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MINUTA DE EDITAL 

 “MODELO” DE RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

TOMADA DE PREÇO N° 003/2021-PMSIP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1905/2021. 

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 1905/2021 

 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 003/2021 - PMSIP 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS 

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS NA VILA DE CARAPARÚ, NO 

MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ. 

REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DE SANTA IZABEL DO 

PARA. 

DATA/HORÁRIO DO CERTAME: XX DE NOVEMBRO DE 2021, AS XX: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 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS NA 

VILA DE CARAPARÚ, NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ, 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 CONSTRUÇÃO DE 

BANHEIROS PÚBLICOS NA VILA DE CARAPARÚ, NO 

MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ. 

90 DIAS 

   

DO VALOR 

O valor global máximo estimado da presente licitação será R$ 275.582,59 (duzentos e setenta 

e cinco mil e quinhentos e oitenta e dois reias e ciquenta e nove 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 CONSTRUÇÃO DE 

BANHEIROS PÚBLICOS NA VILA DE CARAPARÚ, NO 

MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ. 

R$ 275.582,59 

   

3. DA VISITA TÉCNICA 

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

Conhecimento das Condições no envelope de Habilitação. 
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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 

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 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS 

NA VILA DE CARAPARÚ, NO MUNICÍPIO DE 

SANTA IZABEL DO PARÁ. 

DIA 29 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 Obras Publicas 

unidade orçamentária 1101- Secretaria Municipal De Obras Publicas 

projeto de trabalho 04.122.0002.2.120 – Operações Das Funções Da SEMOP 

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. 
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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 

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. 
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b) Tenham tido decretado a sua falência. 

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. 
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10. DO PREÇO DOS SERVIÇOS E DE SEU REAJUSTE 

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 
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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. 

 

 

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. 
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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. 

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

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 

 

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); 
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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 

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.  
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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.  

 

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. 
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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; 

 

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 

http://www.tst.gov.br/
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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 

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;  
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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.  

 

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, 
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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 

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. 
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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. 

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; 
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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; 

 

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. 
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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; 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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(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. 

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. 
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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 

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. 
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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. 

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; 
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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, 18 DE OUTUBRO DE 2021. 

 
 
 
 
 

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 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS NA VILA DE CARAPARÚ, 

NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ, 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. 
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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 
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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 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS NA VILA DE 

CARAPARÚ, NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ. 

 

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 DESCRITIVO 

 

 

 

 

 

CONSTRUÇÃO DO 

BANHEIRO PÚBLICO NO BALNEÁRIO 

DA VILA DO CARAPARÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTA IZABEL DO PARÁ  

2021 
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MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO 

 

1. APRESENTAÇÃO: 

O presente memorial é descritivo tem por finalidade descrever as principais 

características técnicas do projeto básico caracterizando criteriosamente todos os 

materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva 

utilizada na CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO NO BALNEÁRIO DA VILA DO 

CARAPARÚ de propriedade de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO 

PARÁ, com atividade voltada a atender o público que frequenta o balneário da Vila do 

Caraparu. 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 

O desenvolvimento do projeto se deu em conformidade com as normas 

vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e 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.  

A leitura deste memorial é obrigatória por parte do responsável pela execução 

dos serviços, por ser este um complemento do projeto básico. 

2. OBJETO DA PROPOSTA 

Este memorial apresenta o estudo para CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO 

PÚBLICO NO BALNEÁRIO DA VILA DO CARAPARÚ, localizado na vila do Caraparu, 

no Município de Santa Izabel do Pará, no estado do Pará, situado na Orla do Rio 

Caraparu. Desse modo, visa detalhar adequadamente as melhorias a serem 

realizadas neste local, cuja execução deverá seguir o Projeto Arquitetônico. 
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  O empreendimento apresenta área de intervenção de aproximadamente 

166,50m² que deverá ser implantado numa área quadrada ocupando o espaço físico 

de aproximadamente 15,43m x 12,50m.  

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

obra nova, assim, o projeto prevê a intervenção (construção) de um Modulo completo 

de banheiro com sanitários, lavatórios e chuveiros tanto para o Público feminino, como 

para masculino e, em atendimento a norma ABNT 9050, priorizando o atendimento 

com inclusão da acessibilidade,  

 

haverá também banheiros PCD feminino e masculino, no espaço urbano da 

Orla do Rio Caraparu,  valorizando o espaço para atendimento ao público que 

frequenta o local (turistas, banhistas, transeuntes) e de comerciantes.  

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 a referida obra, foram 

baseados na planilha SEDOP - 03/2021 e SINAPI - JULHO 2021 (Desonerado) com 

BDI 26,84%, utilizada como parâmetro para Construção de Edifícios, 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 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.  

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS  

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

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

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

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

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

do programa de necessidades, desenvolvendo assim, um estudo preliminar e 

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

confecção do projeto executivo com elaboração de detalhamentos e cortes, 

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

após aprovação do estudo preliminar. 

4. PARÂMETROS DE IMPLANTAÇÃO  

Para a implantação do projeto no terreno a que se destina, foram considerados 

alguns parâmetros indispensáveis ao adequado posicionamento que irá privilegiar a 

edificação das melhores condições como: 

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

etc.;  

 

 

 

Adequação da edificação aos parâmetros ambientais: adequação térmica, à 

insolação, permitindo ventilação e iluminação natural;  

Adequação ao clima regional: considerar as diversas características climáticas em 

função da cobertura vegetal do terreno, das superfícies de água, dos ventos, do sol e 

de vários outros elementos que compõem a paisagem a fim de antecipar futuros 

problemas relativa ao conforto dos usuários;  

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

dimensionar corretamente as fundações para garantir segurança e economia na 

construção do edifício. Para a escolha correta do tipo de fundação, é necessário 

conhecer as características mecânicas e de composição do solo, mediante ensaios de 

pesquisas e sondagem de solo;  

Topografia: Fazer o levantamento topográfico do terreno observando atentamente 

suas características procurando identificar as prováveis influências do relevo sobre a 
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edificação, sobre os aspectos de fundações, conforto ambiental, assim como influencia 

no escoamento das águas superficiais;  

Localização da Infraestrutura: Avaliar a melhor localização da edificação com 

relação aos alimentadores das redes públicas de água, energia elétrica e esgoto;  

5. LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

A obra de CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO NO BALNEÁRIO DA 

VILA DO CARAPARÚ, será executada no terreno cuja coordenadas Geográficas: 1º 

22'18.44" S e 48º 9' 7.22" W, situado na Orla do Rio Caraparu, Vila do Caraparu, no 

Município de Santa Izabel do Pará.  

6. DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

A técnica construtiva adotada é simples, adotando materiais facilmente 

encontrados no comércio e não necessitando de mão-de-obra especializada. As 

vedações são em alvenaria de tijolo furado revestido com chapisco => massa única => 

Pintura acrílica nas paredes externas e acima de 2,50 m de altura; e nas paredes 

internas revestimento em chapisco => emboço => revestimento cerâmico 20cmx20cm 

até a altura de 2,50m e na alvenaria de anteparo será utilizado revestimento tipo 

tijolinho cerâmico; a empena do fundo terá vedação em COBOGO de concreto 

medindo 7cmx20cmx20cm pintado com tinta acrílica na cor especificada em projeto ou 

pela fiscalização. Para o revestimento do piso, especificou-se porcelanato natural, 

padrão médio, PEI V, na cor nude ou tons pasteis na área interna dos banheiros e na 

área de circulação será aplicado porcelanato do tipo amadeirado, padrão médio, PEI 

V, com rodapé medindo 7cm de altura, no 

  

mesmo padrão, protegendo a parede da umidade e dos impactos. O revestimento 

interno das áreas molhadas com Porcelanato facilita a limpeza e visa reduzir os 

problemas de execução e manutenção. Circundando toda a edificação está previsto 

calçada de proteção em concreto convencional com largura de 0,50m. As portas de 

acesso aos ambientes, são especificadas em madeira de Lei regional (exceto 

Angelim), trabalhada com caixilho, aduela e alizar e envernizada. As portas de acesso 

aos boxes são especificadas em veneziana de alumínio natural, com guarnição e 
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trinco, fixadas com parafusos nas divisórias em granito do tipo cinza andorinha ou 

similar. A esquadrias tipo basculante são especificadas em vidro temperado 

translúcido e=6mm, incluindo ferragens, sobre peitoril em granito, e possibilita regular 

a ventilação natural e iluminação, fornecendo maior segurança. 

A escolha do tipo de fundação mais adequado para uma edificação é função 

das cargas da edificação e da profundidade da camada resistente do solo, por isso a 

construção da fundação do edifício está prevista, somente em área de solo firme, com 

uso de baldrame em concreto ciclópico para sustentação das paredes em alvenaria 

(medindo 0,30mx0,40m) e blocos em concreto armado dimensionados (0,50mx0,50m 

nas menores cargas e 0,90mx1,00m nas maiores cargas, conforme indicado em 

projeto de fundação) para edificação de um pavimento. Os Pilares serão em concreto 

armado moldado in loco de dimensões aproximadas 0,15mx0,30m, para o de menores 

cargas, e os pilares de maiores cargas serão executados em estrutura metálica tubolar 

com costura no diâmetro de 4” (100mm) com alturas de Pilar 1 medindo 4,5m; Pilar 2 

medindo 3,12m e Pilar 3 medindo 2,57m conforme projeto. A cobertura será em 

estrutura de trama em madeira de lei (maçaranduba ou angelim vermelho ou 

equivalente da região) com telhamento em telha cerâmica tipo plan em duas águas. As 

instalações elétricas permitem iluminação direta através de Luminárias de sobrepor 

com lâmpadas de 20w tubular led, nos banheiros feminino e masculino e circulação, e 

luminária tipo arandela meia lua de parede com lâmpada PLL de 15w nos Banheiros 

PDC, ligadas através de interruptores simples dispostos conforme projetos próximos a 

porta de entrada, e os circuitos elétricos estarão ligados ao quadro geral de energia 

(QDG) com dispositivos de proteção do tipo disjuntores do tipo DIN, seguindo 

amperagem conforme diagrama unifilar. Para o abastecimento de água potável foi 

considerado um sistema existente direto da rede pública, ligado ao ramal predial por 

uma tubulação de 25mm, em PVC Rígido com 03 registros de gaveta, cada Banheiro 

feminino e masculino, alimentando cada bateria de serviço: Chuveiro, lavatórios e 

sanitários; e um único registro de gaveta para cada bateria de banheiro PCD. A 

instalação predial de esgoto sanitário foi baseada segundo o Sistema Dual que 

consiste na separação dos esgotos primários e secundários através de um 
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desconector, conforme ABNT NBR 8160; as caixas de inspeções (CI) deverão ser 

localizadas nas áreas externas, fora do calçamento; a destinação final  

do sistema de esgoto sanitário deverá ser feita através de adoção da solução 

individual de destinação de esgotos sanitários: FOSSA => FILTRO=> SUMIDOURO. O 

sistema predial de esgotos sanitários consiste em um conjunto de aparelhos, 

tubulações, acessórios e desconectores e está dividido em dois subsistemas: 

Subsistema de Coleta e Transporte e Subsistema de Ventilação. 

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de 

esgoto sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através 

de uma declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades mínimas: 

1,5% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm; 1% para 

tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm. Os coletores enterrados 

deverão ser assentados em fundo de vala nivelado, compactado e isento de materiais 

pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano à tubulação durante a 

colocação e compactação. Em situações em que o fundo de vala possuir material 

rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a garantir o 

nivelamento e a integridade da tubulação a ser instalada. Após instalação e verificação 

do caimento os tubos deverão receber camada de areia com recobrimento mínimo de 

20cm. Em áreas sujeitas a trafego de veículos aplicar camada de 10cm de concreto 

para proteção da tubulação. Após recobrimento dos tubos poderá ser a vala recoberta 

com solo normal. 

Quanto ao subsistema de Ventilação, tem-se que todas as colunas de 

ventilação devem possuir terminais de ventilação instalados em suas extremidades 

superiores e estes devem estar a 30cm acima do nível do telhado. As extremidades 

abertas de todas as colunas de ventilação devem ser providas de terminais tipo 

chaminé, que impeçam a entrada de águas pluviais diretamente aos tubos de 

ventilação. 

Todos os tubos e conexões da rede de esgoto deverão ser em PVC rígido. 

A classificação de risco para as edificações que compreendem os 

estabelecimentos do tipo banheiro público é de risco leve, segundo a classificação do 
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Corpo de Bombeiros. Em obediência as normas de combate a incêndio, serão 

executados: Sinalização de segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, 

orientam e advertem os usuários da edificação; Extintores de incêndio: atendendo a 

classe de fogo A,B e C. A locação e instalação dos extintores constam da planta baixa 

e dos detalhes do projeto de combate a incêndio; Iluminação de emergência: o sistema 

adotado foi de blocos autônomos, com autonomia mínima de 1 hora, instalados nas 

paredes, conforme localização e detalhes indicados no projeto. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Buscou-se através deste projeto atingir os objetivos específicos: a construção 

de um Modulo completo de banheiro com sanitários, lavatórios e chuveiros, prevê o 

atendimento ao Público feminino, masculino e PCD, na Orla do Rio Caraparu, 

valorizando o espaço público urbano e beneficiando turistas, banhistas, transeuntes e 

de comerciantes, propondo uma edificação arquitetonicamente bem resolvida do ponto 

de vista estético, funcional e economicamente viável, adequando-se aos padrões 

construtivos e industriais, funcional e acessível. 

Todas as alterações efetuadas na instalação do Modulo de Banheiros 

Públicos, quando de sua execução, em desacordo com o projeto e sem a 

aquiescência do projetista serão de inteira responsabilidade do construtor, eximindo‐ 

se o autor de qualquer ônus que possam existir pelo fato. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

MARUZA BAPTISTA 

RESPONSAVEL TECNICO 

CAU 28510-2 A/PA 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

O presente documento apresenta as fotos atuais da localização da área de CONSTRUÇÃO DE 

BANHEIRO PÚBLICO NO BALNEÁRIO DA VILA DO CARAPARÚ, localizado no Município de Santa 

Izabel do Pará – Pa. No terreno cujas coordenadas Geográficas: 1º 22'18.44" S e 48º 9' 7.22" W. 

Elaborado em 20-08-2021. 

 

 

Imagem via Satélite 1: Localização. Fonte: Google Earth. 
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Foto 1: Vista da área de intervenção (frente). 

 

 

 

 

Foto 2: Vista da área de intervenção (frente). 
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Foto 3: Vista da área de intervenção (frente). 
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Foto 4: Vista geral da Orla do Rio Caraparu, ao fundo a seta indica a área de intervenção. 

  

 

Foto 5: Vista dos bares existentes na Orla do Rio Caraparu 

 

 

 . 
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Foto 6:  Vista do acesso a Vila do Caraparu, área residencial. 

 

Foto 7: Vista dos bares existentes na Orla do Rio Caraparu 

 

Foto 8: Vista de 

bares 

existentes na 

Orla do Rio 

Caraparu 
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Foto 8: Vista área urbanizada da Orla do Rio Caraparu. 

 

 

Foto 9: Vista 

área urbanizada 

da Orla do Rio 

Caraparu. 

 

_________________________________________ 

MARUZA BAPTISTA 

RESPONSAVEL TECNICO 

CAU 28510-2 A/PA 
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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 CONSTRUÇÃO DO 

BANHEIRO PÚBLICO NO BALNEÁRIO DA VILA DO CARAPARÚ, localizado no Município de Santa 

Izabel do Pará - Pa. 

 

 

2. OBJETIVO DO PROJETO 
 

       O objetivo do Projeto de CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO NO BALNEÁRIO DA VILA 

DO CARAPARÚ, localizado no Município de Santa Izabel do Pará - Pa, prevê o atendimento ao Público 

feminino, masculino e PCD, na Orla do Rio Caraparu, valorizando o espaço público urbano e 

beneficiando turistas, banhistas, transeuntes e de comerciantes locais. 

 

 

 

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. 

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#Fund723-2
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.htm#Fund723-2
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#Fund723-4
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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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 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 2 – Mapa da 

Sede do Município Santa Izabel do Pará-Pa. (ano 2021). 

 

A Vila de Caraparu é conhecida pelos igarapés de águas escuras. Banhada pelo Rio Caraparu, a 

região se destaca pela vegetação típica da floresta amazônica de várzea, o que atrai muitos visitantes, 

principalmente em julho e dezembro, quando ocorre o Círio das Águas para homenagear Nossa Senhora 

da Conceição. 

A área de Instalação construção do Banheiro Público, está situada no terreno cujas coordenadas 

Geográficas: 1º 22'18.44" S e 48º 9' 7.22" W, situado na Orla do Rio Caraparu, Vila do Caraparu, no 
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Município de Santa Izabel do Pará, no estado do Pará. 

 

Figura 3 – Área de intervenção da Orla do Rio Caraparu, onde será construído o banheiro público, 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 terreno para implantação do objeto, está localizado a esquerda da rua principal de acesso a 

Orla do Rio Caraparu, conforme projeto de localização. 
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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. 

 
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 
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como visto no gráfico abaixo; principalmente após a entrada do mesmo na região metropolitana de 

Belém. 

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. 

O Balneário do Rio Caraparu tem importante expressividade econômica, no município de Santa 

Izabel do Pará, pois a orla com diversos restaurantes, passeio de canoa, jet-ski já atraem intensa 

movimentação, em torno de 1 mil  

 

turistas no final de semana, conforme informações dos bombeiros e policia militar.  

 

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 
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regionalmente de capoeiras, que embora apresentem características de floresta equatorial subperenifólia, 

apresentam diferenças marcantes de vegetação primitiva, principalmente no que diz respeito a sua 

constituição florística. 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).  

 

Figura 4 – Mapa de vegetação e uso das terras (ANO 1999). 

 

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 ºC, observando-se que os meses mais e menos 

quentes são os de outubro, novembro e dezembro com 
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 média de 26,6 e de janeiro, fevereiro e março, com média 25,5 ºC, 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.  

 
 

 

 

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 pendente longa e suave, e as de relevo ondulado, com 

pendentes curtas íngremes. Nas várzeas domina o relevo plano, com 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. 
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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 1º17´53,99”S, Longitude 48º09´37,82”W. O solo da área do sistema de água, 

apresenta um solo consolidado, não necessitando de levantamento topográfico. 

. 

4.11. SONDAGEM 

      O uso da Sondagem foi dispensado, pois o solo se apresenta consolidado, uma vez que já 

existem várias edificações com a mesma tipologia e técnica construtiva.  

 

5. Conclusão  

Este Estudo Preliminar Técnico-ETP, constatou a viabilidade econômico-sócio-ambiental quanto a 

execução da CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS NO BALNEÁRIO DA ORLA DO 

CARAPARÚ e a necessidade de execução dos serviços de engenharia no local, pois a referida obra 

tem importante papel no desenvolvimento socioeconômico, turístico e de lazer. 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; MEMORIAL DE CALCULO; COMPOSIÇÃO DO BDI; 

ENCARGOS SOCIAIS   CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.  
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ANEXO IV 

NOTA TÉCNICA 

APRESENTAÇÃO DO OBJETO 

I. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

II. Objeto: CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO NO BALNEÁRIO DA VILA DO CARAPARÚ 

III. Valor Total: R$ 275.582,59 (duzentos e setenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e dois reais e 

cinquenta e nove 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 seus respectivos responsáveis 

técnicos, conforme tabelas abaixo: 

 

DOCUMENTOS 
RESPONSÁVEL 

TÉCNICO 

REGISTRO 

PROFISSIONAL 
RRT 

PROJETO 
MARUZA 

BAPTISTA 
CAU: A 28.510-2 

 
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. 

 

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. 
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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 

DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO 

ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 

EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

21 m² 

2 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.  

 

86,50 m² 

 

3 
PORCELANATO (NATURAL) - PADRÃO MÉDIO 

 
55,70 m² 

4 
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM 

VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. 
3,15 m³ 

  

 

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: 
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ITEM DESCRIÇÃO 

1 

DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

2 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. 

3 
PORCELANATO (NATURAL) - PADRÃO MÉDIO 

 

4 
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


