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Santa Izabel do Pará - Pará, 17 de Fevereiro de 2023. 
 

NOTA TÉCNICA 

APRESENTAÇÃO DO OBJETO 

I. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

/ SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS – S.A.A.E 

II. Objeto: CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR DE 240M DE 

PROFUNDIDADE E 10’’X 8’’, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA CENTRO NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ. 

III. Valor Total: R$ 458.498,03 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, 

quatrocentos e noventa e oito reais e três 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 é apresentado o Projeto Básico composto de: Projeto, 

planilhas Orçamentária (de quantitativos e custos), cronograma físico-financeiro, 

memorial descritivo e especificações técnicas, bem como seus respectivos 

responsáveis técnicos, conforme tabelas abaixo: 

DOCUMENTOS 
RESPONSÁVEL 

TÉCNICO 
REGISTRO 

PROFISSIONAL 
ART 

PROJETO JOÃO BENEDITO DA 
SILVA VINHAS 

BOTELHO 
150.125.728-5  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 está 

classificado com OBRA DE ENGENHARIA. 
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LICITAÇÃO: 

Para elaboração do instrumento convocatório para a execução desta obra 

é importante que seja adotado como regime de execução EMPREITADA POR 

PREÇO GLOBAL adotada em contratações de obras ou serviços por preço certo 

e total, devendo ser do tipo MENOR PREÇO. 

 

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-TÉCNICA, a licitante deverá comprovar a prévia 

execução de obra similar ao objeto deste certame:  

PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR DE 240M DE PROFUNDIDADE E 

10’’X 8’’. 

Por tratar-se de OBRA DE ENGENHARIA faz-se necessário que a 

empresa possua em seu quadro técnico, na data prevista para a entrega da 

proposta 01 (um) Geólogo ou Engenheiro de Minas, 01 (um) Engenheiro 

Sanitarista e 01 (um) Engenheiro Eletricista, devidamente inscritos no CREA-PA, 

os quais serão os responsáveis técnico pela execução da obra de construção de 

poço tubular para a captação de água subterrânea, dentro de suas 

competências. 

Justifica-se a necessidade de 01 (um) Geólogo ou Engenheiro de Minas, 

visto que é o profissional responsável pela viabilidade técnica do projeto, 

avaliando os riscos geológicos envolvidos e os cuidados no processo construtivo, 

que podem interferir na produtividade do poço. 

Justifica-se a necessidade de 01 (um) Engenheiro Sanitarista visto que é 

o profissional técnico responsável por acompanhar e fiscalizar a instalação do 
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sistema de captação, do tratamento e verificação da qualidade da água, através 

da avaliação da análises físico-químicas e bacteriológicas da água e do Relatório 

Final do Poço, entregue pela empresa executora. 

 Justifica-se a necessidade de 01 (um) Engenheiro Eletricista visto que é 

o profissional responsável técnico pelas instalações elétricas, em especifico do 

Quadro de Comando "SOFT START" de 50 Cv, 220 Volts - trifásico, que é a 

estrutura projetada para comportar os componentes responsáveis pela 

distribuição elétrica de ligar e desligar a bomba (manualmente ou automatizado), 

de modo correto, reduzindo os riscos de ocorrências de acidentes, garantindo a 

segurança e que eventuais desvios de energia acarretem no aumento do 

consumo de eletricidade. 

 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  
 

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

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

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

informar os valores de preço unitários sem e com BDI, quantitativo por 

serviço e valor total com arredondamento conforme orientação do critério 

de arredondamento; 

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

Planilha com detalhamento do BDI conforme ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – 

TCU – Plenário; 

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

Planilha devem ser apresentados as composições de Preços Unitários 

cujos valores devem guardar compatibilidade com os preços 

apresentados na planilha orçamentária; 

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

o proposto pela administração; 

5. Planilha de encargos complementares: deverá ser apresentado de 

acordo com os encargos de cada empresa; 
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Diante desta explanação, ratifica-se a impossibilidade de aceitação de qualquer 

proposta com preços unitários superiores à referência. 

 
CRITÉRIO DE ARREDONDAMENTO:  
 

A obra é oriunda de recursos próprios, portanto, todos os atos referentes 

a realização da mesma são de acesso público, e por esta razão, os preços 

unitários e totais da planilha vencedora da licitação devem obedecer aos critérios 

de arredondamento para duas casas decimais conforme o disposto na ABNT 

NBR 5891/2014.  

O Arredondamento é realizado dentro de cada uma das frentes de obra 

de determinado item de serviço da Planilha Orçamentária. Os preços e as 

quantidades são arredondados para duas casas decimais antes da operação de 

multiplicação. O arredondamento para 2 casas decimais é realizado da seguinte 

forma: 

• Se o algarismo da terceira casa decimal for maior ou igual a 5, aumenta-

se 1 na segunda casa decimal. 

• Se o algarismo da terceira casa decimal for menor do que 5, o número da 

segunda casa decimal não se altera. 

Exemplos: 

• Frente de obra: Espaço 1, o resultado 21.162,5733 é arredondado para 

duas casas decimais, ficando apenas 21.162,57. 

• Frente de obra: Espaço 4, o resultado 2.904,0489 é arredondado para 

duas casas decimais, ficando apenas 2.904,05. 

A utilização deste critério de arredondamento evita inconsistências na 

elaboração do boletim de medição que servirá para comprovação da execução 

dos serviços e posterior pagamento dos mesmos.  

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

truncados, o boletim de medição será gerado com erro. Portanto, a não utilização 

de critérios de arredondamento de duas casas decimais ocasiona a paralisação 

do processo para correção da planilha vencedora, o que ocasiona atraso na 
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execução da obra e prejuízos para a Administração Pública e consequentemente 

aos munícipes.  

 

CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS UNITÁRIOS  
 

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

estabelecer os critérios de aceitabilidade dos preços unitário e global, não será 

considerada proposta que contiver preços superiores ao limite 

estabelecido.  

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

dos preços unitários, mesmo em licitações cujo regime de execução seja de 

empreitada por preço global:  

 A jurisprudência do TCU, nos casos de licitação do tipo menor preço 

global é no sentido da imprescindibilidade da análise dos preços unitários. Tal 

entendimento visa a coibir a prática do denominado jogo de planilha, que se 

caracteriza pela elevação dos quantitativos de itens que apresentavam preços 

unitários superiores aos de mercado e redução dos quantitativos de itens com 

preços inferiores, por meio de alterações contratuais informais, materializadas 

por meio de termo aditivo. 

 

 

 

João Benedito da Silva Vinhas Botêlho 
Geólogo/Eng. Civil – CONFEA/CREA/PA 150.125.728-5 

 


