.666, de 21.06.1993, 

alterada pela Lei nº 8.883, de 08.06.94, Lei n º9.032, de 28.04.95, e a Lei nº 9.648, de 

27.05.98, e demais legislação pertinente na modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 000/0000, 

ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000/2021 mediante as cláusulas e 

condições a seguir estabelecidas: 

 

Por esta e na melhor forma de direito os contratantes firmam o presente Contrato para 

execução de obra, como abaixo se declara: 
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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Leis Federais nº 8.666/93 e Processo Licitatório TOMADA DE 

PREÇO Nº 000/2021, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº X/20XX- e seus 

anexos. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS 

SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

PERGENTINO MOURA, nas especificações, unidades, quantidades, valor unitário, 

condições e forma constantes da Proposta de Preços da CONTRATADA e nos termos 

expressos no edital de licitação TOMADA DE PREÇO N° XX/2021. 

1.2.Os serviços descritos no item anterior serão executados pela CONTRATADA em regime 

de empreitada global, cujos ônus de execução, financeiro, fiscais e tributários serão de 

responsabilidade, exclusiva, da CONTRATADA. 

1.3.O objeto deste contrato está vinculado ao resultado do processo licitatório, modalidade 

TOMADA DE PREÇO Nº 000/2021, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

000/2021 e também, à respectiva proposta de preços emitida pela CONTRATADA. 

 

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1. Os recursos garantidores para a execução do objeto em licitação estão previstos no 

Orçamento Municipal vigente sob a seguinte rubrica: 

ÓRGÃO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

UNIDADE 

ORÇAMENTÁRIA 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

PROJETO DE TRABALHO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

NATUREZA DA DESPESA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

3. DAS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS 

3.1. Os recursos financeiros para pagamento das despesas a serem realizadas na execução 

do objeto em licitação são aqueles provenientes de: 

a) Recursos próprios do município. 
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4. DO VALOR DOS SERVIÇOS 

4.1.O valor dos serviços ora contratados importa em ..............(....................). 

4.2.O valor descrito na cláusula anterior é global e final, permitido o seu reajuste desde que 

dentro das hipóteses legais e devidamente justificados. 

5. DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E LIQUIDADOS 

5.1. O pagamento pela execução da obra previsto neste certame será efetuado 

conforme medições emitidas pela fiscalização da obra, e faturas devidamente atestadas, 

mediante a apresentação da documentação abaixo: 

5.2. Boletim de Medição, devidamente aferida pela fiscalização da Secretaria 

Municipal de Obras Públicas, com percentagem física executada obedecendo ao 

cronograma de entrega de obra; 

5.3. A apresentação da respectiva nota fiscal acompanhada do correspondente 

recibo. 

5.4. A lavratura respectiva liquidação obra constante da nota fiscal, cujo 

procedimento deverá ser formalizado por servidor da Prefeitura; 

5.5. O pagamento pela execução dos serviços previsto neste certame será 

efetuado, condicionalmente, com a apresentação da respectiva nota fiscal, acompanhada da 

medição correspondente, firmada por servidor da Prefeitura Municipal responsável por esse 

ato. 

5.6. A apresentação da relação nominal de todos os empregados que trabalham 

na execução da obra, com as respectivas datas de admissão, função ou cargo exercido e o 

valor dos respectivos salários. 

5.7. Comprovante do recolhimento das parcelas referente ao INSS, e FGTS dos 

trabalhadores da obra; 

5.8. Para o Município efetuar o primeiro pagamento à empresa vencedora do 

certame deverá trazer a matrícula CEI do INSS da referida obra que irá executar. 

5.9. Termo de rescisão contratual com a quitação das parcelas trabalhistas, no caso 

de dispensa do empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado perante a 
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justiça do trabalho, onde conste expressamente a exclusão da PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SANTA IZABEL DO PARÁ; 

5.10. A parcela da obra considerada defeituosa ou fora das especificações do projeto, 

assim como das normas técnicas, não será objeto de medição; 

5.11. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, inclusive no caso de 

subcontratação, quando ficará solidariamente responsável com o subcontratado pelo 

cumprimento dessas obrigações; A inadimplência do contratado ou do subcontratado com 

referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere a Prefeitura 

Municipal de SANTA IZABEL DO PARÁ a responsabilidade sobre o seu pagamento, nem 

poderá onerar objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e 

edificações, inclusive perante o registro de imóveis, consoante o disposto no §1º do Art.71, 

da Lei 8.666/93 

5.12. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto não for 

comprovado o recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social), 

correspondente ao mês da última competência vencida, bem como a apresentação da 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT vigente; acompanhando a nota 

fiscal/fatura devidamente atestada por servidor designado, conforme dispõe o art.67 da Lei 

nº 8.666/1993, e suas modificações, ou enquanto estiver pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual, sem que isso gere direito acréscimo de qualquer natureza; 

5.13. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota 

fiscal, a qual deverá estar acompanhada do respectivo recibo. 

5.14. Em casos de devolução da nota fiscal e/ou do recibo para se produzir 

correções julgadas necessárias, o prazo para pagamento do documento devolvido passará a 

contar após a sua reapresentação com as correções devidamente produzidas. 

5.15. Os valores pertinentes a eventuais sanções pecuniárias aplicadas à 

CONTRATADA serão descontados dos pagamentos devidos à mesma. 

  

6. DAS OBRIGAÇÕES E PENALIDADES 

6.1.  A CONTRATADA é responsável por todas as obrigações sociais de proteção 

aos seus profissionais, bem como todas as despesas necessárias para a execução dos 
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serviços contratados, incluindo despesas e deslocamento, estadia, alimentação, salários, 

encargos sociais, previdenciários, comerciais e trabalhistas, equipamento de proteção 

individual e quaisquer outros que fizerem necessários ao cumprimento das obrigações 

decorrentes deste contrato, isentando totalmente a CONTRATANTE. 

6.2. Nos termos do art. 86 da Lei Federal n° 8.666/1993, fica estipulado o percentual 

de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de 

atraso injustificado no fornecimento do objeto desta TOMADA DE PREÇO, até o limite de 

10% (dez por cento) do valor empenhado. 

6.3. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do 

descumprimento de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às 

seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/1993: 

a) Advertência, por escrito. 

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato. 

c) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superiora 2 (dois) anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

6.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 

competente, aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias 

fundamentadas em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no 

sentido da aplicação da pena. 

 

7. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1.  Os serviços, objeto deste certame, serão executados conforme as especificações, 

exigências e condições previstas no presente edital e em seus anexos, especialmente, no 

projeto básico, memorial descrito/especificações técnicas e planilha orçamentária. 

7.2. Deve-se, também, observar as exigências e recomendações técnico-profissionais 

relativos a eventos desta natureza. 

 

8. DA SUB CONTRATAÇÃO 
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8.1. Será admitida a subcontratação se previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO, e que 

não constitua o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao percentual máximo de 30% 

(trinta por cento) do orçamento, devendo a EMPRESA indicada pela Licitante 

CONTRATADA, antes do início da realização dos serviços, apresentar documentação que 

comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal, nos termos previstos neste Edital; 

8.2 É vedada a subcontratação total dos serviços desta licitação, bem como dos 

serviços considerados para efeito de atestação da capacidade técnico-operacional e técnico-

profissional; 

8.3 A subcontratação de que trata esta cláusula não exclui a responsabilidade do 

contratado perante a Prefeitura Municipal de SANTA IZABEL DO PARÁ quanto à qualidade 

técnica da obra ou do serviço prestado. 

8.4. Compete à Secretaria Municipal de Obras Públicas acompanhar, supervisionar e 

denunciar quaisquer irregularidades constatadas, emitir o laudo conclusivo sobre o objeto do 

presente instrumento, bem como atestar os documentos da despesa, quando comprovada a 

fiel e pagamento, designando o servidor. 

 

9. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.1. Os serviços ora contratados serão executados e concluídos no prazo máximo 

de (xx) dias, contados da data de assinatura do presente contrato. 

9.2. Havendo necessidade, desde que devidamente justificada, o prazo de 

execução ora contratado poderá ser prorrogado, observando-se as recomendações 

previstas na Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

10. DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. Compete à PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

acompanhar, supervisionar e denunciar quaisquer irregularidades constatadas, emitir o 

laudo conclusivo sobre o objeto do presente instrumento, bem como atestar os documentos 

da despesa, quando comprovada a fiel e pagamento.  

10.2. Fica designado o(a) servidor(a) ......................., matrícula nº ...................., 

inscrito(a) no CPF ......................., como responsável pelo acompanhamento da execução do 
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contrato em questão, nos termos da disposição contida no art. 67 da Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações. 

10.3. A presença da fiscalização não atenua a responsabilidade da CONTRATADA. 

10.4. Cabe ao responsável pela fiscalização o registro em relatórios de todas as 

ocorrências e deficiências porventura existentes na prestação dos serviços contratados e 

encaminhar cópia à CONTRATADA para a imediata correção das irregularidades apontadas. 

 

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

11.1. Concluídos os serviços, a empresa executora da obra comunicará à 

Prefeitura, afim que se realize o respectivo Termo de Recebimento Provisório. 

11.2. O Termo de Recebimento Provisório será lavrado em até quinze dias após o 

recebimento da comunicação da empresa executora e subscrita por, pelo menos, três 

servidores da Prefeitura, entre estes, o Fiscal da obra. 

11.3. Havendo restrições nos serviços entregues, a empresa executora da obra 

deverá repará-las e/ou corrigi-las de imediato e às suas expensas. 

11.4. Não havendo restrições nos serviços entregues ou procedidas as devidas 

correções, a Prefeitura emitirá o Termo de Recebimento Definitivo da obra, o qual deverá ser 

subscrito pelo Fiscal da Obra e pelo representante da empresa executora da obra. 

 

12. DO PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 

12.1. Durante doze meses após a data do recebimento definitivo dos serviços, a 

empresa executora, na forma do Art. 69 da Lei Federal nº 8.666/1993, fica obrigada “a 

reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto do contrato em se que verificar em vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou de materiais empregados” na obra e/ou serviços. 

 

13. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

13.1. A vigência do presente contrato inicia-se na data de sua assinatura e findará 

em 12(doze) meses., prorrogável nas condições previstas no art. 57, §1º e 2º da Lei 

8.666/1993. 

 



  

 

 

MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

Página 34 de 176 

 

MINUTA DE EDITAL 

14. DA PUBLICAÇÃO 

14.1. O presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, Diário Oficial do 

Estado, na forma da lei. 

 

15. DAS PENALIDADES 

15.1. Pela inexecução parcial ou total deste contrato serão aplicadas à 

CONTRATADA as Sanções previstas na Lei de Licitações e Contatos e, também, descritas 

no edital da TOMADA DE PREÇO N° XX/2020-PMSIP. 

 

16. DA RESCISÃO DO CONTRATO 

16.1. A rescisão deste contrato dar-se-á em qualquer dos casos de que tratam os 

artigos 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/1993 e nas alterações nela produzidas; 

16.2. A rescisão alcança inclusive a subcontratação com a prestadora de serviço, em 

caso de subcontratação, ainda que parcial, e no que for permitido, dos serviços objeto deste 

Contrato. 

 

17. DO FORO 

17.1. Fica eleito o Foro da cidade de SANTA IZABEL DO PARÁ, Estado do Pará, 

para toda e qualquer ação judicial decorrente deste instrumento. 

 

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. Declaram as partes que este contrato corresponde à manifestação final, 

completa e exclusiva do acordo entre elas celebrado. 

 

E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento, em 04 (quatro) vias, 

iguais teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo, 

que a tudo assistiram. 

SANTA IZABEL DO PARÁ, MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ – PREFEITURA 

MUNICIPAL 
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   CONTRATANTE  

 

 

CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

 

Nome:  

 CPF: 

 

Nome:  

CPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 

 

Página 36 de 176 

MINUTA DE EDITAL 

 

ANEXO II –MODELO- ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

Declaro, em atendimento   ao   previsto   no   Edital   da   tomada de preços  n°   

000/2020,   que  eu, , portador(a) da RG nº e do CPF nº ,     representante     da    

empresa , estabelecida no(a)  como seu(ua) representante legal para 

os fins da presente declaração, compareci perante o representante da Secretaria 

Municipal de Obras Públicas, tomando plena ciência das condições e grau de 

dificuldade existentes, segundo seu representante, não há nada que impeça a plena 

formulação da proposta referente da   tomada de preços  n°   XXX/20XX, que tem como 

objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS 

SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

PERGENTINO MOURA.. 

 

Local e data 

 

Assinatura e carimbo 
(Responsável pela vistoria) Visto: 

 

 

Assinatura e carimbo 
(Representante da Secretaria de Obras) 

 

Observação: 

1 – Emitir em papel que identifique a licitante. 
2 – O representante da empresa deverá trazer esta declaração de vistoria, já 

impressa, para o visto do representante da Prefeitura. 
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ANEXO III: TERMO DE REFERÊNCIA - MEMORIAL DESCRITIVO; 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO; 

COMPOSIÇÃO DO BDI; PROJETO BÁSICO E ARQUITETÔNICO;  

 

 

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO 

 

 

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE 

ENSINO FUNDAMENTAL  

PERGENTINO MOURA 

 

 

 

 

 

SANTA IZABEL DO PARÁ 

2021 

 

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO 

Apresentação 

O memorial descritivo, como parte integrante do projeto executivo, tem a 

finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes 
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envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e 

define integralmente o Projeto Arquitetônico Básico e suas particularidades, 

complementando as informações a fim de assegurar o cumprimento do cronograma 

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

tanto dos usuários, como dos funcionários da empresa contratada 

Constam também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, 

regulamentos, portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos 

públicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços públicos. 

 

Objeto da Proposta 

 

Este memorial apresenta o estudo para REFORMA DA ESCOLA 

MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PERGENTINO MOURA, localizado no 

Município de Santa Izabel do Pará, no estado do Pará, situado na Av. da Republica 

s/n, esquina com a Av. 7 de Janeiro. Desse modo, visa detalhar adequadamente as 

melhorias a serem realizadas neste local, cuja execução deverá seguir o Projeto 

Arquitetônico. 

 O empreendimento apresenta área de intervenção de aproximadamente 924 

m² (37,79m x 24,49m). O projeto prevê a intervenção, Reforma geral da escola 

municipal de ensino fundamental Pergentino Moura. 

 O objetivo da proposta é a REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO 

FUNDAMENTAL PERGENTINO MOURA, devido às mudanças organizacionais nos 

espaços educacionais por conta da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) 

declarada em 11 de março pela OMS (Organização Mundial de Saúde), onde houve 

logo após, a suspensão de aulas presenciais em vários lugares do Brasil, e 

consequentemente no estado do Pará. Embora medidas emergenciais como a 

suspensão das aulas foram e estão sendo importantes no combate à disseminação do 

novo coronavírus, pesquisas mostram que haverá múltiplos impactos nos alunos e nos 

professores, exigindo um esforço em comum do poder público de um planejamento de 

volta às aulas que seja gradual e articulado entre diferentes setores, como a 

Educação, Saúde e Assistência Social. 
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Alguns desafios para o Brasil, bem como, para o munícipio de Santa Izabel do 

Pará, já existentes antes da pandemia serão intensificados ainda mais no retorno as 

aulas presenciais. A evasão escolar, por exemplo, além de impactos emocionais de 

curto e longo prazo (como o aumento da ansiedade e falta de concentração), 

desestimulo por parte dos professores, entre outros aspectos poderão ser agravados. 

 O contexto da pandemia criou um cenário emergencial e completamente 

atípico e novo, que deixará marcas a médio e longo prazos e exigirá cuidados, como o 

retorno gradual das aulas, levando em conta as orientações para a saúde e o bem-

estar social.  

Mesmo que ainda não se tem a data certa para o retorno das aulas, 

determinado pela ANVISA Estadual/Municipal, a Secretaria Municipal de Educação de 

Santa Izabel do Pará – Pa, já está trabalhando com as equipes para reforma e 

readequação das Unidades de Ensino, planejando e preparando os Planos de Volta às 

Aulas, de acordo com as estratégias sanitárias, financeiras e pedagógicas que 

deverão ser colocadas em práticas a partir do momento em que as datas forem 

definidas. A Educação é uma das áreas mais afetadas pela pandemia, portanto o foco 

precisa estar dirigido, prioritariamente, à resolução de problemas, com o intuito 

principal de amenizar os impactos negativos, deixados pelo distanciamento social e 

escolar.  

É preciso modificar toda a estrutura e toda rotina administrativa e pedagógica 

educacional, reorganizar e adequar os espaços escolares de acordo com os 

protocolos definidos pela OMS, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal 

de Saúde para o enfrentamento do cenário deixado pela pandemia que desestabilizou 

o mundo, a economia, o sistema de saúde e a educação. 

 

As escolas se organizarão para disponibilizar e garantir que todos os alunos ao 

entrar estejam usando máscaras de proteção (e troca de acordo com os protocolos 

estabelecidos), tenham as suas mãos higienizadas e os seus sapatos desinfetados, 

bem como lugar específico na sala de aula para manter o espaço necessário de 

distanciamento. Os ambientes, pátios, bibliotecas, salas de informática, banheiros, 

laboratórios, estarão demarcados para respeitar o distanciamento social e pré 

agendados e desinfetados respeitando o protocolo da vigilância sanitária. Será 

instalado 02 lavatórios na área do Pateo coberto, além de disponibilizado totens para 

dispensação de álcool gel. 
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 A escola é composta por uma edificação térrea, com paredes em alvenaria 

cerâmica e cobertura em estrutura de madeira e telhas cerâmicas, com forro pvc. 

Apresenta piso em revestimento cerâmico desgastado, fora de padrão e soltando em 

todas as áreas internas tanto das salas de aulas como dos outros ambientes (sala dos 

professores, secretaria, banheiros, cozinha e outros) e paredes dos banheiros e 

cozinha com revestimento cerâmico antigos, desgastados ou soltando. Existe um 

amplo espaço aberto interno descoberto, entre o Pátio coberto/Refeitório e as áreas 

das salas de aula, que nos períodos de inverno amazônico causa um desconforto para 

acesso dos alunos até o refeitório. Na área descoberta e em volta do refeitório há um 

calçamento cimentado cercado por uma canaleta de águas pluviais.  

O projeto de reforma, contempla a demolição do piso em revestimento cerâmico de 

todas as áreas internas (descritas na memória de cálculo) com área total de 

aproximadamente 633,97m e assentamento de novo revestimento cerâmico, assim 

como a demolição/construção da parede em alvenaria cerâmica para readequação 

das esquadrias (janelas) conforme projeto DEMOLIR/CONSTRUIR principalmente das 

áreas das salas de aulas  e outras descritas na memória de cálculo. Será executado a 

substituição de toda estrutura da cobertura e telhamento com telhas de barro, previsto 

uma área de aproximadamente 642,26 m², dos ambientes internos da edificação 

(salas de aula etc), também está previsto a cobertura da área entre o Recreio e as 

salas de aula com estrutura de meia tesoura metálica e telha termo acústica, numa 

área em torno de 189,61m². Será executado a revisão completa das instalações 

elétricas, prevendo também a climatização das salas de aula e pintura geral interna e 

externa as paredes e esquadrias (portas em madeira de lei e grades) conforme 

memória de cálculo e projeto. 

Os estudos estatísticos desenvolvidos pelo TCU, que determinou o 

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

correlatos no orçamento de cada empreendimento (ACÓRDÃO Nº 2622/2013). 

Todos os insumos e composições de custo presentes na planilha 

orçamentária para esta obra: para REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO 

FUNDAMENTAL PERGENTINO MOURA, foram baseados na planilha SEDOP - 

03/2021 e SINAPI - MARÇO 2021 (Não Desonerado) com BDI 25%, utilizada como 

parâmetro para Construção de Edificios,  com o objetivo de definir faixas aceitáveis 

para valores de taxas de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), específicos para cada 

tipo de obra pública e para aquisição de materiais e equipamentos relevantes, bem 
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como efetuar o exame detalhado da adequabilidade dos percentuais para as referidas 

taxas adotados pelo TCU (Acórdãos ns.325/2007 e 2.369/2011), ambos do Plenário, 

com utilização de critérios contábeis e estatísticos e controle da representatividade das 

amostras selecionadas.  

Considerações Gerais  

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

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

programa de necessidades, desenvolvendo assim, um estudo preliminar e 

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

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

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

aprovação do estudo técnico preliminar -ETP. 

 

Parâmetros da Reforma  

Para melhorar a implantação do projeto, edificação existente, a que se 

destina, foram considerados alguns parâmetros indispensáveis ao adequado 

posicionamento que irá privilegiar a edificação das melhores condições como: 

 Revisão e troca da cobertura em telha cerâmica capa-canal: 

a cobertura existente, atualmente se encontra com 80% da estrutura em 

madeira de lei comprometida, com peças do tipo Caibros e terças 

completamente danificados, com grau de periculosidade avançado, com 

comprometimento estrutural e risco de desabamento;  

 Revisão das instalações elétricas: se faz necessário toda a 

substituição dos circuitos existentes, visto que já houveram aumento da 

demanda prevista inicialmente, de quando da construção da edificação, assim 

como substituição e acréscimo das luminárias das salas de aula; 

 Revisão das instalações hidrossanitários: serão executadas 

as revisões necessárias das instalações hidrossanitários, assim como as 

instalações de 02 lavatórios de mão na área de circulação/externo aos 

banheiros, em atendimento as normas sanitárias para enfrentamento a 

Pandemia do corona vírus (COVID 19); 
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Localização do Empreendimento 

A obra de REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO 

FUNDAMENTAL PERGENTINO MOURA, localizado no Município de Santa Izabel do 

Pará, no estado do Pará, situado na Av. da Republica s/n, esquina com a Av. 7 de 

Janeiro. 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

 

 

 

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE 

ENSINO FUNDAMENTAL  

PERGENTINO MOURA 

 

 

 

 

 

 

SANTA IZABEL DO PARÁ 

2021 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

GENERALIDADES 

As presentes especificações técnicas têm por objetivo estabelecer as condições 

que nortearão o desenvolvimento das obras e serviços relativos à obra de REFORMA DA 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PERGENTINO MOURA, bem como 

fixar as obrigações e direitos não tratados no Edital, instruções de concorrência ou 

contrato. 

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com 

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

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

Projetos em anexo. 

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

contrário nas Especificações Técnicas, a fornecimento de material e mão de obra, por 

parte da CONTRATADA. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam 

às condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos 

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

por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências. 

 

Documentação para início da obra 

São de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes à 

regularização para o início da obra tais como: 

- Cadastro junto à Prefeitura Municipal local (ISS); 

- Alvará de construção de Obra; 

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

contratados, com a respectiva taxa recolhida; 
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Obrigações da Contratada 

 Quanto a materiais 

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

obra no prazo fixado; 

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois será 

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

validade vencido; 

Todo e qualquer material de construção que entrar no canteiro de obras 

deverá ser previamente aprovado pela Fiscalização.  Aquele que for impugnado 

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

Submeter à Fiscalização, sem ônus, amostras dos materiais e acabamentos a 

serem utilizados na obra. 

 

 Quanto à mão-de-obra 

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

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

que assegure progresso satisfatório às obras. 

É de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos de 

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

obedecidas todas as normas de prevenção de acidentes; 

 

 Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho 

É de responsabilidade da contratada os gastos com aquisição de 

ferramentas, máquinas, equipamentos necessários na execução da reforma.   

 

 Quanto à administração da obra 
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Manter um engenheiro civil ou arquiteto residente na obra, com carga horária 

mínima equivalente a um turno fixo, por semana; 

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

 

 Segurança e saúde do trabalho 

A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços 

subempreitados, em conformidade com a legislação vigente de Segurança e Saúde do 

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

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

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual 

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

equipamentos mínimos obrigatórios serão: 

- Equipamentos para proteção da cabeça 

- Equipamentos para Proteção Auditiva 

- Equipamentos para Proteção dos membros superiores e inferiores. 

A inobservância das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e 

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

 Diário de Obra 

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

serviços, para que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela 

Fiscalização, fatos, observações e comunicações relevantes ao andamento da 

mesma. 

 Limpeza da obra  

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

limpos e desobstruídos de entulhos, durante e após a realização dos trabalhos. 

 

 Locação de Instalações e Equipamentos 
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A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, 

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

condições encontradas no local. 

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

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

ocorrência será comunicada à Fiscalização, que decidirá a respeito. 

 Especificações de materiais e serviços 

O fornecimento de materiais, bem como a execução dos serviços obedecerá 

rigorosamente ao constante nos documentos: 

- Normas da ABNT; 

- Prescrições e recomendações dos fabricantes; 

- Normas internacionais consagradas, na falta das citadas; 

- Estas especificações e desenhos do projeto. 

Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em 

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

CONTRATANTE. 

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

responsabilidade da CONTRATADA pela perfeição da execução de qualquer serviço. 

Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO recusar qualquer serviço executado que 

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

acabamento. 

A CONTRATADA ficará obrigada a refazer os trabalhos recusados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

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

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

serviços e demais ocorrências. 

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de 

trabalho, bem como danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE e a terceiros. 

Todas as medidas serão conferidas no local. 
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A quantificação é da responsabilidade das empresas LICITANTES que serão 

obrigadas a contemplar todos os itens constantes do projeto. 

Todos os materiais serão novos, comprovadamente de primeira qualidade. 

 Quanto ao andamento dos trabalhos 

Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento das 

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

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

trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais; 

À CONTRATADA caberá a execução das instalações provisórias de água, 

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

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

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

de baias para depósito de agregados, almoxarifado, escritório e, em relação às 

condições de Medicina e Segurança do Trabalho, dotá-lo de alojamento e instalações 

sanitárias para operários e fiscalização. 

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

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

fornecido pelo Setor de Engenharia da CONCEDENTE.  

Considerações Preliminares 

 Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos durante sua 

execução serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da CONTRATADA; Os 

materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados 

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

determinação do Engenheiro Fiscal; 

 As obras serão contratadas pela PREFEITURA, através da Comissão 

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

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

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

serviços executados no período em questão para seu respectivo pagamento; 
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 O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e suas 

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

qualquer modificação. 

Serviços 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 

Deverá ser afixada placa identificadora de obra (modelo do 

CONCEDENTE), em local preferencial frontal à obra de maneira a não 

interromper o trânsito de operários e materiais.  

A placa deverá conter os principais dados da obra (convênio, volume, 

custo, construtor, engenheiro responsável, etc.) e ser confeccionada em chapa 

galvanizada por dimensões de 1,50 m x 2,00 m, a uma altura de 3,00 m do 

solo.  

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em área (m²) de serviço executado. 

 

 

 

2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS      

2.1. RETIRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA 

REGULARIZADORA 

 

A retirada de piso cerâmico deverá ser executada em todos os ambientes das 

edificações. 

Itens e suas características 

 Servente e pedreiro: profissionais que executam a remoção. 

Execução 
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 Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura. 

 Checar se os EPC necessários estão instalados. 

 Usar os EPI exigidos para a atividade. 

 A retirada do piso cerâmico e da camada regularizadora 

manualmente é feita com o uso de talhadeira e marreta, tendo seu ponto inicial 

segundo definição de encarregado ou Fiscalização da obra. 

Critério de medição e pagamento 

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

2.2.  DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  

 

Itens e suas características  

• Servente e pedreiro: profissionais que executam a demolição.  

Execução  

• Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura.  

• Checar se os EPC necessários estão instalados.  

• Usar os EPI exigidos para a atividade.  

• A demolição da parede manualmente é feita com o uso de marreta, da parte 

superior para a parte inferior da parede.  

Critério de medição e pagamento 

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

 

 

2.3. RETIRADA DE FORRO EM PVC, INCL. 

BARROTEAMENTO 
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A retirada de forro em PVC deverá ser executada em todos os ambientes da 

edificação. 

Itens e suas características 

 Servente e montador: profissionais que executam a remoção. 

Execução 

 Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura. 

 Checar se os EPC necessários estão instalados. 

 Usar os EPI exigidos para a atividade. 

 Retirar as placas/réguas manualmente com auxílio eventual de 

pé-de-cabra. 

Critério de medição e pagamento 

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

 

2.4. RETIRADA DE ESQUADRIA SEM APROVEITAMENTO 

 

A remoção das janelas deverá ser realizada em todos os ambientes dos 

prédios, para posterior instalação de novas janelas. 

Itens e suas características  

 Servente e pedreiro: profissionais que executam a remoção. 

Execução 

 Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura. 

 Checar se os EPC necessários estão instalados. 

 Usar os EPI exigidos para a atividade. 

 Quebrar a alvenaria com auxílio de marreta ao redor da esquadria até 

desprendê-la. 

 Retirar a esquadria com cuidado e apoiá-la no piso. 

Critério de pagamento e medição 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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2.5. REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.  

 

A remoção das portas deverá ser realizada em todos os ambientes dos 

prédios, para posterior instalação de novas portas. 

Itens e suas características  

 Servente e pedreiro: profissionais que executam a remoção. 

Execução 

 Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura. 

 Checar se os EPC necessários estão instalados. 

 Usar os EPI exigidos para a atividade. 

 Quebrar a alvenaria com auxílio de marreta ao redor da esquadria até 

desprendê-la. 

 Retirar a esquadria com cuidado e apoiá-la no piso. 

Critério de pagamento e medição 

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

 

3. IMPERMEABILIZAÇÃO 

3.1. IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 

Itens e suas Características 

• Emulsão asfáltica com elastômeros para impermeabilização 

Execução 

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

graxa, óleo ou desmoldantes; 

• Aplicar a emulsão asfáltica com brocha ou trincha; 

• Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a segunda demão em sentido 

cruzado ao da primeira demão; 
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• Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos 

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

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

vazamento. 

 

Critério de pagamento e medição 

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

 

4.  ESQUADRIAS  

4.1.  PORTAS DE ALUMÍNIO  

4.1.1. PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA 

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

Itens e suas características  

 Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação portas metálicas; 

 Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação 

de portas metálicas; 

 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, sem guarnição, acabamento 

em alumínio anodizado natural; 

 Parafusos de rosca soberba de aço zincado, cabeça chata e fenda 

simples, de 5,5x65mm com buchas de náilon nº 10; 

 Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para vedação 

de esquadrias, podendo ser substituído por selante a base de silicone; 

 Guarnição (alizar ou moldura de acabamento) para esquadria em 

alumínio anodizado natural para 1 face da esquadria (1 lado). 

Execução 

 Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e 

com a previsão de folga, 2mm no topo e nas laterais do vão; 
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 Colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando papelão 

entre os calços e a folha de porta para que a mesma não seja danificada; 

 Posicionar a porta no vão e conferir: sentido de abertura da porta, cota 

da soleira, prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede; 

 Marcar com uma ponteira a posição dos furos na parede do vão; 

 Retirar a esquadria do vão e executar os furos necessários na 

alvenaria, utilizando broca de vídia com diâmetro de 10mm; 

 Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um pincel ou soprador e 

encaixar as buchas de nailón; 

 Posicionar novamente a esquadria no vão e parafusa-la no 

requadramento do vão, repetindo o processo de verificação de prumo, nível e 

alinhamento; 

 Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedação 

da folga entre o vão e o marco. 

Critério de pagamento e medição 

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

 

4.2.  PINTURA DE PORTA DE MADEIRA (A PERMANECER) 

4.2.1. PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 

ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

Itens e suas Características 

• Pintor com encargos complementares: oficial responsável pela pintura de 

acabamento. 

• Solvente diluente à base de aguarrás. 

• Tinta esmalte sintético premium acetinado 

Execução 

• Diluir o produto; 
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• Com a superfície já preparada (fundo e lixamento e/ou massa e lixamento), 

aplicar a tinta com uso de trincha ou rolo; 

• Após aguardar o tempo de secagem estabelecido pelo fabricante, aplicar a 

segunda demão. 

Critério de pagamento e medição 

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

 

 

4.3. JANELAS 

4.3.1. ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 

6MM 

As mesmas serão de vidro temperado de 6 mm, fixado com parafuso de 

aço zincado com rosca soberba, cabeça chata com diâmetro de 4,2mm, conforme 

descrito em projeto. 

Haverá utilização de esquadrias de alumínio anodizado e vidro do tipo 

maxim-ar.  Para fixação, a alvenaria deve estar concluída e chapiscada com vãos das 

aberturas com folgas de 3 a 7 cm de cada lado, em cima e em baixo, dependendo da 

orientação do fornecedor. 

As taliscas das paredes internas também devem estar indicando o plano 

final do acabamento. Internamente deve haver uma referência de nível do peitoril em 

relação ao piso acabado padrão para todas as janelas do mesmo pavimento ou de 

conformidade com o projeto. Colocar cunhas de madeira entre a parede e o 

contramarco a fim de manter o posicionamento das peças. 

O chumbamento das grapas com argamassa será iniciado somente 

quando secar preencher cuidadosamente os vãos, principalmente o espaço entre a 

parede e o perfil, evitando futuras infiltrações. 

Deverá haver um cuidado redobrado nas instalações, pois o cimento em 

contato com alumínio provoca manchas irreversíveis na peça. A embalagem só poderá 

ser retirada após a pintura da parede. A limpeza deverá ser feita utilizando apenas 

sabão neutro e água. 

Critério de Medição e pagamento 
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A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

4.3.2. VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/201 

Descrição dos itens acima: 

 As vergas serão de concreto, com dimensões 0,10m x 0,10m (altura e 

espessura), e comprimento variável, embutidas na alvenaria. 

Estes elementos deverão ser embutidos na alvenaria, apresentando 

comprimento de 0,30m mais longo em relação a cada lado de cada vão. Caso, por 

exemplo, a janela ou porta possua 1,20m de largura, a verga e contra-vergas terão 

comprimento de 1,80m. 

Toda estrutura de concreto será executada de acordo com o projeto. A 

Fiscalização rejeitará os serviços cuja aparência não seja satisfatória, correndo por 

conta da Contratada os custos de demolição e reconstruções que forem determinadas.  

Deverão ser utilizados espaçadores plásticos para evitar a proximidade da 

armadura com a forma.  

Critério de Medição e Pagamento 

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

 

4.3.3. CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016 

Itens e suas Características 

• Concreto com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para 

concretagem das vergas, com Fck = 20 MPa. Preparo mecânico com 

betoneira; 

• Vergalhão de aço CA-50, para armação de contravergas, com diâmetro 

de 6,3 mm. O diâmetro das barras deverá ser indicado pelo projetista, 

sendo aqui indicado um diâmetro característico para fins de orçamento; 

• Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado; 
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• Fabricação de fôrma para vigas em madeira serrada - contém tábuas 

(e=25mm) e sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as 

laterais e fundo de vigas; 

• Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa 

emulsionada em água - desmoldante para fôrma de madeira 

hidrossolúvel.  

 Execução 

• Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o 

concreto; 

• Fixar a fôrma nas laterais da alvenaria já elevada; 

• Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma; 

• Posicionar a armadura com espaçadores para garantir o cobrimento 

mínimo; 

• Concretar as contravergas;  

 

Critério de Medição e Pagamento 

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

 

4.4. SOLEIRAS E PEITORIL 

 

4.4.1. PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 

15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 

Itens e suas Características: 

• Peitoril em mármore, polido, branco comum, largura de 15cm, espessura 

de 2cm, com pingadeira, corte reto 



  

MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Página 57 de 176 

 

MINUTA DE EDITAL 

• Argamassa traço 1:6 com adição de plastificante, dado em volume de 

cimento e areia úmida: para aumentar a aderência ao substrato, preparo 

mecânico em betoneira de 400 litros 

Equipamento: 

• Serra circular de bancada com motor elétrico potência 5 HP, com coifa 

para disco 10". 

Procedimento Executivo: 

Cortar com serra circular parte das laterais para abrigar os avanços do 

peitoril. Limpar a superfície onde será assentada a peça, deixando-a livre de 

irregularidades, poeira ou outros materiais que dificultam a aderência da argamassa. 

Molhar toda a superfície utilizando broxa. 

Aplicar argamassa no substrato e na peça de mármore/granito e passar 

desempenadeira dentada. Assentar, primeiramente as peças das extremidades e 

conferir nível e prumo. Esticar a linha guia para assentamento das demais peças. 

Repetir o procedimento de assentamento das peças até completar o peitoril 

Quando necessário, efetuar corte da peça com serra circular adequada 

para mármores e granitos.  

Conferir alinhamento e nível. Fazer o acabamento da parte inferior do 

peitoril. Proteger o peitoril com madeirite ou similar para não ser danificado durante a 

execução da fachada. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro (m) de serviço executado  

 

4.4.2. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 

2,0 CM. AF_09/2020 

Serão instaladas sob as portas, sempre que houver mudança de nível de 

pavimentação, acompanhando o nível mais alto e deverão ser em granito Cinza 

Andorinha, na mesma largura dos caixilhos, com espessura de 2 cm, arestas retas e 

acabamento polido nas faces aparentes. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro (m) de serviço executado. 
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5. FORRO E COBERTURA 

5.1. FORRO 

5.1.1. FORRO EM LAMBRI DE PVC 

GENERALIDADES 

Entende-se como forro de PVC em placas lineares o elemento de vedação 

usado para isolar a cobertura e dar conforto termo acústico ao ambiente interno da 

edificação. 

PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO 

Conforme quantificado em planilha, a CONTRATADA deverá executar 

instalação de forro em PVC com entarugamento em madeira de lei, obedecendo ao 

que segue: 

O forro terá coloração uniforme, resistente a agentes químicos e ao fogo, 

isentos de quaisquer defeitos. A estrutura de sustentação será de madeira de lei de 1ª 

qualidade, tratada com produto imunizante. Será previsto na junção do forro com as 

paredes e pilaretes, arremate tipo roda forro para um perfeito acabamento. 

O forro a ser utilizado será do tipo PVC da Euroforro, Fortplas ou similar, e 

deverá seguir as especificações técnicas do fabricante. 

Após a conclusão dos serviços, a CONTRATANTE fará avaliação dando 

aceite ou reprovação destes. 

Critério de Medição e Pagamento 

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

 

5.1.2. BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO 

PVC 

5.2. COBERTURA DA CIRCULAÇÃO 

5.2.1. COBERTURA -TELHA TERMOACUSTICA E=30MM 

CHAPA CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO 

Telha termoacústica em chapa filme, com espessura de 30 mm; 
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Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca ¼” x 30 cm para 

fixação da telha metálica, incluindo porcas e arruelas de vedação, para fixação em 

madeira. 

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos 

EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar 

acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados  

à estrutura; 

Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, 

sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento; 

Antes do início dos sérvios de colocação das telhas devem ser conferidas 

as disposições de tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de contraventamento e 

outros. 

Deve ainda ser verificado o distanciamento entre terças, de forma a se 

atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento 

mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas; 

A colocação deve ser feita por fiadas, com telhas sempre alinhadas na 

horizontal (fiadas) na vertical (faixa). 

A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeerira, sendo as águas 

opostas montadas simultaneamente no sentido contrário ao vento predominante 

(telhas a barlavento recobrem telhas a solavento); 

Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, 

utilizando gancho em ferro galvanizado Ø ¼” ou haste de alumínio Ø 5/16”; 

Na fixação não deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a 

telha metálica; 

As peças cumeeira devem ser montadas no sentido contrário aos ventos 

dominantes no local da obra, ou seja, pecas a barlavento recobrem as peças a 

solavento. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrados (m²) de serviço executado 

 

5.2.2. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA 

OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M 
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E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 Montador de estrutura metálica com encargos complementares; 

 Servente com encargos complementares; 

 Perfil de aço comum ASTM A36 tipo “U” 127 x 50 x 3,0 mm para composição 

dos banzos superiores e 

 inferiores da tesoura, fornecido em peças de 6 m; 

 Cantoneira de abas iguais, espessura 1/8”; 

 Eletrodo AWS E-7018 (OK 48,04; WI 718) d = 4 mm (solda elétrica); 

 Serviço de instalação da tesoura (composição auxiliar). 

EXECUÇÃO 

 Verificar as dimensões das peças que compõem a tesoura; 

 Realizar os cortes das peças; 

 Apoiado sobre gabarito, posicionar e fixar primeiramente os banzos da tesoura 

e posteriormente os 

 montantes e as diagonais. As ligações entre as peças deverão ser executadas 

por meio de soldas com eletrodo E7018; 

 Fixar perfis tipo cantoneira ao banzo inferior nas extremidades e meio da 

tesoura. Estes perfis serão 

 soldados nas abas do banzo inferior (uma cantoneira de cada lado); 

 Posicionar as tesouras nos locais definidos no projeto, verificando 

espaçamento, paralelismo, 

 nivelamento e prumo de cada uma delas; 

 Fixar a tesoura com o auxílio de cantoneiras de aço já previstas na tesoura 

(uma em cada lado da linha 

 da tesoura, na parte central e nas extremidades), conforme e chumbadores 

Parabolt dispostos no apoio central e em cada apoio das extremidades, 

conforme projeto; 

Fixar as diagonais de contraventamento nos locais indicados no projeto (caso 

tenham sido previstas), com o emprego de cantoneiras de aço. 

  Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em quilograma (Kg) de serviço executado 

 

5.2.3. SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 

CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 
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 Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação da peça; 

 Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação 

da peça; 

 Mão-francesa em aço; 

 Bucha de Nylon com parafuso em aço de 6,10 x 65 mm 

EXECUÇÃO 

 Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 

 Marcar os pontos para furação; 

 Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (UN) de serviço executado 

5.2.4. PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 

ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

Aplicado como tinta de fundo inibidora da corrosão.  

Para pintura em superfícies metálicas a limpeza da peça manualmente 

para remoção de pó e outros detritos é essencial, pois o requisito básico para 

que um revestimento seja aplicado com sucesso é a correta preparação da 

superfície por meio da remoção da carepa de laminação, respingos de solda, 

ferrugens, graxas, sujeiras, óleos e outros contaminantes 

 Deve-se fazer a preparação da tinta com diluição conforme 

orientação do fabricante e a aplicação de uma demão de tinta na superfície 

metálica com o equipamento de pulverização. 

Se a aplicação por meio da pulverização convencional não for 

devidamente controlada, teremos certamente grande quantidade de tinta 

desperdiçada por over spray (pulverização seca), além de problemas técnicos 

como escorrimento, fraco lastramento, porosidade, etc. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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5.2.5. FECHAMENTO DE EMPENA COM VENEZIANA EM 

MAD.DE LEI 

Serão admitidas na obra peças de madeira bem aparelhadas, 

rigorosamente planas e lixadas, com arestas vivas (caso não seja especificado 

diferente), apresentando superfícies completamente lisas. Serão recusadas 

todas as peças que apresentem sinais de empenamento, descolamento e 

rachadura, lascas, desuniformidade da madeira quanto à qualidade e 

espessura, e outros defeitos. 

As folhas deverão movimentar-se perfeitamente, sem folgas 

demasiadas. Para início dos serviços, a alvenaria deve estar concluída, com 

vãos prontos para o recebimento dos batentes (faces planas e aprumadas e 

vão 10 a 15 mm de folga de cada lado, medido da face externa do batente, 

para o encaixe do batente). Os níveis finais do piso acabado necessitam estar 

definidos.  

Os batentes serão fornecidos montados no esquadro, travejados com 

sarrafos de madeira, inclusive com a respectiva esquadria, porta ou janela. 

Deverão possuir folga de 3 mm de cada lado, tornando-se desnecessário 

efetuar repasses com plainas. 

As esquadrias deverão ser armazenadas na posição vertical, sobre 

calços, e em local isento de cal, cimento, óleos, graxas e barras de aço. 

Para o início dos serviços, a alvenaria deve estar concluída, com vãos 

prontos para o recebimento dos batentes. A fixação se dará com espuma 

expansiva de poliuretano. 

No serviço, deve-se posicionar o batente no prumo, deixando os pés 

das ombreiras no nível da base do vão e mantendo a folga (que existir entre o 

batente e o vão) igualmente. 

As ferragens deverão ser executadas rigorosamente em perfeito 

acabamento, sem folgas ou emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes. 

Deverão ser verificadas as cargas das peças a serem fixadas pelas ferragens, 

principalmente as dobradiças, que deverão ser suficientemente robustas, de 
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fôrma a suportarem com folga, o regime de trabalho a que venham a ser 

submetidas. 

Os revestimentos em ambas as faces da parede devem estar 

executados e liberados;  

Nos ambientes pintados, com utilização de massa corrida, esta já deve 

estar aplicada e lixada; nos locais em que à piso, estes devem estar 

executados e liberados (exceção feita aos baguetes, soleiras e rodapés 

adjacentes) 

 

Verificar se o prumo do conjunto no vão está dentro da tolerância e 

fixá-los com cunhas de madeira. Limpar com o pulverizador a alvenaria nas 

posições da espuma. 

No caso de paredes em gesso acartonado, garantir que os montantes 

estejam livres de óleos e poeira. Aplicar a espuma nos pontos definidos. Retirar 

os travamentos do conjunto 16 horas após a aplicação da espuma. 

 

Critério de Medição e pagamento 

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

 

5.3. CALHA E RUFO 

5.3.1. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

Itens e suas Características 

 Telhadista com encargos complementares;  

 Servente com encargos complementares;  

 Calha quadrada de chapa de aço galvanizada num 24, corte 100 cm; - 

Prego polido com cabeça, bitola 18x27;  
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 Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm;  

 Solda estanho 50/50; - Selante elástico monocomponente a base de 

poliuretano para juntas diversas, embalagem de 310ml;  

 Guincho Elétrico de Coluna. 

Equipamentos  

 Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor 

trifásico de 1,25 CV. 

Execução 

 Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos 

EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar 

acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca às 

ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade); 

 Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as 

terças ou caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento; 

 Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a 

seção transversal especificada para as calhas e o caimento mínimo de 0,5 % no 

sentido dos tubos coletores; 

 Promover a união das peças em aço galvanizado, e com a estrutura da 

cobertura, mediante fixação com rebites de repuxo e soldagem com filete contínuo, 

após conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas; 

 Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos 

de aço inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a 

base poliuretano. 

Critério de medição e Pagamento 

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

 

5.3.2. RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

Itens e suas características 
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 Telhadista com encargos complementares; 

 Servente com encargos complementares; 

 Rufo externo de chapa de aço galvanizado num 24, corte 25 cm; 

 Prego polido com cabeça, bitola 18x27; 

 Parafuso e bucha S-8; 

 Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm; 

 Solda estanho 50/50; 

 Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas 

diversas, embalagem de 310ml; 

 Guincho Elétrico de Coluna. 

Equipamento 

 Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor 

trifásico de 1,25 CV. 

Execução  

 Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos 

EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar 

acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca às 

ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade); 

 Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as 

terças ou caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento; 

 Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a 

seção transversal e o posicionamento especificado para os rufos; 

 Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com 

rebites de repuxo e soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza / 

aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas; 

 Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos 

de aço inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a 

base de poliuretano. 

 Colocar cordão de selante em todo o encontro do rufo com a alvenaria. 

Critério de medição e pagamento 
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A medição será por metro linear (m) de serviço executado. 

 

5.4. COBERTURA EXISTENTE (PRÉDIO/PÁTIO CENTRAL) 

5.4.1. ESTRUTURA EM MAD. LEI P/ TELHA DE BARRO - PG. 

SERRADA 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 Carpinteiro de formas com encargos 

complementares; 

  Ajudante de carpinteiro com encargos 

complementares; 

  Pernamanca 3"x2" 4 m ser - mad. Forte; 

 Prego 1"x16; 

 Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m serr; 

  Ripa 2 1/2"x1/2" 4 m serr 

EXECUÇÃO 

 Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do 

comprimento das peças de acordo com o projeto; - 

Posicionar as terças conforme previsto no projeto, 

conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros 

apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, 

distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças;  

 Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 

X 48 aproximadamente a 45° em relação à face lateral da 

terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de 

apoio; - Posicionar os caibros conforme previsto no projeto, 

conferindo distância entre terças ou outros apoios, 

declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, 

esquadro e paralelismo entre os caibros;  
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 Fixar os caibros na estrutura de apoio, cravando os pregos 

19 x 36 aproximadamente a 45° em relação à face lateral do 

caibro, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na terça;  

 Marcar a posição das ripas conforme previsto no projeto, 

conferindo distância entre caibros, extensão do pano, galga 

estipulada de acordo com a telha a ser empregada, 

esquadro e paralelismo entre as ripas;  

 Pregar as ripas nos caibros, utilizando pregos 15x15 com 

cabeça;  

 Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não 

causar ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras 

operações de manutenção. 

Critério de medição e pagamento 

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

 

5.4.2. COBERTURA - TELHA DE BARRO PAULISTA OU 

PLANATEX 

Serão utilizadas telhas de barro paulista ou planatex, conforme 

especificado nos projetos executivos. As telhas apresentarão uniformidade de cor e 

serão isentas de defeitos, tais como trincas, cantos quebrados, fissuras, 

protuberâncias, depressões e manchas. Serão obedecidos rigorosamente os detalhes 

do projeto quanto às dimensões e à inclinação do telhado. A colocação se fará de 

acordo com a especificação do fabricante e obedecendo aos detalhes existentes no 

projeto. 

Critério de Medição e pagamento 

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

 

5.4.3. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA 

PRESSÃO. AF_04/2019 
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ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 Servente com encargos complementares. 

EQUIPAMENTO 

 - Lavadora de alta pressão (lava-jato) para água fria, pressão de 

operação entre 1400 e 1900 lib/pol², vazão máxima entre 400 e 

700 l/h (*Insumo a ser cadastrado no SINAPI). 

EXECUÇÃO 

  Jatear a água na superfície, empurrando as sujeiras para o 

ponto de escoamento; 

 Retirar o excesso de água do piso com rodo 

Critério de medição e pagamento 

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

 

5.4.4. ALUGUEL E MONTAGEM DE ANDAIME METALICO 

A contratada deverá locar e montar, às suas expensas, andaimes metálicos de 

encaixe, tipo de torre, com largura de 1,00 até 1,50 m e altura de 1,00 m, ou os 

presentes na região, desde que aceitos por normas. Os andaimes deverão ser 

perfeitamente rígidos. 

A contratada deverá se precaver de possíveis acidentes quando da montagem 

e desmontagem, deverá ser apresentado a fiscalização todo os materiais de 

segurança para que seja iniciado a montagem dos andaimes. A montagem e a fixação 

dos andaimes deverão ser verificadas periodicamente pela contratada. Nenhum 

colaborador poderá permanecer sobre os andaimes sem os equipamentos de 

segurança necessários. 

O piso de trabalho dos andaimes deve ter forração completa, não escorregadia, 

ser nivelado e fixado de modo seguro e resistentes. Serão tomadas precauções 

especiais quando da montagem, desmontagem e movimentação de andaimes 

próximos às redes elétricas. 
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As plataformas de trabalho terão, no mínimo, 1,20 m de largura. A madeira 

utilizada para plataforma deve ser de primeira qualidade, seca, sem apresentar nós e 

rachaduras que comprometam a sua resistência e mantida em perfeitas condições de 

uso e segurança. 

Os andaimes e plataformas deverão ter interferência mínima nas atividades 

cotidianamente realizadas no serviço e seu entorno, além de garantirem total 

segurança aos funcionários que farão uso dos mesmos e aos usuários que circulam 

pelo local, preservando também os bens materiais existentes. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro quadrado por mês (m²/mês) de serviço executado. 

 

6.  ALVENARIA E REVESTIMENTO DE PAREDES  

  

6.1.  ALVENARIA 

6.1.1. ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO 

GENERALIDADES 

• Entendem-se como alvenaria de Tijolo cerâmico, as elevações de 

paredes com finalidades 

• de divisória de ambiente e fechamentos externos ou internos. 

PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO 

• A CONTRATADA deverá realizar o serviço de acordo com estas 

especificações, 

• utilizando-se de tijolos cerâmicos de 06 furos, com dimensões mínimas 

de 15x25x9cm, de 

• 1ª qualidade assentes com argamassa de cimento, areia e líquido 

aditivante de liga no traço 

• mínimo de 1:5: 100 ml. 

• A CONTRATADA é responsável direta, tratando-se da garantia de 

qualidade dos serviços, 

• garantindo-se exigências mínimas tais como prumo, nível, esquadro 

entre paredes e 

• aspectos visuais constatados „‟in-loco‟‟. 
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Critério de medição e pagamento 

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

 

6.2.  REVESTIMENTO DE PAREDES    

6.2.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

Itens e suas Características: 

• Argamassa para chapisco convencional – argamassa preparada em 

obra misturando-se cimento e areia e traço 1:3, com preparo manual. 

Procedimento Executivo: 

• 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.  

Critério de Medição e Pagamento 

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

 

6.2.2. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 

10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014 

Itens e suas características  
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 Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo 

manual, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real de 20 

mm. 

Execução  

 Taliscamento da base e Execução das mestras. 

  Lançamento da argamassa com colher de pedreiro.  

 Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro.  

 Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso.  

 Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de 

madeira. 

Critério de Medição e Pagamento 

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

 

6.2.3. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014 

Procedimento Executivo: 

Certificar-se de que a superfície está limpa, regularizada e moldada. 

Adicionar água à argamassa colante, na proporção indicada pelo 

fabricante, amassando -a até se tornar homogênea. Deixar em repouso por cerca de 

15 minutos e tornar a amassá-la, sem novo acréscimo de água antes de aplicá-la, o 

que deverá ocorrer antes de decorridas cerca de 2,00 horas do seu preparo. 

Estender a argamassa com o lado liso da desempenadeira de aço sobre a 

base, em seguida, passar o lado denteado da desempenadeira sobre a argamassa 

recém-aplicada, formando sulcos e cordões paralelos. O excesso de argamassa a ser 

retirado deverá ser misturado novamente ao restante do material preparado, sem 

adicionar mais água. 

Aplicar as peças sobre os cordões e pressioná-las com os dedos, batendo 

com o martelo de borracha até conseguir o amassamento dos cordões. No máximo até 



  

MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Página 72 de 176 

 

MINUTA DE EDITAL 

1,00 hora após o assentamento das cerâmicas, limpar com espuma de borracha, limpa 

e úmida. O rejuntamento pode ser executado 12,00 horas após o assentamento. 

Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de 

proteção individual (EPI). 

Critério de Medição e pagamento 

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

 

7. PISO  

7.1. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019  

Itens e suas características 

 Servente - dosa e mistura manualmente a argamassa; 

 Areia média – areia média úmida, com taxa de inchamento de 30%; 

 Cimento Portland Composto CP II-32. 

Execução 

 Fazer uma mistura inicial a seco de areia e cimento, conforme dosagem 

indicada; 

 Adicionar água aos poucos, misturando com uma enxada até se obter uma 

massa homogênea e livre de grumos. 

Critério de Medição e pagamento 

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

  

7.2.  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 

 

Itens e suas características 

 Placa cerâmica tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm; 
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 Argamassa colante industrializada para assentamento de placas 

cerâmicas, do 

tipo AC I, preparada conforme indicação do fabricante; 

 Argamassa a base de cimento branco estrutural, do tipo AR II para 

rejuntamento de placas cerâmicas. 

Execução  

 Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base 

totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma 

camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas 

cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as 

condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. 

Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de 

argamassa formando sulcos.  

 Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando 

pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para 

o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se 

espaçadores previamente gabaritados.  

 Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa 

para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em 

movimentos contínuos de vai e vem.  

 Limpar a área com pano umedecido. 

Critério de Medição e pagamento 

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

 

7.3. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 

 

Itens e suas características  

 Placa cerâmica tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm;  

 Argamassa colante industrializada para assentamento de placas 

cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme indicação do fabricante;  
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 Argamassa a base de cimento branco estrutural, do tipo AR II para 

rejuntamento de placas cerâmicas. 

Execução  

 Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base 

totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma 

camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas 

cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as 

condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.  

 Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de 

argamassa formando sulcos.  

 Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando 

pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para 

o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se 

espaçadores previamente gabaritados.  

 Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa 

para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em 

movimentos contínuos de vai e vem. 

  Limpar a área com pano umedecido. 

Critério de Medição e pagamento 

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

 

7.4. RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 

Itens e suas características  

 Cerâmica esmaltada tipo extra de dimensões 20x20 cm;  

 Argamassa colante industrializada para assentamento de placas 

cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme indicação do fabricante;  

 Argamassa para rejunte 

Execução  

 Cortar as placas cerâmicas em faixas de 7cm de altura.  

 Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base 

totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira, formando uma 

camada uniforme de 3mm a 4mm sobre área tal que facilite a colocação das placas 



  

MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Página 75 de 176 

 

MINUTA DE EDITAL 

cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as 

condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.  

 Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de 

argamassa formando sulcos.  

 Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das peças.  

 Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando 

pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para 

o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se 

espaçadores previamente gabaritados. Após no mínimo 72 horas da aplicação das 

placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira 

de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem.  

 Limpar a área com pano umedecido. 

Critério de Medição e pagamento 

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

 

 

8. PINTURA 

8.1. PAREDES INTERNAS  

8.1.1. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS  

 Massa corrida PVA para paredes internas – massa 

niveladora monocomponente à base de dispersão 

aquosa, para uso interno e externo, em conformidade à 

NBR 15348:2006. 

 Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor 

vermelha). 

EXECUÇÃO  

   Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem 

poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 
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qualquer aplicação; 

  Se necessário, amolecer o produto em água potável, 

conforme 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 para efetuar o lixamento final e 

remoção do pó. 

Critério de Medição e pagamento 

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

 

 

8.1.2. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

Características: 

Tinta acrílica Premium, cor branco fosco – tinta à base de dispersão 

aquosa de copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium. 

Execução: 

Considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além das duas 

demãos; 

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. 

Informações complementares: 

Adotaram-se as tintas classificadas como Premium, uma vez que, devido 

ao seu poder de cobertura e necessidade de um número menor de demãos, torna 
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mais econômico o serviço de pintura que as demais. Sendo assim, esse nível de 

desempenho não se aplica para as tintas econômica e Standard. 

Critério de Medição e pagamento 

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

 

 

8.2. PAREDES EXTERNAS  

8.2.1.  RETIRADA DE PINTURA (C/ ESCOVA DE AÇO) 

Retirada de área de pintura descriminada em projeto 

utilizando escova de aço e todos os EPI’S necessários  

Critério de Medição e pagamento 

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

 

8.2.2. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 

 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS  

  Massa para textura lisa de base acrílica, cor branca, uso 

interno e externo  

  revestimento à base de resina acrílica para acabamento 

texturizado em superfícies internas e externas de paredes. 

EXECUÇÃO  

  Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem 

poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer 

aplicação;   Diluir a textura em água potável (máximo 

10%), conforme fabricante;  

  Aplicar demão única com rolo de espuma especial para 

textura. 
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Critério de Medição e pagamento 

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

 

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

9.1.  ILUMINAÇÃO  

9.1.1. PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO 

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 

LÂMPADA). AF_01/2016 

 

9.1.2. LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 

LAMPADAS DE LED DE 18W 

9.2. TOMADAS E INTERRUPTORES 

9.2.1. TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Fornecimento e instalação de tomada baixa de embutir 2P+T 10A. 

Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral foram 

previstas tomadas de força do tipo universal 2P+T (10A), com as unidades conforme 

projeto. 

Todas as tomadas deverão ser conforme as normas NBR e possuir 

certificação de produto. 

Critério de medição e pagamento 

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

 

9.2.2. TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 

A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
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9.2.3. TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 

A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Fornecimento e instalação de tomada média de embutir 2P+T 10A. 

Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral foram 

previstas tomadas de força do tipo universal 2P+T (10A), com as unidades conforme 

projeto. 

Todas as tomadas deverão ser conforme as normas NBR e possuir 

certificação de produto. 

Critério de medição e pagamento 

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

9.2.4. TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Fornecimento e instalação de tomada alta de embutir 2P+T 10A. 

Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral foram 

previstas tomadas de força do tipo universal 2P+T (10A), com as unidades conforme 

projeto. 

Todas as tomadas deverão ser conforme as normas NBR e possuir 

certificação de produto. 

Critério de medição e pagamento 

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

9.2.5. INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIAÇÃO) 

Fornecimento e instalação de interruptor simples 10A/250V, com duas 

teclas, conforme o projeto. 

Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 

10A/250V e estarem de acordo com as normas brasileiras.  

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado 
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9.2.6. INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO (S/FIAÇÃO) 

9.2.7. INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO (S/FIAÇÃO) 

Fornecimento e instalação de interruptor paralelo, com tomada de embutir, 

2P+T 10A, incluindo suporte e placa, conforme o projeto. 

Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 2P+T 

10A e estarem de acordo com as normas brasileiras.  

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado 

 

9.3.  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES 

9.3.1. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES 

DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 

Um quadro de distribuição de embutir com 30 disjuntores termomagnéticos 

monopolares, com barramento trifásico e neutro conforme disposição do projeto. 

Para as três fases, neutro e terra. Os barramentos poderão ser do tipo 

espinha de peixe ou tipo pente, respeitando sempre as características de corrente 

nominal geral do quadro.  

Deverão ter grau de mínimo de proteção IP-40. Poderão ser metálicos ou 

de PVC.  

Deverão possuir espelho para a fixação da identificação dos circuitos e 

proteção do usuário (evitando o acesso aos barramentos).  

Os disjuntores usados deverão ser do tipo termomagnético (disparo para 

sobrecarga e curto-circuito), com curva característica tipo “C” (5 a 10 x In), tensão 

nominal máxima de 440V, corrente máxima de interrupção de pelo menos 10kA, 

corrente nominal de acordo com os quadros de carga, verificar o nível de curto 87. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 
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9.3.2. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE 

NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

9.3.3. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

9.3.4. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

9.3.5. DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , 

CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

9.3.6. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 

O CD será de embutir ou de sobrepor, deverão conter barramentos de 

cobre para as três fases, neutro e terra. Os barramentos poderão ser do tipo espinha 

de peixe ou tipo pente, respeitando sempre as características de corrente nominal 

geral do quadro.  

Deverão ter grau de mínimo de proteção IP-70. Poderão ser metálicos ou 

de PVC.  

Deverão possuir espelho para a fixação da identificação dos circuitos e 

proteção do usuário (evitando o acesso aos barramentos).  

Os disjuntores usados deverão ser do tipo termomagnético (disparo para 

sobrecarga e curto-circuito), com curva característica tipo “C” (5 a 10 x In), tensão 

nominal máxima de 440V, corrente máxima de interrupção de pelo menos 10kA, 

corrente nominal de acordo com os quadros de carga, verificar o nível de curto 87. 

A proteção dos circuitos localizados em áreas úmidas (banheiros e copa 

com cubas, etc.) deverá ser realizada através de disjuntores termomagnéticos com 

dispositivo diferencial residual (DR), com corrente nominal conforme os quadros de 

carga, corrente diferencial residual máxima de 30mA, bipolar tetra polar, conforme o 

caso.  

Os equipamentos elétricos como chuveiros, a serem instalados deverão ter 

sua resistência interna blindada para evitar fugas indesejáveis à terra o que 

ocasionaria abertura do dispositivo DR. 
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Critério de Medição e pagamento 

                 A medição será por unidade (UN) de serviço instalado. 

 

9.3.7. CABO DE COBRE 1,5MM2 - 750 V 

9.3.8. CABO DE COBRE 2,5MM2 - 750 V 

9.3.9. CABO DE COBRE 4MM2 - 750 V 

Características: 

 Cabo de cobre 1,5mm², 2,5 mm² e 4 mm²  instalados em circuitos 

terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de 

iluminação);  

 Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. 

Execução: 

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

processo de passagem dos cabos;  

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

trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia;  

 Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita 

guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à 

outra extremidade;  

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

de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro linear (m) de serviço executado 

9.3.10. ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 1" 

9.3.11. ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" 

Fornecimento e instalação de eletrodutos rígido de 1’’ e 3/4" e fabricados 

em PVC. Devem, atender a NBR 15465 - Sistemas de Eletrodutos plásticos para 

instalações elétricas de baixa tensão- Requisitos de desempenho. 

Critério de medição e pagamento 
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A medição será por metro (m) de serviço executado 

 

10.  INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

10.1. ÁGUAS PLUVIAIS 

10.1.1. TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 

10.1.2. FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS 

MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 

RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM 

ALVENARIA. AF_05/2015 

10.2. ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS 

10.2.1. TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Fornecimento e instalação de torneira cromada de mesa, ½ ou ¾ para pia 

de cozinha padrão popular.  

Critério de Medição e pagamento 

A medição será por unidade (UN) de serviço instalado 

 

10.2.2. TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 

3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Fornecimento e instalação de torneira cromada longa de parede, ½ ou ¾ 

para pia de cozinha padrão popular.  

Critério de Medição e pagamento 

A medição será por unidade (UN) de serviço instalado 
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10.2.3. ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 

Fornecimento e instalação de assento sanitário convencional. Os assentos 

deverão ser instalados em locais discriminados em projeto. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado 

 

10.2.4. MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO 

MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Fornecimento e instalação de mictório sinfonado louça branca. Os 

assentos deverão ser instalados em locais discriminados em projeto. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado 

 

10.2.5. PORTA TOALHA DE PAPEL – POLIPROPILENO 

 

Fornecimento e instalação de toalheiro plástico, para papel toalha. Os 

toalheiros deverão ser instalados em locais discriminados em projeto. 

Critério de Medição e pagamento 

                 A medição será por unidade (UN) de serviço instalado. 

 

10.2.6. PORTA PAPEL DE LOUÇA 

Fornecimento e instalação de papeleira de parede de louça. As papeleiras 

deverão ser instaladas em locais discriminados em projeto. 

Critério de Medição e pagamento 

                 A medição será por unidade (UN) de serviço instalado. 

 

10.2.7. BARRA EM AÇO INOX (PNE) 
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Serão necessários o fornecimento e a instalação de barra em aço inox 

para portadores de necessidades especiais com comprimento de 80 cm fixada na 

parede, de acordo com NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços 

e equipamentos urbanos. 

Critério de Medição e pagamento 

                 A medição será por unidade (UN) de serviço instalado. 

 

 

10.2.8. LAVATORIO DE LOUÇA C/COL.,TORNEIRA,SIFAO E 

VALV. 

Fornecimento e instalação de lavatório louça branca com coluna, incluso 

sifão flexível em PVC e válvula. 

Para a instalação de sifões conectar a entrada do sifão a válvula (pia, 

tanque ou lavatório), verifique se a saída do esgoto possui ponta ou bolsa e se a altura 

está adequada para a instalação do produto, o caso da existência de bolsa, conectar 

com o auxílio de um segmento de tubo EG DN40 a saída do sifão a conexão de 

esgoto. Na existência de ponta a conexão será direta, com o auxílio de uma chave de 

fenda proceder ao aperto das braçadeiras até a estanqueidade do conjunto. 

Importante, oriente-se pela flecha de direção de fluxo gravada no corpo do produto.  

Não utilize nenhum produto químico corrosivo para limpeza, pois ele 

poderá danificar o produto, bem como os tubos e conexões de PVC do sistema de 

esgoto. 

Critério de Medição e pagamento 

                 A medição será por unidade (UN) de serviço instalado. 

 

10.3. OUTROS 

10.3.1. FOSSA SEPTICA EM CONC.ARM.D=2M,P=3M CAP=75 

PESSOAS 
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Será instalada tanque séptico em concreto armado, volume útil com 

capacidade para 75 pessoas, revestido internamente chapisco e reboco e 

externamente somente com chapisco. 

Itens e suas Características  

  Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para 

execução de lastro de brita no fundo da cava;  

 Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 4.2 mm: 

composição utilizada para armação da laje de fundo;  

 Armação de cinta de alvenaria estrutural: composição utilizada 

para a armação da cinta horizontal; - Armação vertical de alvenaria estrutural: 

composição utilizada para a armação dos locais com graute vertical;  

 Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria 

estrutural: composição utilizada para a execução da cinta horizontal;  

 Grauteamento vertical em alvenaria estrutural: composição 

utilizada para a execução dos locais com graute vertical;  

 Bloco concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm: utilizado para a 

execução da alvenaria do tanque séptico;  

 Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm: utilizado para a execução 

da cinta horizontal;  

 Argamassa traço 1:3 com aditivo impermeabilizante: utilizada 

para o assentamento da alvenaria e para o revestimento com reboco e do 

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

 Concreto fck = 20MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 

1): utilizado para a concretagem da laje de fundo;  

 Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 

litros: composição utilizada para execução das peças que compõe a tampa do 

tanque séptico (5 peças de 0,5 x 1,6 x 0,07 m e 1 peça de 0,3 x 1,6 x 0,07 m);  

 Tábua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para fôrma da 

laje de fundo. 

Equipamento  



  

MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Página 87 de 176 

 

MINUTA DE EDITAL 

 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, 

potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 

m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m. 

Execução 

 Após execução da escavação e, caso seja necessário, da 

contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita;  

 Sobre o lastro de brita, montar as fôrmas da laje de fundo do 

tanque séptico e suas armaduras. E, em seguida, realizar a sua concretagem;  

 Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto com 

argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos 

tubos de entrada e de saída, até a altura da cinta horizontal;  

 Executar os reforços verticais com armadura e graute nos 4 

cantos do tanque séptico;  

 Em seguida, executar a cinta sobre a alvenaria com canaletas de 

concreto, armadura e graute;  

 Concluída a alvenaria, revestir o fundo e as paredes internamente 

com chapisco e reboco e externamente somente com chapisco;  

 Por fim, colocar as peças pré-moldadas de fechamento sobre o 

tanque séptico. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado 

 

 

 

10.3.2. PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES) 

Conteúdo do Serviço:  

  Considera-se para composição do item de instalação de ponto 

hidráulico para água fria com diâmetro de 20 mm, todos os serviços e 

materiais necessários para a perfeita instalação das tubulações e 
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conexões das instalações hidráulicas. O material empregado será em 

PVC rígido, soldável.  

Procedimento Executivo e Recomendações Diversas:  

 A ligação será efetuada em conformidade com o detalhe constante do 

projeto hidráulico, utilizando tubos e conexões em PVC, rígido soldável. Na ligação 

será utilizado adesivo para PVC fita veda rosca, lixa, sendo a tubulação levemente 

lixada, posteriormente limpa antes da aplicação do adesivo e da fita veda rosca. Será 

observada a perfeita ligação entre as peças, evitando-se posterior vazamento.  

 Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de 

proteção individual (EPI).  

Critério de Medição e pagamento 

                 A medição será por unidade (UN) de serviço instalado. 

 

10.3.3. PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E 

RALOS) 

Conteúdo do Serviço:  

Considera-se para composição do item de instalação de ponto de esgoto 

predial para tubulação com diâmetro de 40 mm, (11/2"), a mão de obra para execução 

de todos os serviços, equipamentos e materiais necessários para a perfeita instalação 

das tubulações e conexões. O material empregado será em PVC rígido, soldável.  

Procedimento Executivo e Recomendações Diversas:  

A ligação será efetuada em conformidade com o detalhe constante do 

projeto sanitário, utilizando tubos e conexões em PVC rígido soldáveis. Na ligação 

será utilizado adesivo para PVC; fita veda rosca, lixa, sendo a tubulação levemente 

lixada, posteriormente limpa antes da aplicação do adesivo e da fita veda rosca. Será 

observada a perfeita ligação entre as peças, evitando-se posterior vazamento.  

 Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de 

proteção individual (EPI). 

Critério de Medição e pagamento 

                 A medição será por unidade (UN) de serviço instalado. 

 

10.3.4. SABONETEIRA C/ RESERVATÓRIO – POLIPROPILENO 
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Fornecimento e instalação de saboneteira plástica, tipo dispenser, para 

sabonete líquido, com reservatório de 800 a 1500 ML. As saboneteiras deverão ser 

instaladas em locais discriminados em projeto. 

Critério de Medição e pagamento 

                 A medição será por unidade (UN) de serviço instalado. 

 

11.  PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

11.1. PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM 

PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 

CONFORME NBR 16820) 

11.2.  PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM 

PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 

CONFORME NBR 16820) 

 

Serão instaladas placas de sinalização de segurança contra incêndio, 

fotoluminescente, retangular, *14 x 14* cm e *20 x 20* cm, em PVC *2* mm anti-

chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820). 

OBS.: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas. 

Critério de Medição e pagamento 

                  A medição será por unidade (UN) de serviço executado. 

 

11.3. EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 

6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_P 

11.4. EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 

6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_P 

Tendo como objetivo fixar as condições exigíveis para a instalação de 

sistemas de proteção por extintores portáteis para salvaguarda de pessoas e bens 

materiais. As NBR 7195, NBR 7532 (identificação dos extintores de incêndio - 
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Padronização), deverão ser parte integrante na execução deste PPCI - Plano de 

Prevenção contra Incêndio. Para efeito de projeto, foram adotadas as seguintes 

definições: A área medida em metros quadrados de piso será protegida por unidade 

extintora em função do risco. A Carga de agente extintor contida no extintor de 

incêndio será medida em litro(L) ou quilograma (KG); A capacidade extintora será 

medida do poder de extinção do fogo de um extintor, obtida através de ensaios 

normatizados. A distância máxima a ser percorrida pelo operador, do ponto de fixação 

do extintor a qualquer ponto da área protegida não poderá passar de 30 metros.  

Critério de Medição e pagamento 

                  A medição será por unidade (UN) de serviço executado. 

 

11.5. LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 

W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

   

Itens e Suas Características 

 Luminária de emergência com potência de 2 W e uso de bateria 

de litio com autonomia de 6 horas. 

Execução 

 Verifica-se o local de instalação da luminária, próximo a uma 

tomada;  

 Fixa-se a luminária de emergência através de parafusos;  

 Em seguida é feita a conexão do plug da luminária à tomada 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado 

    

12.  SERVIÇOS DIVERSOS  

12.1. PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM 

 

Placa metálica para inauguração de obra com dimensões de 40 x 60 cm. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado 
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12.2. QUADRO MAGNETICO BRANCO C/ APOIO PARA APAGADOR 

E PINCEIS E MOLDURA EM ALUMINIO   

Fornecimento e instalação de quadro magnético branco com apoio para 

apagador e pinceis e moldura em alumínio, instalados de acordo com projeto 

arquitetônico.  

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado 

  

13.  SERVIÇOS FINAIS  

13.1. LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA   

       

A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza da obra e 

de seus complementos removendo os entulhos resultantes provocados com a 

execução da obra para bota fora apropriado. 

Deverá ser previamente feita uma varredura geral da obra e de seus 

complementos para retirada de todos os detritos e restos de materiais de todas as 

partes da obra e de seus complementos, que serão removidos para o bota fora 

apropriado. 

Posteriormente será feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, 

tetos, portas, janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solução de 

sabão neutro e flanela seca, limpa, para retirada de toda poeira. 

Far-se-á após, a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos 

e sujeiras da seguinte maneira: 

Paredes Pintadas, Vidros: utilizar esponja embebida de solução de sabão neutro, em 

seguida flanela em água pura e depois flanela seca. Não deverão ser usadas 

espátulas de metal na limpeza da obra, para se evitar arranhões. 

 Após a conclusão da limpeza interna e externa da obra deverão ser 

aplicados produtos para conservação e embelezamento dos pisos, das esquadrias, 

dos vidros, etc. 

 

Critério de medição e pagamento 

               A medição será por metro (m) de serviço executado. 
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

A elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares – ETP constituem a primeira 

etapa do planejamento de uma contratação (planejamento preliminar) e tem como 

objetivo, tanto assegurar a viabilidade técnica da contratação, bem como o tratamento 

de seu impacto ambiental  e, também, embasar o termo de referência ou o projeto 

básico, que somente é elaborado se a contratação for considerada viável, bem como o 

plano de trabalho, no caso de serviços, de acordo com exigência que consta no 

Decreto 2.271/1997, art. 2º. A elaboração dos estudos técnicos preliminares é 

obrigatória para toda contratação,  pois a elaboração do termo de referência (TR) ou 

projeto básico (PB) é obrigatória independentemente da forma de seleção do 

fornecedor se dar por licitação, por contratação direta ou por adesão à ata de registro 

de preços.   

Este Estudo Técnico Preliminar – ETP servirá de embasamento para a elaboração 

do Projeto Arquitetônico Básico, Termo de Referência e instrução do processo 

Licitatório para REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

PERGENTINO MOURA, localizado no Município de Santa Izabel do Pará - Pa. 

 

 

2. OBJETIVO DO PROJETO 
 

       O objetivo do Projeto é a REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO 

FUNDAMENTAL PERGENTINO MOURA, devido às mudanças organizacionais nos 

espaços educacionais por conta da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) 

declarada em 11 de março pela OMS (Organização Mundial de Saúde), onde houve 

logo após, a suspensão de aulas presenciais em vários lugares do Brasil, e 

http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.htm#Fund723-1
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.htm#Fund723-1
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.htm#Fund723-1
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.htm#Fund723-1
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.htm#Fund723-1
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.htm#Fund723-3
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.htm#Fund723-3
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.htm#Fund723-3
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.htm#Fund723-3
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.htm#Fund723-1
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.htm#Fund723-1
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.htm#Fund723-1
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.htm#Fund723-4
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.htm#Fund723-4
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consequentemente no estado do Pará. Embora medidas emergenciais como a 

suspensão das aulas foram e estão sendo importantes no combate à disseminação do 

novo coronavírus, pesquisas mostram que haverá múltiplos impactos nos alunos e nos 

professores, exigindo um esforço em comum do poder público de um planejamento de 

volta às aulas que seja gradual e articulado entre diferentes setores, como a 

Educação, Saúde e Assistência Social. 

Alguns desafios para o Brasil, bem como, para o munícipio de Santa Izabel do 

Pará, já existentes antes da pandemia serão intensificados ainda mais no retorno as 

aulas presenciais. A evasão escolar, por exemplo, além de impactos emocionais de 

curto e longo prazo (como o aumento da ansiedade e falta de concentração), 

desestimulo por parte dos professores, entre outros aspectos poderão ser agravados. 

 O contexto da pandemia criou um cenário emergencial e completamente 

atípico e novo, que deixará marcas a médio e longo prazos e exigirá cuidados, como o 

retorno gradual das aulas, levando em conta as orientações para a saúde e o bem-

estar social.  

Além da redefinição do calendário escolar, o plano de retomada, avaliação 

diagnóstica imediata para identificar os diferentes níveis de aprendizagem dos 

estudantes, programas de recuperação da aprendizagem, comunicação mais 

frequente com famílias, entre outros. 

As escolas se organizarão para disponibilizar e garantir que todos os alunos ao 

entrar estejam usando máscaras de proteção (e troca de acordo com os protocolos 

estabelecidos), tenham as suas mãos higienizadas e os seus sapatos desinfetados, 

bem como lugar específico na sala de aula para manter o espaço necessário de 

distanciamento. Os ambientes, pátios, bibliotecas, salas de informática, banheiros, 

laboratórios, estarão demarcados para respeitar o distanciamento social e pré 

agendados e desinfetados respeitando o protocolo da vigilância sanitária. Será 

instalado 02 lavatórios na área do Pateo coberto, além de disponibilizado totens para 

dispensação de álcool gel. 

 A escola é composta por uma edificação térrea, com paredes em alvenaria 

cerâmica e cobertura em estrutura de madeira e telhas cerâmicas, com forro pvc. 

Apresenta piso em revestimento cerâmico desgastado, fora de padrão e soltando em 

todas as áreas internas tanto das salas de aulas como dos outros ambientes (sala dos 

professores, secretaria, banheiros, cozinha e outros) e paredes dos banheiros e 

cozinha com revestimento cerâmico antigos, desgastados ou soltando. Existe um 
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amplo espaço aberto interno descoberto, entre o Pátio coberto/Refeitório e as áreas 

das salas de aula, que nos períodos de inverno amazônico causa um desconforto para 

acesso dos alunos até o refeitório. Na área descoberta e em volta do refeitório há um 

calçamento cimentado cercado por uma canaleta de aguas pluviais.  

O projeto de reforma, contempla a demolição do piso em revestimento cerâmico de 

todas as áreas internas (descritas na memória de cálculo) com área total de 

aproximadamente 633,97m e assentamento de novo revestimento cerâmico, assim 

como a demolição/construção da parede em alvenaria cerâmica para readequação 

das esquadrias (janelas) conforme projeto DEMOLIR/CONSTRUIR principalmente das 

áreas das salas de aulas  e outras descritas na memória de cálculo. Será executado a 

substituição de toda estrutura da cobertura e telhamento com telhas de barro, previsto 

uma área de aproximadamente 642,26 m², dos ambientes internos da edificação 

(salas de aula etc), também está previsto a cobertura da área entre o Recreio e as 

salas de aula com estrutura de meia tesoura metálica e telha termo acústica, numa 

área em torno de 189,61m². Será executado a revisão completa das instalações 

elétricas, prevendo também a climatização das salas de aula e pintura geral interna e 

externa as paredes e esquadrias (portas em madeira de lei e grades) conforme 

memória de cálculo e  projeto. 

 

3. OBJETIVO DO ESTUDO 

Estabelecer metodologia, procedimentos e forma de apresentação de estudos 

preliminares, de modo a fornecer subsídios para o planejamento da obra. 

A ausência do ETP leva à contratação que não produz resultados capazes de 

atender à necessidade da administração, com consequentes danos ao 

erário; ou gera à impossibilidade de contratar, com consequente não atendimento da 

necessidade que originou a contratação; ou leva à especificações indevidamente 

restritivas, com consequente diminuição da competição e aumento indevido do custo 

da contratação. 

 

4. DADOS GERAIS 

4.1. HISTÓRICO E LOCALIZAÇÃO 

        A cidade foi fundada em 1938, criada pela Lei Estadual nº 2.927 de 31 de março 

de 1938, com a nova divisão judiciária do Estado, Santa Izabel, passou a ter categoria 
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de cidade, continuando como 2º distrito judiciário da Comarca de Castanhal, sendo o 

primeiro Juiz Substituto Dr. Lúcio Amaral. 

        A divisão territorial e a organização judiciária e administrativa do Estado para o 

quinquênio de 1939 e 1943, tirou do município uma parte do território reincorporando-o 

ao de Belém. Com a criação de novas unidades municipais pelo Decreto Estado nº 

4.405 de 30 de dezembro de 1943, foi computada toda área que constituiu o município 

de Benevides, para soldar-se a outra desmembrada de Belém e desse modo 

constituir-se no município de Ananindeua. Faz limites com Benevides [oeste], Bujaru 

[sul], Santo Antônio do Tauá [norte], Castanhal [leste]. 

 

Figura 1 – Mapa da Sede do Município Santa Izabel do Pará-Pa. (ano 2021). 

 

A área de intervenção possui aproximadamente 925,48m² (37,79m x 24,49m), 

situada no terreno cujas coordenadas Geográficas: 1°17'54.29"S e 48° 9'16.23"O, na 

Av. da Republica s/n, esquina com a Av. 07 de Janeiro, no município de Santa Izabel 

do Para.  
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Figura 2 – Área de intervenção da reforma da Escola Pergentino Moura no 

Município Santa Izabel do Pará-Pa. 

4.2. ACESSO 

Santa Izabel do Pará é um Município do Estado do Pará, região norte do 

país, localizado na Região Metropolitana de Belém, distante 46,60 km da capital. 

Possui uma extensão territorial de 717,662 km². Cruzando a sede do munícipio, tem-

se a BR-316 (Rodovia Belém-Maceió), principal via de acesso ao município, 

principalmente do volume de tráfego advindo da capital do estado. O acesso à Santa 

Izabel do Pará também pode ser realizado utilizando as Rodovias Estaduais PA-140 e 

PA-416. 

O acesso Principal a escola se da pela Av. da Republica, via asfaltada e com 

drenagem superficial executada. 

 

 

4.3. POPULAÇÃO 

Segundo os dados fornecidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), o município apresenta uma população estimada de 71.837 habitantes, em 

2020, disposta em uma área total de 717,662 km², aferindo densidade demográfica de 

82,86 hab/km². 
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Figura 3: Mapa População estimada: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de 
População e Indicadores Sociais, Estimativas da população residente com data de 

referência 1o de julho de 2020 

 

4.4. ECONOMIA 

A economia do Município de Santa Izabel do Pará passa por uma crescente 

acentuada nos últimos anos, provenientes de um crescimento do mercado informal, a 

criação de aves por empresas de grande porte o que gera a criação de empregos em 

grande escala, fábrica de colchões, forro PVC, um matadouro que nos últimos anos 

tem provocado constantes constrangimentos ambientais, uma fábrica de sabão e outra 

de café. 

            Mesmo com um número acentuado de fábricas para uma cidade considerada 

pequena, o município ainda carrega na sua economia a presença marcante da 

produção de hortaliças, bovinos, suínos, equinos e aves. O Município é um grande 

produtor de ração, abastecendo o mesmo e outros pelo estado. 

O Produto Interno Bruto do Município de Santa Izabel do Pará passa por uma 

constante ascensão proveniente do desenvolvimento econômico ocorrido no mesmo, 

com maior ênfase na área de serviços como visto no gráfico abaixo; principalmente 

após a entrada do mesmo na região metropolitana de Belém. 
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Os setores que mais empregam em Santa Izabel do Pará são; o comércio e 

serviços, a administração pública, a indústria da transformação, a agropecuária e a 

construção civil. Segundo dados do IBGE – Em 2018, o salário médio mensal era de 

1.8 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total 

era de 12.4%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as 

posições 96 de 144 e 27 de 144, respectivamente. Já na comparação com cidades do 

país todo, ficava na posição 3263 de 5570 e 2795 de 5570, respectivamente. 

Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por 

pessoa, tinha 47.2% da população nessas condições, o que o colocava na posição 99 

de 144 dentre as cidades do estado e na posição 1854 de 5570 dentre as cidades do 

Brasil. 

4.5. HIDROGRAFIA 

A hidrografia é representada pelo seu principal rio Caraparu que nasce no 

centro do Município projetando-se no sentido norte/sul, recebendo o igarapé Apeú e o 

rio Itá pela margem esquerda, e o rio Maguari pela margem direita. De pequeno curso, 

o rio Caraparu deságua no Guamá, este servindo de limite natural com Bujaru ao sul 

do Município. Outros rios menores, de curso paralelo ao Caraparu, são os rios Guajará 

e o Jandiaí, limitando Santa Izabel com os municípios de Benevides e Inhangapi. Por 

último, há o rio Tauá, cujo afluente direito, o igarapé São Francisco, faz limite natural, 

ao norte, com o Município de Santo Antônio do Tauá. 

 

4.6. VEGETAÇÃO            

A vegetação é constituída essencialmente pela floresta equatorial 

subperenifólia altomontana (Embrapa, 1999). Caracteriza-se por apresentar aspecto e 

estrutura variada, com algumas espécies que perdem parcialmente as folhagens na 

época de menor queda pluviométrica do ano. Este tipo de vegetação é denominado de 

floresta densa de terra firme ou floresta tropical úmida. De acordo com a classificação 

adotada pelo IBGE (Veloso & Goes Filho, 1982), esta vegetação é classificada como 

floresta ombrófila densa. Vale ressaltar, no entanto, que estas classificações referem-

se à vegetação primária. Devido às contínuas derrubadas da vegetação, para uso 

agropecuário contínuo, durante várias décadas, aparece a vegetação secundária, com 

vários estádios de desenvolvimento, denominadas regionalmente de capoeiras, que 

embora apresentem características de floresta equatorial subperenifólia, apresentam 

diferenças marcantes de vegetação primitiva, principalmente no que diz respeito a sua 
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constituição florística. 9 Em menor proporção, ocorre a floresta equatorial higrófila de 

várzea, às margens dos cursos d'água. Caracteriza-se por apresentar espécies que 

não perdem folhas em nenhuma época do ano. Neste tipo de vegetação, é marcante a 

predominância de palmáceas, como o açaizeiro (Euterpe olirácea Mart.) e buritirana 

(Mauritia ocenteata, H.E.K). A classificação do IBGE para este tipo de vegetação é 

floresta ombrófila densa de planície aluvial (IBGE, 1992). Na vegetação a formação 

encontrada em todos os municípios da área de estudo é representada, 

predominantemente, por Floresta Secundária, proveniente da remoção da cobertura 

florestal primária (Floresta Densa dos baixos platôs).  
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Figura 4 – Mapa de vegetação e uso das terras (ANO 1999). 
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4.7. CLIMA 

       Segundo os dados hidro-meteorológicos dos bancos de dados pluviométricos e 

fluviométricos do Estado do Pará, o banco de dados climatológicos do Instituto 

Nacional de Meteorologia, INEMET, e a FAPESPA, aferiu-se que clima do município é 

classificado como do tipo tropical úmido, cuja temperatura durante todo o ano chega a 

média de 26ºC. A caracterização climática do Município de Santa Izabel do Pará teve 

como base as séries de dados da estação climatológica de Castanhal e dos postos 

pluviométricos de Castanhal, Macapazinho e Boa Vista. A temperatura média 

compensada (TMC) anual para o Município de Santa Izabel varia em torno de 26,00 C, 

observando-se que os meses mais e menos quentes são os de outubro, novembro e 

dezembro com média de 26,6 e de janeiro, fevereiro e março, com média 25,5 C, 

respectivamente. A umidade relativa do ar, no Município de Santa Izabel, PA, é 

bastante elevada, acompanha o ciclo da precipitação e apresenta valores médios 

multianuais - mensais entre 80% a 90% e média anual de 85%. 

 

4.8. SOLOS 

        O solo do Município é constituído pelos seguintes tipos: Concrecionários 

lateríticos indiscriminados distróficos; Latossolo Amarelo distrófico, textura média; 

Concrecionários Lateríticos e Areias Quartzosas.  
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Figura 5 – Mapa de solos (ANO 1999). 

4.9. GEOLOGIA E RELEVO 

          O relevo do município e a estrutura geológica de Santa Izabel do Pará não se 

distinguem do conjunto apresentando para a Microrregião Bragantina, ocorrem duas 

feições fisiográficas: uma ocupando um domínio de terra firme e outra, a área de 

várzea. Na área de terra firme há predominância de áreas com relevo plano, situadas 

em cotas de poucos metros acima do nível dos cursos d'água, vindo, em seguida, as 

superfícies de relevo suave ondulado com pendentes longa e suave, e as de relevo 

ondulado, com pendentes curtas íngremes. Nas várzeas domina o relevo plano, com 
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pequeno declive partindo da margem do rio em direção à várzea alta e passando pela 

várzea baixa, até alcançar o igapó, permanentemente alagado, correspondendo à 

interface com a terra firme. 

4.10. TOPOGRAFIA 

A topografia do Município, representativa de uma geologia e relevo singelos, 

apresenta-se modesta, com pouca amplitude altimétrica, estando a sede cerca 24 m 

de altitude, com coordenadas geográficas de Latitude 1º 17’ 55’’S, Longitude 48º 09’ 

38’’W. O solo da área da escola, apresenta um solo consolidado e nivelado, não 

necessitando de levantamento topográfico com aparelho de estação total, foi 

executado, apenas levantamento planimétrico a trena.  

 

4.11. SONDAGEM 

      O uso da Sondagem foi dispensado, pois o solo se apresenta consolidado, 

uma vez que já existia uma área utilizada com a edificação e suas respectivas 

fundações. Ademais não haverá modificação/ampliação que necessitem do estudo de 

carga para implantação, visto que, serão executados somente reforma da área já 

existente.  

 

5. Conclusão  

Este Estudo Preliminar Técnico-ETP, constatou a viabilidade econômico-sócio-

ambiental quanto a execução da obra de REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL 

DE ENSINO FUNDAMENTAL PERGENTINO MOURA e a necessidade de 

execução dos serviços de engenharia no local, todavia estas etapas citadas 

anteriormente, só acontecerão quando autorizada pela legislação vigente e de 

forma a garantir a integridade física e psicológica dos alunos, com total segurança 

para os profissionais da educação, alunos e famílias. 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

O presente documento apresenta as fotos atuais da edificação referente ao projeto cujo objeto 

é “REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PERGENTINO 

MOURA, NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ”, compreendido na Avenida da 

Republica, nº1406, Bairro Triângulo, Santa Izabel do Pará. Coordenadas Latitude 1°17'54.47"S 

e Longitude 48°09'16.39"O 

As fotos exibidas neste relatório demonstram a condição atual da escola Pergentino 

Moura. Para identificar o lado direito e o lado esquerdo da escola, é necessário se posicionar 

dentro da referida edificação e de frente para a rua do acesso principal, Av. da Republica. 

 

Imagem via Satélite 3: Localização. Fonte: Google Earth. 

 

 

 

Foto 1: Vista da Escola, foto tirada da Rua 7 de Janeiro. 



  

MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Página 107 de 176 

 

MINUTA DE EDITAL 

 

 

Foto 2: Entrada da escola 

. 

 

Foto 3: Vista da lateral direita da escola, pela Rua 7 de Janeiro. 
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Foto 4: Vista frontal da escola, pela Avenida da Republica. 

 

 

 

 

Foto 5: Vista da parte de trás da escola, pela Rua 7 de Janeiro. 
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Foto 6: Vista da lateral esquerda da escola pela Avenida da Republica. 

 

 

 

 

Foto 7: Vista Interna da área de entrada da escola. 
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Foto 8: Sala dos professores. 

 

 

Foto 9: Área de circulação, próximo a secretaria/diretoria, piso cimentado desgastado. 
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Foto 10: secretaria, pela circulação 
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Foto 11: Sala dos Professores. 

 

 

 

 

Foto 12: Vista entrada sala de aula. 
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Foto 13: sala de aula  

 

 

 

 

 

Foto 14: Porta de sala de aula desgastada, com fechadura danificada. 
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Foto 15: Sala de aula com piso cerâmico desgastado. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 16: Cobertura do Pátio central. 
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Foto 17: Circulação entre o pátio central e as salas de aula, não possuem cobertura, e o piso cimentado esta 

desgastado. 

 

 

 

 

 

 

Foto 18: ao lado esquerdo, porta de acesso da cozinha, e a direita porta do banheiro feminino. 
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Foto 19: Vista da cozinha. 
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Foto 20: Vista da área de serviço, portas a direita, banheiro e deposito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 21: Pia da cozinha, com torneiras que apresentam vazamento. 

 

 

 

 

 

 

 



  

MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Página 118 de 176 

 

MINUTA DE EDITAL 

 

 

Foto 22: Banheiro na área de serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 23: Acesso ao banheiro Feminino. 
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Foto 24: Banheiro Feminino, piso cerâmico desgastado, revestimento cerâmico de parede com tonalidades 

diferentes. 

 

 

 

 

 

 



  

MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Página 120 de 176 

 

MINUTA DE EDITAL 

 

Foto 25: Banheiro Feminino. 

 

 

 

 

 

 

Foto 26: Banheiro Feminino com assentos danificados, ou sem assentos. 
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Foto 27: banheiro Feminino. 

 

 

 

 

 

 

Foto 28: Banheiro Masculino. 
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Foto 29: Banheiro Masculino, piso cerâmico desgastado. 

 

 

 

 

Foto 30: Banheiro Masculino. 
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Foto 31: Banheiro Masculino, Mictórios foram retirados. 
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Foto 32: Banheiro Masculino. 

 

 

 

 

 

 

Foto 33: Banheiro Masculino. 
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Foto 34: Circulação/Pátio central 
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Foto 35: Pátio central, a maior parte do ripamento foi destruído por cupins. 

 

 

 

 

 

Foto 36: WC PNE 
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Foto 37: WC PNE, é usado de deposito. 

 

 

 

Foto 38: WC PNE, é usado de deposito. 
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Foto 39: WC PNE, é usado de deposito, foram retiradas algumas réguas do forro. 
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ANEXO IV 

 

 

NOTA TÉCNICA 

APRESENTAÇÃO DO OBJETO 

I. Contratante: SECRETARIA  MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA IZABEL 

DO PARÁ 

II. Objeto: REFORMA DA ESCOLA PERGENTINO MOURA NO MUNICIPIO DE SANTA 

IZABEL DO PARÁ/PA 

III. Valor Total: R$ 649.618,90 (Seiscentos e Quarenta e Nove mil, Seiscentos e Dezoito 

reais, e Noventa centavos) 

 

As especificidades desta obra constam nos seguintes documentos: 

I. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

II. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS; 

III. PROJETO BÁSICO. 

Para este objeto são apresentados: projetos, planilhas de quantitativos e custos, 

cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e especificações técnicas, bem como seu 

responsável técnico, conforme tabela abaixo: 

DOCUMENTOS 
RESPONSÁVEL 

TÉCNICO 

REGISTRO 

PROFISSIONAL 
RRT 

PROJETO 
MARUZA 

BAPTISTA 
CAU: A 28.510-2 SI10912018I00CT001 ORÇAMENTO 

ESPECIFICAÇÕES 

 

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

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

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

ENGENHARIA. 
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LICITAÇÃO: 

Para elaboração do instrumento convocatório para a execução desta obra é importante 

que seja adotado como regime de execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL adotada 

em contratações de obras ou serviços por preço certo e total, devendo ser do tipo MENOR 

PREÇO. 

De acordo com o cronograma físico financeiro proposto,  onde consta todas as 

atividades que compõem as etapas de construção da obra, assim como prazo para execução, 

a obra deverá ser executada no período de 180 dias corridos, porem sugere-se que o Contrato 

administrativo tenha o Prazo total igual ou maior a 365 dias (01 ano) ou que obedeça o período 

orçamentário do ano corrente.   

 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO: 

Para a comprovação de qualificação técnica profissional e operacional deverão ser 

apresentados atestados de capacidade técnica para os itens mais relevantes tabelados abaixo, 

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

 

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA 

Para QUALIFICAÇÃO-OPERACIONAL, em consonância ao que prescreve a Súmula Nº 

263 do Tribunal de Contas da União (TCU), que permite a exigência de comprovação da 

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

em observância ao prescrito no Acórdão Nº 1432/2010 do TCU que restringe à exigência de 

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

apresentados atestados com os seguintes serviços e quantitativos mínimos: 

ITEM DESCRIÇÃO 
QUANTITATIVOS 

MÍNIMOS 

1 Revestimento Cerâmico Padrão Alto 415 m² 

2 Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç Serrada 321,00 m² 

3 
Cobertura -Telha termoacustica e=30mm - chapa com 

isolamento em poliuretano 
195,00 m² 

4 Cobertura - telha de barro paulista ou planatex 161,00 m² 
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5 Forro em lambri de PVC 245,00 m² 

6 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU 

MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E 

MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

721,00 Kg 

  

Para QUALIFICAÇÃO-TÉCNICA, em observância ao que prescreve § 1º, inc. I do art. 

30 da Lei 8.666/1993, que veda a exigência de quantidades mínimas ou prazos máximos para 

comprovação de capacitação técnico-profissional. Assim, deverão ser apresentados atestados 

com os seguintes serviços: 

 

ITEM DESCRIÇÃO 

1 Revestimento Cerâmico Padrão Alto 

2 Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç Serrada 

3 Cobertura -Telha termoacústica e=30mm - chapa com isolamento em poliuretano 

4 Cobertura - telha de barro paulista ou planatex 

5 Forro em lambri de PVC 

6 
Fabricação e instalação de tesoura (inteira ou meia) em aço, vãos maiores ou iguais 

a 3,0 m e menores ou igual a 6,0 m, incluso içamento. Af_07/2019 

 

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

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

 

 

 

___________________________________________ 

MARUZA BAPTISTA 
ARQUITETA E URBANISTA 

CAU A 28510-2 
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Informamos que os projetos arquitetônicos, 

estrutural, elétrico e hidrosanitário, 

encontra-se disponível no 

http://geoobras.tcm.pa.gov.br, junto com 

todas as planilhas desse edital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


