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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ, 

LOCALIZADA NA AV. DEP. JOSÉ RODRIGUES VIANA, ZONA URBANA DE CACHOEIRA DO 

ARARI/PA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABERTURA: 04 DE ABRIL DE 2022, AS 10:00 HORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari 
Setor de Licitações 

 

 

Avenida Dep. José Rodrigues Viana, nº 785 – Centro – Cachoeira do Arari/PA – CEP 68. 840 - 000. 
Página 2 de 20 

EDITAL Nº008/2022 - CPL/PMCA 

 

PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONVITE Nº 202203003–CV/CPL/PMCA. 

 

A Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura de Cachoeira do Arari – 

PA,designada pela Portaria nº 340/2021, informa a todos os interessados, que dará início às 10:00 

horas, do dia 04/04/2022,  na sala da Comissão Permanente de Licitações, situadana Av. 

Deputado José Rodrigues Viana, nº 785 – Centro – Cachoeira do Arari/PA, CEP 68.840-000, a 

abertura de Sessão para recebimento e julgamento dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e 

PROPOSTAS DE PREÇO, referente à CARTA CONVITE Nº 202203003–CV/CPL/PMCA, do tipo 

MENOR PREÇO, destinada CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA 

PRAÇA MATRIZ, LOCALIZADA NA AV. DEP. JOSÉ RODRIGUES VIANA, ZONA URBANA DE 

CACHOEIRA DO ARARI/PA, observadas as condições precisas deste Edital, e as cláusulas e 

condições abaixo: 

 

1- CLÁUSULA PRIMEIRA: DO ESTATUTO JURÍDICO 

1.1- A Licitação tem fundamento legal na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com as 
alterações da Lei nº. 8.883, de 08 de junho de 1994, e alterações posteriores; Lei Complementar nº. 
123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa 
de Pequeno Porte e alterações posteriores; e na Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
dispõe sobre a proteção ao consumidor e dá outras providências. 

 

2- CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

2.1 - É objeto desta licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA 

PRAÇA MATRIZ, LOCALIZADA NA AV. DEP. JOSÉ RODRIGUES VIANA, ZONA URBANA DE 

CACHOEIRA DO ARARI/PA, conforme especificações constantes no ANEXO I– DOCUMENTOS 

DE ENGENHARIA (PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, CRONOGRAMA FÍSICO-

FINANCEIRO, BDI E ENCARGOS SOCIAIS), parte integrante e inseparável deste Edital. 

2.2 - Os serviços objeto deste instrumento deverão estar dentro das normas técnicas aplicáveis, 

ficando desde já estabelecido que só sejam aceitos após exame técnico efetuado pelo Setor de 

Engenharia, por servidor habilitado indicado para tal fim e, caso não satisfaçam às especificações 

exigidas ou apresentem defeitos e incorreções, não serão aceitos, devendo os serviços serem 

refeitos pela contratada no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da notificação. 

2.3 - Integram este documento convocatório independente de transcrição e/ou traslado, os 

seguintes documentos anexos: 

 ANEXO I – Documentos de Engenharia - Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha 

Orçamentária, Cronograma de Execução e Composições (Preço Unitário, BDI e Encargos 

Sociais); 

 ANEXO II – Modelo de Termo de Credenciamento; 

 ANEXO III – Modelo de Proposta Comercial; 

 ANEXO IV – Modelo de Declaração (art. 27, inc. V da Lei 8.666/93);  

 ANEXO V - Minuta do Contrato. 
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3- CLÁUSULA TERCEIRA: CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO 

3.1 – Local horário e período para retirada do EDITAL: Sala da Comissão Permanente de 

Licitação da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari, sito à Av. Deputado José Rodrigues 

Viana, nº 785 – Centro – Cachoeira do Arari/PA, CEP 68.840-000, de 2ª a 6ª feira, no horário das 

08h às 14h. 

3.2 – Data, horário e local para entrega e abertura dos envelopes com a documentação e as 

propostas: às 10:00 horas, do dia 04/04/2022, na sala da Comissão Permanente de Licitação, no 

endereço acima citado. 

3.3 – Não havendo expediente na data marcada, a Sessão será realizada no primeiro dia útil 
subsequente, mesma hora e local, salvo por motivo de força maior,  
3.4 – Não serão aceitos envelopes de documentação e de propostas encaminhados à comissão de 
licitação após a data e horário fixado no presente instrumento; 
3.5 – A licitante que pretender obter esclarecimentos sobre o instrumento convocatório e seus 
anexos deverá solicitá-los à Comissão Permanente de Licitação, mediante requerimento 
protocolado na sede da Prefeitura, até o terceiro dia útil antes da data fixada para a abertura dos 
envelopes de habilitação, no horário das 08:00 às 14:00 horas, com identificação do interessado, 
telefone e endereço eletrônico para respostas, enviando para o endereço acima citado; e, no caso 
de impugnação ao Edital e seus Anexos, até o segundo dia útil antes da data fixada para a 
abertura dos envelopes das propostas para o licitante e 05 (cinco) dias úteis antes, para qualquer 
cidadão, com base no art. 41, parágrafos 1º e 2º da Lei 8.666/93. 
3.6 – Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para 
realização do certame. 
3.7 – Não será conhecida impugnação interposta fora do prazo legal. 
 

4 - CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR MÁXIMO ADMITIDO E DA FONTE DE RECURSOS 

ORÇAMENTÁRIOS 

4.1 -As despesas com a execução do objeto, do futuro contrato, oriundo desta licitação, contarão 
com recursos provenientes do Orçamento Municipal, cujo valor global máximo admitido para a 
presente contratação é R$ 257.155,17 (duzentos e cinqüenta e sete mil, cento e cinqüenta e 
cinco reais e dezessete centavos). 
4.2 -Os recursos orçamentários necessários para a cobertura da despesa estimada ao objeto desta 
Licitação sairão do orçamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, 
estando os mesmos alocados na Lei Orçamentária do Município, na seguinte classificação:  
 
ORGÃO: 01 – Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.07 - Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo 

DOTAAÇÃO: 15.451.0004.1.018.0000- Construção, Reforma e Adaptação de Praças e Jardins 

ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51.00- Obras e Instalações 

FONTE DE RECURSOS: 1001- Recursos Ordinários 

 

5 - CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

5.1 – Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as exigências 
inclusive quanto à documentação, constantes deste instrumento e seus anexos, e atendam às 
exigências da Lei Federal 8.666/93; 
5.2 – Pessoas Jurídicas sob a condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito 

do tratamento diferenciado, previsto na Lei Complementar n.º123/2006 e alterações posteriores, 
deverão comprovar tal situação mediante a apresentação de Declaração, firmada pelo 
representante legal da empresa, ratificando não haver nenhum dos impedimentos previstos no art. 
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3º, §4º, da referida lei. A não entrega desta declaração indicará que a licitante optou por não utilizar 
os benefícios previstos na Lei Complementar nº. 123/2006 e alterações posteriores. 
5.2.1 – A declaração em questão deverá ser entregue ao Presidente da Comissão de Licitação no 
início da sessão de abertura, antes da apresentação dos documentos de credenciamento e 
separado dos envelopes (Habilitação e Proposta), pelas empresas que pretenderem se beneficiar 
do regime diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações posteriores. 
5.3 – A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às condições 
deste Edital. 
5.4 – No decorrer do processo licitatório, não serão levados em consideração comunicações 
verbais. Todas as comunicações que envolvam o presente certame serão consideradas como 
suficientes se feitas por escrito e entregues sob protocolo, sob pena de desconsideração. 
 

5.5 - NÃO PODERÃO PARTICIPAR DA LICITAÇÃO:  

a) Servidores, dirigentes do órgão contratante, responsáveis pela licitação, e empresas que estejam 

suspensas e/ou declaradas inidôneas pela Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari/PA; 

b)Empresas em consórcio, sob qualquer forma; 

c) Empresa com contrato rescindido por inadimplência em fase de execução e/ou suspensa de 

licitar com qualquer órgão, de qualquer esfera Governamental; 

d) Empresa sob falência ou recuperação judicial. 

 

5.6 - Todos os documentos necessários à habilitação preliminar poderão ser apresentados em 

qualquer processo de cópia autenticada em Cartório ou por servidor do Setor de Licitações, 

mediante apresentação do original; 

5.7 – Não será admitido o envio de documentação e/ou propostas via fax ou similar; 

5.8 – Em nenhum caso será concedido prazo para apresentação de documentos para habilitação 

que não tiverem sido entregues, e a falta de quaisquer documentos implicará na inabilitação da 

licitante. 

 

6 - CLÁUSULA SEXTA: DO CREDENCIAMENTO 

6.1 – Cada licitante apresentar-se-á preferencialmente com um representante legal que, após ser 
credenciado, será o único admitido a intervir em todas as fases do procedimento licitatório, quer por 
escrito, quer oralmente, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada.  
 
6.2. – Será exigida para o CREDENCIAMENTO dos licitantes, exclusivamente, a documentação a 
seguir elencada: 
 
a) Contrato social, de acordo com a Lei nº 10.406/2002 (Novo Código Civil Brasileiro) quando 
a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou assemelhada da empresa licitante, 
no qual estejam expressos, seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura, acompanhada de cópia dos documentos de identificação dos sócios; 
ou, 
b) Procuração ou Termo de Credenciamento (modelo ANEXO II) assinado pelo dirigente da 
empresa licitante, outorgando poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se 
em seu nome em qualquer fase da Licitação, assim como, formular ofertas e lances verbais, 

negociar preços, declarar a intenção de interpor recursos relativos a este procedimento licitatório, 
acompanhada de cópia do estatuto/contrato social e dos documentos do outorgante e do 
outorgado. 
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6.3 – A ausência dos documentos citados não inabilita a licitante, todavia, somente poderá 
manifestar-se na reunião de abertura dos envelopes o representante devidamente credenciado; 
6.4 – Os documentos de credenciamento serão retidos pela Comissão e juntados ao processo 
licitatório. 
6.5 – A empresa deverá apresentar uma única razão social, um único CNPJ, não podendo filial ou 
subsidiária substituir matriz, quando esta for a licitante e vice-versa;  
6.6 – Cada credenciado poderá representar apenas um licitante; 
 

7- CLAUSULA SÉTIMA – DA HABILITAÇÃO 

7.1. - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

7.1.1 – Registro Comercial, Cédula de Identidade e CPF, no caso de Empresa Individual; 

7.1.2 – Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos e eleição de seus administradores; 

7.1.3 – Inscrição do ato de constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

7.1.4 – Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País; 

 

7.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

7.2.1. Cartão CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), válido; 

7.2.2. Certidão Negativa relativa à Fazenda Municipal; 

7.2.3. Certidão Negativa relativa à Fazenda Estadual; 

7.2.4. Prova de regularidade fiscal junto ao FGTS; 

7.2.5. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa à Dívida Ativa da União e INSS; 

7.2.6. Regularidade Trabalhista comprovada através da CNDT – Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhista (Ver Lei 12.440/2011). 

 

7.3. QUALIFICAÇÃO ECONOMICA E FINANCEIRA 
a) Certidão Negativa de Falência ou de Recuperação Judicial, expedida pelo Distribuidor 

Judicial da sede da empresa do licitante. 

 

7.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Comprovante de inscrição da Licitante junto ao CREA; 

 

7.5. Apresentar declarações conforme:  

7.5.1 – ANEXO IV - art. 27, V, da Lei 8.666/93, inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Lei 

9.854/99);  

 

7.6 – A comprovação deverá ser concretizada com a inclusão da documentação seguinte, em 

envelope fechado (colado ou lacrado) subscrito: 

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI/PA 

CONVITE N° 202203003 – CV/CPL/PMCA 

(Razão social da empresa licitante). 
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(Endereço, telefone e endereço eletrônico da empresa licitante). 

 

8 - CLÁUSULA OITAVA: DA PROPOSTA 

8.1 - A Proposta de Preços deverá ser datilografada ou impressa eletronicamente em papel 

(preferencialmente de acordo com o modelo do ANEXO III), em 01 (uma) via redigida em 

linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas; prestando todas as informações de 

identificação da empresa licitante, assinada na última página e rubricada nas demais pelo 

representante legal da proponente. 

8.2. – A proposta será entregue em envelope devidamente fechado colado ou lacrado, rubricado no 

lacre, contendo, na parte externa e frontal, as indicações:  

 

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI/PA 

CONVITE N° 202203003– CV/CPL/PMCA 

(Razão social da empresa licitante). 

(Endereço, telefone e endereço eletrônico da empresa licitante). 

 

8.3 - Na Proposta de Preços deverão constar: 

8.3.1 - Declaração expressa de prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a 

contar da data de sua apresentação; 

8.3.2 - Preço unitário e global, de acordo com os preços praticados no mercado, conforme 

estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, sendo os valores relativos a cada item (unitário e 

global) em algarismo e o valor global da proposta em algarismo e por extenso, expresso em moeda 

corrente nacional (R$), considerando as condições deste Edital; 

8.3.3 - Expressa manifestação de inclusão no preço ofertado, de todos os impostos, taxas, 

transporte, seguro, carga e descarga, bem como quaisquer outras despesas diretamente 

relacionadas com o fornecimento proposto. 

 

8.4 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, 

quaisquer das disposições deste Edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis, 

bem como aquelas manifestamente inexequíveis, presumindo-se como tais, as que contiverem 

valores irrisórios ou excessivos, ou aquelas que ofertarem alternativas. 

8.5- Serão consideradas inexequíveis as propostas que apresentarem valor inferior a 70% do valor 

estimado;  

8.6 - A apresentação da(s) proposta(s) implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

8.7 - Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste Edital, nem preços ou vantagens 

baseados nas ofertas das demais proponentes. 

8.8 - Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação ou complementação de 

documentos. A falta de qualquer dos elementos exigidos acarretará a desclassificação da proposta 

 

9 - CLÁUSULA NONA: DO PROCESSO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

9.1 - A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: 

9.1.1 - Abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à HABILITAÇÃO dos 

concorrentes e sua apreciação.   
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9.1.2 – Vistas ao processo de qualificação, para todos os licitantes presentes que poderão 

manifestar-se fazendo constar em Ata qualquer observação que julgar necessário. 

9.1.3 – Se estando, presentes todos os Licitantes renunciarem expressamente ao direito de recorrer 

do julgamento da habilitação, a Comissão Permanente de Licitação - CPL poderá, desde logo 

prosseguir com a licitação, dando início a abertura dos envelopes das firmas qualificadas. 

9.1.4 - Devolução dos envelopes fechados, contendo as respectivas propostas, aos concorrentes 

inabilitados; 

9.1.5 - Abertura dos envelopes contendo as PROPOSTAS dos concorrentes habilitados; 

9.1.6 - É facultado aos licitantes, apresentarem por escrito, à Comissão de Licitação, até o 

encerramento da sessão, qualquer observação que julgarem convenientes; 

9.1.7 - Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos Licitantes e pela Comissão; 

9.1.8 – A Comissão poderá solicitar modificações, acréscimos ou reduções na aquisição do objeto 

desta Licitação, observados os limites estabelecidos em Lei. 

9.1.9 – O julgamento das propostas será através do MENOR PREÇO POR VALOR GLOBAL e os 

recursos de impugnações tratados em “autos apartados”, sem prejuízo das demais que 

prosseguirão normalmente no processo licitatório. 

9.1.10 – No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, a Comissão convocará 

todos os licitantes habilitados para, no prazo determinado pela CPL, apresentarem novas 

propostas. 

 

9.1.11 - SERÃO DESCLASSIFICADOS: 

a) As propostas com preços excessivos e inexequíveis; 

b)As propostas que não estejam suficientemente claras, e que não atendam as exigências do 

edital; 

9.1.12 - É facultada à Comissão de Licitação, em qualquer de suas fases, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, desde que não haja 

alteração da proposta inicial; 

9.1.13 - No julgamento da presente licitação, a Comissão utilizará o critério de seleção da proposta 

mais vantajosa para a administração e será vencedor o licitante que apresentar a proposta de 

acordo com o Edital e especificações técnicas e ofertar o MENOR PREÇO; 

9.1.14 - No caso de absoluta igualdade de propostas, a Comissão decidirá por sorteio; 

9.1.15 - Após a apreciação, análise e julgamento das propostas apresentadas, a Comissão 

elaborará circunstância do e conclusivo relatório, que será submetido às considerações do gestor 

do órgão contratante, justificando inclusive os critérios que a levaram a escolher as propostas 

vencedoras. 

 

10 - CLÁUSULA DÉCIMA: DO CONTRATO 

10.1 - As obrigações decorrentes da Licitação constarão de contrato bilateral, no qual serão 

discriminadas as condições estabelecidas neste Edital e na proposta da empresa. 

10.1.1 – Adjudicados os itens aos licitantes vencedores, estes serão convocados para assinatura 

do contrato. 

10.1.2 – Na hipótese do licitante vencedor não comparecer para assinar o Contrato e retirar o 

Empenho, no prazo estipulado (cinco dias úteis), será imediatamente convocado o licitante 

remanescente, na ordem de classificação para fazê-lo, em igual prazo, nas mesmas condições 

propostas pelo primeiro colocado. 
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10.1.3 - A assinatura do Contrato será efetivada após aprovação e homologação de resultado desta 

Licitação, pela autoridade superior competente. 

10.1.4 – O prazo para execução da obra está estabelecido conforme prazo do cronograma de 

execução estimado em 04 (quatro) meses, a contar da expedição de Ordem de Serviço. 

10.1.5 – O prazo contratual será de 05 (cinco)meses, a contar de sua assinatura e eficácia legal, 

dados os efeitos de publicidade, podendo ser aditado na forma da lei.  

10.1.6 - O Contrato poderá ser aditado ou suprimido, nos percentuais estabelecidos em Lei, nas 

mesmas condições contratuais conforme o que determina o artigo 65, § 1º da Lei 8.666/93. 

10.2 - FARÃO PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO: 

a) O presente Edital; 

b) Proposta de preços. 

 

11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES 

11.1- Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução imperfeita, atraso 

injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades 

previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, das quais destacam-se: 

a) advertência; 

b) multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso injustificado 

na execução do mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis; 

c) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela recusa injustificada do 

adjudicatário em executá-lo; 

d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o 

Município, no prazo de até 02 (dois) anos; 

e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida 

a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade 

competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 

11.2 - Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos 

pagamentos devidos pela Administração.  

11.3 - Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a", "d" e "e", do item. 

11.4 - Caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser 

apresentado no mesmo local. 

11.5 - O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima dispostas será 

dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

11.6 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os previstos no art. 78 

da Lei 8.666/93. 

11.7 – O Município poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento 

Judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos: 

a) por infração a qualquer de suas cláusulas; 

b) pedido de concordata, falência ou dissolução da Contratada; 

c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato, sem 

prévio e expresso aviso ao Município; 

d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato; 

e) mais de 02 (duas) advertências. 
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11.8 – O Município poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o contrato por 

conveniência administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da lei 8.666/93 e 

suas alterações. 

 

12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DOS SERVIÇOS 

12.1 - Os serviços serão iniciados mediante emissão de Nota de Empenho e Ordem de Serviço em 

favor do licitante após assinatura do Contrato; 

12.2 - Serão realizados apenas e exclusivamente serviços condizentes com os discriminados no 

Edital e Propostas; 

12.3 - Os serviços a serem prestados estão sujeitos à avaliação conforme a disponibilidade de 

recursos; 

12.4 - Quando da realização dos serviços, a qualidade e especificações dos mesmos será 

verificada através do responsável pela avaliação, que após análise poderá aceitar ou não o mesmo 

conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. 

12.5 – Os serviços deverão ser executados de acordo com os prazos estabelecidos no respectivo 
cronograma de execução, a contar da emissão na nota de empenho/Ordem de Serviço, em 
conformidade com o Anexo I desta CARTA CONVITE; 
12.6 – Todos os encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários ou quaisquer indenizações a 
terceiros serão de inteira responsabilidade da licitante vencedora; 
12.7- Concluídos os serviços, se estiverem em perfeitas condições, serão recebidos, 
provisoriamente, pela fiscalização ou pelo responsável por seu acompanhamento, que lavrará o 
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO: 

  12.7.1 - Para o recebimento provisório, a CONTRATADA deverá fornecer a CONTRATANTE, se 

existirem, os certificados de garantia dos equipamentos instalados na obra, bem como os 
compromissos de manutenção gratuita e os manuais de operação e manutenção de máquinas, 
instalações e equipamentos; 
12.8- Decorridos 10 (dez) dias do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, se os serviços de 
correção das anormalidades, porventura verificados forem executados e aceitos pela fiscalização 
da CONTRATANTE, será lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO. 
 

13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

13.1 - Os pagamentos serão efetuados por medição mensal da Planilha orçamentária, após vistoria 

e aceitação pela fiscalização e realizado em até 10 (dez) dias após a apresentação da solicitação 

de pagamento pela CONTRATADA, que deverá ser atestada pelo responsável do setor 

competente. 

13.2 - A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato estiver em total 

conformidade com as especificações exigidas pelo Município. 

13.3 - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente 

com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 

13.4 - As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país, juntamente com o 

Certificado de regularidade do FGTS e CND do INSS. 

13.5 - O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e na fatura deverá ser o mesmo da 

documentação apresentada no procedimento licitatório. 

13.6 - Pelos serviços prestados e comprovadamente executados, a CONTRATANTE efetuará 

pagamento por meio de transferência bancária em favor da CONTRATADA, de acordo com o 

cronograma de desembolso estabelecido pela CONTRATANTE e critérios para pagamento 

cumpridos pelo Setor Financeiro competente. 
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13.7 – O ISSQN se devido será recolhido, na forma do Código Tributário Municipal vigente, caso 

não haja comprovação do recolhimento junto ao Município sede da CONTRATADA. 

13.8 - Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de 

liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 

monetária. 

 

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DOS RECURSOS 

14.1 - Os recursos interpostos às decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação, 
somente, serão acolhidos nos termos do capítulo V, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, 

se dirigidos formalmente e diretamente ao Presidente da Comissão, protocolados e entregues na 
sala do Setor de Licitações, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, dentro do horário de 
expediente (08:00 às 14:00), sob pena de decadência do direito, contados da intimação do ato ou 
da data de lavratura da ata, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a impugná-lo em 
igual número de dias, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 
14.2 – Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação de licitantes, ou contra 
o julgamento da proposta de preço, terão efeito suspensivo; 
 

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 - Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação e/ ou 

elaborarem proposta relativa ao presente CONVITE. 

15.2 - A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 

decorrentes de fato supervenientes, devidamente comprovados, ou anulados, no todo ou em parte, 

por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado. 

15.3 - O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pela Comissão 

Permanente de Licitação e representantes credenciados dos proponentes. 

15.4 - Recomendam-se aos proponentes que estejam no local marcado, com antecedência de 10 

(dez) minutos do horário previsto. 

15.5 - Os documentos valerão nos prazos que lhe são próprios e, inexistindo esse prazo, reputar-
se-ão válidos por 90 (noventa) dias, contados da sua expedição.  
15.6 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

15.7 - No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou 

indenização, poderá a licitação ter: 

a) adiada sua abertura; 

b) alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação. 

15.8 - Os casos omissos relativos à aplicabilidade do presente Edital serão sanados pela CPL 

obedecido a legislação vigente.  

15.9 - Serão consideradas desclassificadas as propostas que forem incompatíveis com os 

requisitos e condições fixadas neste Edital.  

15.10 – Fica assegurado à Comissão Permanente de Licitação o direito de: 
a) Adiar a data de abertura da presente licitação, em situação de força maior e ou caso fortuito, 
dando conhecimento formal aos interessados; 
b) Sugerir a autoridade competente a anulação ou a revogação, no todo ou em parte, da presente 
licitação, a qualquer tempo, desde que verificadas as hipóteses de ilegalidade ou interesse público, 
dando ciência aos interessados; 
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c) Alterar as condições deste instrumento ou qualquer documento pertinente a esta licitação, 
fixando novo prazo, para realização do certame não inferior a 05 (cinco) dias úteis, em caso de 
alteração da proposta. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO 

16.1- Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o 

Foro da cidade de Cachoeira do Arari/PA, com renúncia expressa a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

 

Cachoeira do Arari (PA), 28 de março de 2022. 

 

 

 

 

 

ROSA SUELI DA CONCEIÇÃO AVELAR DE JESUS 

Presidente – CPL/PMCA 

Port. 058/2022 – GP/PMCA 
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ANEXO I 

DOCUMENTOS DE ENGENHARIA 

(PROJETO BÁSICO/MEMORIAL DESCRITIVO/PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA/CRONOGRAMA/COMPOSIÇÕES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

REFORMA E ADEQUAÇÃO 
PRAÇA MATRIZ 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
CACHOEIRA DO ARARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALIZAÇÃO: AV. DEPUTADO JOSÉ RODRIGUES VIANA – 
PRAÇA MATRIZ – CACHOEIRA DO ARARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1 - OBJETO 

Objetiva a reforma e adequação da Praça da Igreja Matriz do município de Cachoeira do Arari na Ilha do Marajó 

no Estado do Pará localizada a Av. Deputado José Rodrigues Viana. 

 

 
 

2 - PROJETO 

A Solução adotada prevê: 

 01 - A construção de um monumento em concreto revestido em mármore Carrara para servir de base para a 

Santa padroeira do município. Esta base terá 2,70 m de largura nos quatro lados e 0,90 m nos quatro lados no 

local mais alto onde haverá um encaixe para receber a imagem da Santa. De altura este monumento terá de 

altura 3,45 m da base até a altura onde recebe a imagem da Santa que terá 3,00 de altura. Este monumento 

ocupará uma área gramada de 8,15 m por 8,15 m gramada para receber projeto paisagístico adequado. 

Cercando este espaço um gradil em todo o entorno de 0,60 m de altura conforme projeto. 

 



 

 

 
 
02 – A construção de dois quiosques de 16,00 m² cada um locados em um dos espaços livres gramados da praça 

conforme projeto com uma área pavimentada entre os dois quiosques de 358,34 m² para servir como uma 

pequena praça de alimentação. Estes quiosques serão construídos em concreto e alvenaria, com acabamento 

em pintura acrílica semi brilho na cor branco e toldo metálico coberto com policarbonato alveolar conforme 

projeto. 

 
 
 
03 – Pisos dos passeios e da praça de alimentação em ladrilho hidráulico para calçada, antiderrapante feito em 

cimento ultra forte, prensado, 20x20, acabamento rústico, espessura 1,5 mm. 

 
04- O paisagismo deverá preservar as árvores mais significativas e recuperar as áreas gramadas  



 

 

05 – Bancos da praça: 

Estrutura: Pintura em tinta esmalte a base d’água na cor cinza escuro 

Peças do encosto e assento: Pintura em tinta esmalte a base d’água na cor verde folha. 

 
Os bancos em concreto receberão pintura na cor branco. 

 

ESPECIFICAÇÕES PARA AS CONSTRUÇÕES: 

6 - MOVIMENTO DE TERRA 

6.1 - PREPARO DO TERRENO 

O construtor executará todos os movimentos de terra necessários e indispensáveis para o nivelamento do 

terreno nas cotas fixadas pelos projetos arquitetônicos e de urbanização.  

6.2 - ESCAVAÇÃO 

As cavas para fundações, fossas e outras partes da obra previstas abaixo do nível do terreno serão executadas 

de acordo com as indicações constantes dos projetos de Fundações, demais projetos de obra e com a natureza 

do terreno encontrado e volume de trabalho encetado. As escavações, caso necessário, serão 

convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis 

para a segurança dos operários e dos serviços. 

 

 

6.3 - ATERRO 

Os trabalhos de reaterro de cavas de fundações, fossas, camada impermeabilizadora, passeios, etc., serão 

executados com material escolhido, em camadas sucessivas de no máximo 20 cm, molhadas até se obter a 

"umidade ótima", e energicamente apiloados de modo a serem evitados ulteriores fendas, trincas e desníveis, 

por recalque das camadas aterradas. Caso as camadas de aterro ultrapasse a espessura de 50 cm, o apiloamento 

deverá ser executado por meios mecânicos, através de equipamentos próprios.  

6.4 - MATERIAL EXCEDENTE 

Caso o material escavado seja considerado excedente, a CONTRATADA ou o PROPRIETÁRIO ficará na obrigação 

de removê-lo da área da obra. 

 

7 – FUNDAÇÕES 

As fundações serão executadas rigorosamente de acordo com o projeto executivo fornecido pela CONTRATADA 

e com o laudo de sondagem conhecido. 

 

8 – ESTRUTURAS 



 

 

8.1 - ESTRUTURA DE CONCRETO 

Na execução do projeto estrutural será sempre levado em conta a observância das normas estruturais da ABNT 

aplicáveis, ao caso, na sua forma mais recente. Será observada rigorosa obediência a todas as particularidades, 

do projeto arquitetônico, competindo à CONTRATADA verificar previamente as divergências que possam existir 

entre os projetos. Nenhum conjunto de peças estruturais - vigas, pilares, percintas, lajes, etc., - poderá ser 

concretada sem a primordial e minuciosa verificação por parte da FISCALIZAÇÃO da perfeita disposição, 

dimensões, ligações, furos para a passagem de canalização, drenos para ocasionais ocorrências de águas pluviais 

por falha da cobertura, e correta execução das mesmas. 

A execução de qualquer parte da estrutura implicará na integral responsabilidade da CONTRATADA por sua 

resistência e estabilidade. O concreto será composto de cimento Portland, água, agregados graúdos e miúdos e 

aditivos, conforme indicação do projeto e aprovação da FISCALIZAÇÃO. O cimento Portland deverá satisfazer as 

exigências da especificação EB –1/1937 da ABNT e, onde essa for omissa, as prescrições da ASTM – C – 150/1965 

para cimentos do tipo 1. De maneira geral, a marca e procedência do cimento deverão ser mais uniformes 

possíveis. 

Em caso de dúvida quanto à qualidade dos agregados, poderá a qualquer tempo, ser exigido pela FISCALIZAÇÃO, 

o ensaio do material considerado, correndo as despesas por conta da CONTRATADA. 

8.2 - FORMAS E ESCORAMENTOS 

Na execução das fôrmas deverá ser observado: - Perfeita superposição dos pilares, conforme projetos. 

- Perfeito nivelamento das lajes e vigas, conforme projetos.  

- Adoção de contra-flexas, quando necessárias. - Escoramento suficientemente rígido. 

 - Contraventamento de painéis.  

- Furos para passagem de tubulações e drenagens previstos nos projetos. - Limpeza das fôrmas antes da 

concretagem. 

As fôrmas serão executadas com MADEIRIT REZINADO e contraventamento conveniente, de tal modo que seja 

garantida a não deformação das mesmas. Outros tipos de fôrmas poderão ser utilizadas desde que sejam 

submetidas à aprovação pela FISCALIZAÇÃO. 

8.3 - ARMADURAS 

As armações serão as indicadas no projeto estrutural. O aço comum destinado a armar concreto deverá 

obedecer a "EB-3" (barras laminadas de aço comum para concreto armado). As barras de aço torcidas a frio 

para concreto armado deverão obedecer a "EB-130" da ABNT. Os aços destinados às armaduras serão 

submetidos a ensaios e análise, de acordo com as Normas da ABNT, feitos por tecnologistas de reconhecida 

competência e fornecidas à FISCALIZAÇÃO para avaliação. Os ferros cujos comprimentos sejam superiores ao 

comprimento normal das barras deverão ser soldados, ou então utilizados barras especiais sem emendas. No 

primeiro caso deverão ser previamente ensaiados e dispostos segundo prescrição das NB-1. 

8.4 - CONCRETO 

A dosagem do concreto será racional e deverá ser de acordo com a resistência à compressão há 28 dias e 

conforme especificado no cálculo estrutural. O amassamento deverá ser mecânico e depois da adição da água 

não deverá decorrer mais que 60 minutos para o lançamento. O cimento deverá ser sempre indicado em peso, 

não se permitindo o seu emprego em frações de saco. O lançamento do concreto deverá obedecer sempre ao 

plano de concretagem, devendo-se sempre antes do lançamento limpar e molhar abundantemente as fôrmas. 

O adensamento do concreto será feito por meio de vibradores, convenientemente aplicados. A cura dos 

concretos será processada com particular cuidado, devendo-se conservar as partes expostas, como por 

exemplo, lajes, permanentemente úmidas e protegidas por meio adequado durante pelo menos 07 dias, 



 

 

contados do dia do lançamento. 

8.5 - RETIRADA DE FÔRMAS 

A retirada das fôrmas não deverá ocorrer antes dos seguintes prazos: 03 dias para faces laterais, 14 dias para 

faces inferiores, deixando-se pontaletes bem cunhados e convenientemente espaçadas, 21 dias para desforma 

completa, quando autorizada pela FISCALIZAÇÃO. 

8.6 - JUNTAS 

- De Concretagem - Deverá ser consultado o calculista. 

- De Dilatação - As juntas de dilatação deverão ser totalmente desobstruídas, para o perfeito funcionamento 

das mesmas. Deverão ser previstos materiais especiais para essas juntas, do tipo FUNGEN-BAND. 

8.7 - ENSAIOS DE CONCRETO 

Deverão ser retirados corpos de prova, de no mínimo 02 (dois) e de acordo com os métodos preconizados pela 

ABNT, a cada 30m3 de concreto preparado, cujos resultados, fornecidos por firmas especializadas, serão 

remetidos à FISCALIZAÇÃO. 

 

9 - INSTALAÇÕES 

Os projetos executivos de Instalações serão fornecidos pelo CONTRATANTE, estando às respectivas 

especificações técnicas anexadas aos mesmos. 

 

10 – PAREDES 

10.1 - DE ALVENARIA 

Serão executados em tijolos furados de barro cozido e obedecerão às dimensões e alinhamentos indicados no 

projeto. Os tijolos serão assentos com argamassa de cimento, areia e barro, no traço 1:6:2. Os tijolos serão 

assentos em reticulados com maior dimensão, no sentido horizontal as fiadas serão perfeitamente niveladas, 

alinhadas e aprumadas. As juntas terão a espessura uniforme de 15 mm, e serão rebaixadas a ponta de colher 

para melhor aderência. Os vãos das portas e janelas, caso não sejam coincidentes com as vigas, levarão vergas 

de concreto armado. As partes de vedação sem função estrutural serão calçadas nas vigas e lajes com tijolos 

colocados obliquamente. Este respaldo só será executado depois de decorridos 08 (oito) dias da conclusão de 

cada pano de parede. 

11 – COBERTURA 

A cobertura deverá ser construída em estrutura de laje pré-moldada impermeabilizada conforme especificação 

de projeto, com cobertura em estrutura de madeira e telha Brasilit ondina. As calhas serão em concreto 

impermeabilizado.  

 

12 – REVESTIMENTO 

12.1 - CHAPISCO COMUM 

O chapisco comum será executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Serão chapiscadas todas as 

alvenarias internas e externas, e aquelas que estiverem expostas à umidade, assim como forro de lajes 

rebocadas e elementos de concreto que não estejam previstos para acabamento aparente. 

12.2 - REBOCO PAULISTA 

Será executado com argamassa de cimento, areia e barro, nos traços 1:6:2, para os revestimentos internos, e 

1:5:2 para os revestimentos externos. O reboco deverá ser fortemente comprimido contra as superfícies, ser 

esponjado e apresentar acabamento uniforme, com superfícies planas. Serão revestidas com reboco paulista, 

todas as paredes e tetos, internos ou externos, onde não esteja previsto outro tipo de acabamento, e destinadas 



 

 

à pintura. 

12.3 – CERÂMICAS 

Os revestimentos cerâmicos serão os especificados no projeto arquitetônico. As peças serão cuidadosamente 

escolhidas no canteiro da obra, sendo rejeitadas todas as peças que apresentarem defeito de superfície, 

coloração, bitola ou empeno. O revestimento, quando interno se dará de piso até a altura de 1,50 m apenas na 

parede onde fica a pia do quiosque. O assentamento se fará segundo a recomendação do fabricante, com nata 

de argamassa especifica para cada tipo de revestimento. A colocação será feita de modo a serem obtidas juntas 

de espessura constante, conforme as recomendações do fabricante ou as especificações de projeto e de acordo 

com a FISCALIZAÇÃO. As peças a serem assentadas com juntas alinhadas no sentido horizontal e vertical. O 

rejuntamento deverá ser na cor da cerâmica no padrão SEPERJUNTA EP ABCCO REJUNTABRÁS, executado 

obedecendo às normas do fabricante. 

12.4 - FACHADA 

Deverão obedecer rigorosamente às especificações do projeto arquitetônico no que diz respeito a pinturas e 

deverão seguir as especificações dos respectivos itens deste memorial. 

 

13 – ESQUADRIAS 

13.1 – PORTA : 

Porta veneziana em alumínio, com acabamento em pintura eletrostática branca de 2,10x0,80 m. 

13.2 - FERRO 

Todo material a ser empregado deverá ser de boa qualidade e sem defeitos de fabricação ou falhas de 

laminação. Os quadros fixos ou móveis serão perfeitamente esquadrilhados ou limados, de modo a 

desaparecerem as rebarbas e saliências de solda. As esquadrias de ferro, antes de serem colocadas, levarão 

tratamento com pintura antiferruginosa, para posterior pintura em esmalte sintético na cor especificada em 

projeto e deverão ser entregues na obra de preferência sem nenhuma pintura prévia.  

 

14 - PAVIMENTAÇÃO 

14.1 - CAMADA IMPERMEABILIZADORA 

Deverá ser executada em camada de 10 cm de espessura, sobre base de aterro apiloado. Deverá possuir como 

agregado graúdo o seixo rolado, na proporção de 1:3:6 (cimento, areia e seixo respectivamente). 

14.2 - CAMADAS NIVELADORAS (com 3 cm) 

- Niveladora comum - Deverá servir para pavimentações diversas, a serem executadas com argamassa de 

cimento e areia no traço 1:4, sarrafeada e acabada conforme o tipo de material a receber. 

- Niveladoras com impermeabilizantes - Deverá servir de base para os pisos sujeitos a umidade, como é o caso 

dos banheiros e pátios, devendo ser executada com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 acrescidos de 

impermeabilizante do tipo SIKA 1, usado na proporção adequada, possuindo acabamento razoavelmente 

áspero. 

 

15 - RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS. 

15.1 - RODAPÉS 

Os ambientes com pisos em Cerâmica terão o rodapé no mesmo material. 

15.2 - SOLEIRAS 

As soleiras serão assentadas com argamassa de traço 1:3, cimento e areia. Sempre que possível, as peças 

deverão ser inteiras, devendo, caso as dimensões não permitam, as juntas serem situadas no centro. As soleiras 



 

 

deverão caso necessário, possuir rasgos, rebaixos e outros detalhes imprescindíveis ao seu funcionamento. 

Serão colocadas soleiras em todas as portas externas, vãos entre locais com pavimentações diversas e entre 

pisos com diferenças de nível. As soleiras terão 3 cm de espessura e serão executadas em GRANITO. 

 

16 - PINTURAS 

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas; serão cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o 

tipo de pintura a que se destinam. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a procedente estiver 

perfeitamente seca, convindo observar um intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas: 

16.1 – ESMALTE 

As superfícies a serem aplicadas deverão estar completamente limpas e secas, isentas de poeira, mofo e 

manchas gordurosas. Antes da aplicação a tinta deverá ser misturada até sua perfeita homogeneização, para 

posteriormente serem adicionados diluentes ou solventes apropriados e de acordo com as instruções do 

respectivo FABRICANTE. A aplicação deverá ser entre 2 ou 3 demãos conforme necessidade. Toda superfície 

pintada deverá apresentar depois de pronta, uniformidade quanto à textura e tonalidade. 

 

17 - FERRAGENS 

As ferragens para esquadrias deverão ser precisas no seu funcionamento e seu acabamento deverá ser perfeito. 

Na sua colocação e fixação serão tomados cuidados para que os rebordos e os encaixes nas esquadrias tenham 

forma exata, não sendo permitidos esforços nas ferragens para seu ajuste. Não serão toleradas folgas que 

exijam correção com massa, taliscas de madeira ou outros artifícios. Não será permitido o emprego de qualquer 

ferragem estampada. As ferragens não deverão receber pintura, inclusive as dobradiças. As fechaduras deverão 

ter cubo, lingüeta, trinco, chapatesta, contra chapa e chaves de latão com acabamento cromado para as chaves 

e as partes aparentes das fechaduras. As maçanetas deverão ser de latão fundido, com secção plena; os 

espelhos e as rosetas serão de latão fundido ou laminado. O acabamento será cromado, salvo indicações nesta 

especificação. Para maçanetas de bola ou de forma semelhante o afastamento de face do batente deverá 

permitir o perfeito manuseio das mesmas, sendo este detalhe solucionado pela distância do cubo à chapa-testa, 

que deverá ser de no mínimo 70 mm. 

As dobradiças deverão ser de latão e só serão permitidas de ferro polido quando indicadas no Projeto em ambos 

os casos terão pino de bola de latão. Para portas pesadas terão arruela intermediária de desgaste. Quando de 

latão, as dobradiças terão acabamento LCT (Latão Bronzeado Tirado), salvo indicação contrária em projeto; as 

dobradiças de ferro polido deverão receber pintura.  

 

18 – LIMPEZA 

Serão removidos todos os entulhos do canteiro e varridos os excessos das pavimentações em ladrilhos, pedra, 

azulejo, vidros e etc. 

Serão limpas todas as superfícies e serão removidos os salpicos de argamassa ou pintura, sobretudo dos pisos, 

vidros e azulejos. Será procedida cuidadosa verificação por parte do proprietário e responsáveis pelos projetos 

e construção a fiscalização das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações e 

equipamentos do edifício para que o mesmo possa ser recebido. 

 

Belém, 28 de janeiro de 2022 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

REFORMA E ADEQUAÇÃO 
PRAÇA MATRIZ 
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PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
CACHOEIRA DO ARARI 

 
 
 
 
 
 
 

LOCALIZAÇÃO: AV. DEPUTADO JOSÉ RODRIGUES VIANA – 
PRAÇA MATRIZ – CACHOEIRA DO ARARI 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ORÇAMENTO RESUMIDO 

ORÇAMENTO RESUMIDO 

Nº SERVIÇOS TOTAL BDI 25% TOTAL 

1.0 SERVIÇOS GERAIS 5.745,26 R$1.436,32 R$7.181,58 

2.0 DEMOLIÇÕES 10.806,66 R$2.701,67 R$13.508,33 

3.0 FUNDAÇÃO 5.744,97 R$1.436,24 R$7.181,21 

4.0 ESTRUTURA 21.362,27 R$5.340,57 R$26.702,84 

5.0 PAREDES e PAINÉS 5.396,11 R$1.349,03 R$6.745,14 

6.0 PISO 82.087,79 R$20.521,95 R$102.609,74 

7.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 207,50 R$51,88 R$259,38 

8.0 REVESTIMENTO 32.019,60 R$8.004,90 R$40.024,50 

9.0 COBERTURA 12.882,32 R$3.220,58 R$16.102,90 

10.0 ESQUADRIAS 9.380,35 R$2.345,09 R$11.725,44 

11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.068,34 R$1.017,09 R$5.085,43 

12.0 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA 4.442,56 R$1.110,64 R$5.553,20 

13.0 PINTURA 5.391,84 R$1.347,96 R$6.739,80 

14.0 BANCADAS 6.188,57 R$1.547,14 R$7.735,71 

VALOR DA 
OBRA......................................................... 

R$205.724,14 R$51.431,03 R$257.155,17 

VALOR TOTAL DA OBRA......................................................... R$ 257.001,59 
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PRAÇA MATRIZ – CACHOEIRA DO ARARI 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PLANILHAS ORÇAMENTARIA 

 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI 

PLANILHA GERAL DE QUANTITATIVOS DE MATERIAL E MÃO DE OBRA FEVEREIRO/2022 

ITEM 
código 
SEDOP 
02/22 

DESCRIÇÃO UN QTDE. P. UNIT. P.TOTAL  

1   SERVIÇOS GERAIS 

1.1 10004 Placa da obra   m²              
3,00  

             
499,97  

                                   
1.499,91  

1.2 20174 Retirada de entulho - manualmente (incl. caixa coletora) 
m³ 

           
46,11  

                
92,07  

                                   
4.245,35  

TOTAL 1                                    
5.745,26  

2   DEMOLIÇÕES 

2.1 21524 Demolição de concreto armado c/ martelete 
m³ 

             
9,10  

             
349,44  

                                   
3.179,90  

2.2 20016 Demolição manual de alvenaria de tijolo 
m³ 

             
4,93  

                
57,60  

                                       
283,74  

2.3 20018 Demolição manual de concreto simples 
m³ 

           
13,10  

             
249,59  

                                   
3.269,63  

2.4 composição 
unitario 

Retirada de piso cimentado pré moldado sextavado m² 
     

1.097,36  
                  

3,41  
                                   

3.746,39  

2.5 20858 Retirada de telhas fibrocimento com aproveitamento 
m² 

           
27,07  

                
12,08  

                                       
327,01  

TOTAL 2                                  
10.806,66  

3   FUNDAÇÃO  

3.1 30010 Escavação manual até 1,5m m³              
3,00  

                
51,21  

                                       
153,63  

3.2 40283 Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) 
m³ 

             
1,00  

          
2.907,14  

                                   
2.907,14  

3.3 30254 Reaterro compactado 
m³ 

             
2,00  

                
54,53  

                                       
109,06  

3.4 40284 Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração 
m³ 

             
0,96  

          
2.682,44  

                                   
2.575,14  

TOTAL 3                                    
5.744,97  

4   ESTRUTURA 

4.1 50681 Concreto armado  c/ forma mad. branca (incl. lançamento 
e adensamento) 

m³ 
             

4,92  
          

3.165,50  
                                 

15.558,43  

4.2 50713 Laje pré-moldada (incl. capeamento) 
m² 

           
27,98  

             
102,28  

                                   
2.861,30  

4.3 51294 Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m 
m² 

           
27,98  

                
50,87  

                                   
1.423,10  

4.4 50681 Concreto armado p/ calhas  (incl. lançamento e 
adensamento) 

m³ 
             

0,48  
          

3.165,50  
                                   

1.519,44  

TOTAL 4                                  
21.362,27  

5   PAREDES e PAINÉS 

5.1 60046 Parede de alvenaria á cutelo 
m² 

           
79,53  

                
67,85  

                                   
5.396,11  



 

 

TOTAL 5                                    
5.396,11  

6   PISO 

6.1 130507 Camada impermeabilizadora 
m² 

           
32,00  

                
60,68  

                                   
1.941,76  

6.2 130110 Camada niveladora traço 1:4 
m² 

           
32,00  

                
35,53  

                                   
1.136,96  

6.3 130492 Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) 
m² 

           
66,00  

             
107,02  

                                   
7.063,32  

6.4 131026  Piso cerâmico antiderrapante 60X60 cm 
m² 

           
27,98  

                
75,52  

                                   
2.113,05  

6.5 composição 
unitario 

Placa pre-moldada concreto simples tipo ladrilho 
hidráulico 20x20, conforme memorial descritivo 

m² 
     

1.097,36  
                

63,64  
                                 

69.832,70  

TOTAL 6                                  
82.087,79  

7   IMPERMEABILIZAÇÃO 

7.1 80676 
Impermeabilização de calha com manta asfáltica m²              

7,48  
                

27,74  
                                       

207,50  

TOTAL 7                                        
207,50  

8   REVESTIMENTO 

8.1 110143 
Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m²         

159,06  
                

10,83  
                                   

1.722,62  

8.2 110763 
Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.,inclusive laje de 
forro 

m²         
159,06  

                
43,99  

                                   
6.997,05  

8.3 
composição 

unitario 
Granito branco Dallas m²            

42,72  
             

526,92  
                                 

22.509,85  

8.4 110644 
Revestimento cerâmico de parede 30x60 m²              

9,60  
                

82,30  
                                       

790,08  

TOTAL 8                                  
32.019,60  

9   COBERTURA 

9.1 70054 
Estrutura de madeira para telha ondulada 

m² 27,98 
                

58,54  
                                   

1.637,67  

9.2 71498 
Cobertura em fibrocimento 4mm 

m² 27,98 
                

52,34  
                                   

1.464,22  

9.3 71364 
Cobertura em policarbonato  - Incl. estr. metálica 

m² 15,64 
             

485,00  
                                   

7.585,40  

9.4 50353 
Rufo em concreto armado 

m³ 0,43 
          

2.399,78  
                                   

1.033,83  

9.5 70277 
Calha em chapa galvanizada 

m 13,88 
                

83,66  
                                   

1.161,20  

TOTAL 9                                  
12.882,32  

10   ESQUADRIAS 

10.1 90070 
Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-
corrosiva) 

m²            
13,15  

             
465,16  

                                   
6.116,85  

10.2 91380 
Porta em aluminio natural, veneziana 0,80x2,10m m²              

3,36  
             

971,28  
                                   

3.263,50  

TOTAL 10                                    
9.380,35  

11   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

11.1 171016 Luminária de sobrepor com  2 lâmpadas de Led de 40W und 4,00 157,26 629,04 



 

 

11.2 170081 Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W (postes) und 10,00 232,25 2.322,50 

11.3 170869 Quadro bifásico para 8 disjuntores und 2,00 558,40 1.116,80 

TOTAL 11                                    
4.068,34  

12   INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA 

12.1 180299 
Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) 

un 2,00 466,08 
                                       

932,16  

12.2 180214 
Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) 

un 2,00 388,36 
                                       

776,72  

12.3 190238 
Pia 01 cuba em aço inox c/torneira., sifão e valv.(1,50m) und 2,00 728,55 

                                   
1.457,10  

12.4 180414 
Caixa em alvenaria de gordura 60x60x80cm c/ tpo. concreto und 2,00 183,49 

                                       
366,98  

12.5 180103 
Tubo em PVC - 75mm (LS) m 30,00 30,32 

                                       
909,60  

TOTAL 12                                    
4.442,56  

13   PINTURA 

13.1 150253 
Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos 

m²            
74,74  

                
40,83  

                                   
3.051,63  

13.2 150178 
PVA interna c/ massa sem selador m² 

           
65,13  

                
21,08  

                                   
1.372,94  

13.3 150588 
Pintura esmalte dos bancos , conforme memorial 
descritivo 

m²            
42,00  

                
23,03  

                                       
967,26  

TOTAL 13                                    
5.391,83  

14   BANCADAS 

14.1 110653 
bancadas em granito cinza andorinha 

m²            
14,29  

             
433,07  

                                   
6.188,57  

TOTAL 14                                    
6.188,57  

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO  SEM BDI                                
205.724,14 

BDI 25%                                  
51.431,03  

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO  COM BDI                                
257.155,17  

DATA:   

    

PRAZO DE EXECUÇÃO 4 MESES 
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO 
8.3 COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇO 

  
Granito branco Dallas 

 UNIDADE:   m²  

 DATA:   fev/22 

  
  

 
UNID.  

 COEFICIENTE  
 CUSTO 
BÁSICO   PRODUTO (axb)  

  MÃO DE OBRA         

280023 pedreiro c/enc.compl. h 0,600000 21,29                    12,77  

280026 servente c/enc.compl h 0,600000 17,07                    10,24  

       TOTAL 1 - MÃO DE OBRA                     23,02  

  MATERIAL DE CONSUMO         

cotação Granito branco Dallas m² 1,000000 490,00                 490,00  

D00345 argamassa ACIII KG 5,253000 2,38                    12,50  

D00079 REJUNTE KG 0,312000 4,48                      1,40  

  
    

 TOTAL 2 - MATERIAL DE 
CONSUMO  

                503,90  

  EQUIPAMENTOS         

                                    -    

       TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS                            -    

  OUTROS CUSTOS         

            

       TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS                            -    

  
    

 CUSTO DIRETO  UNITÁRIO 
TOTAL  

                526,92  

  BDI:                                  -    

  PREÇO UNITÁRIO TOTAL                     526,92              
2.4 COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇO 

  
Retirada de piso cimentado pré moldado sextavado 

 UNIDADE:   m²  

 DATA:   fev/22 

  
  

 
UNID.  

 COEFICIENTE  
 CUSTO 
BÁSICO   PRODUTO (axb)  

  MÃO DE OBRA         

            

  servente c/enc.compl h 0,200000 17,07                      3,41  

       TOTAL 1 - MÃO DE OBRA                       3,41  

  MATERIAL DE CONSUMO         

            

           

            

            

  
    

 TOTAL 2 - MATERIAL DE 
CONSUMO  

                          -    

  EQUIPAMENTOS         

                                    -    

       TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS                            -    

  OUTROS CUSTOS         

            

       TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS                            -    

  
    

 CUSTO DIRETO  UNITÁRIO 
TOTAL  

                     3,41  

  BDI:                                  -    

  PREÇO UNITÁRIO TOTAL                          3,41              



 

 

6.5 COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇO 

  

Placa pre-moldada concreto simples tipo ladrilho hidráulico 20x20, 
conforme memorial descritivo 

 UNIDADE:   m²  

 DATA:   fev/22 

  
  

 
UNID.  

 COEFICIENTE  
 CUSTO 
BÁSICO   PRODUTO (axb)  

  MÃO DE OBRA         

280023 pedreiro c/enc.compl. h 0,400000 21,29                      8,52  

280026 servente c/enc.compl h 0,300000 17,07                      5,12  

       TOTAL 1 - MÃO DE OBRA                     13,64  

  MATERIAL DE CONSUMO         

  ladrilho de concreto pré-moldado 20x20 m² 1,000000 50,00                    50,00  

           

            

            

  
    

 TOTAL 2 - MATERIAL DE 
CONSUMO  

                   50,00  

  EQUIPAMENTOS         

                                    -    

       TOTAL 3 - EQUIPAMENTOS                            -    

  OUTROS CUSTOS         

            

       TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS                            -    

  
    

 CUSTO DIRETO  UNITÁRIO 
TOTAL  

                   63,64  

  BDI:                                  -    

  PREÇO UNITÁRIO TOTAL                        63,64  
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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 
OBRA : REFORMA DA PRAÇA MATRIZ LOCALIZADO : AV.DEPUTADO JOSÉ RODRIGUES VIANA - CACHOEIRA DO ARARI -PA 

Nº SERVIÇOS TOTAL 
MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 

TOTAL 
        

1.0 SERVIÇOS GERAIS 5.745,26 100%         
                        

      5.745,26             5.745,26 

2.0 DEMOLIÇÕES 10.806,66 100%             100% 
                        

      10.806,66             10.806,66 

3.0 FUNDAÇÃO 5.744,97 50% 50%         100% 
                        

      2.872,49 
                         

2.872,49  
        5.744,97 

4.0 ESTRUTURA 21.362,27 50% 50%         100% 
                        

      10.681,14 10.681,14         21.362,27 

5.0 PAREDES e PAINÉS 5.396,11     50% 50%     100% 
                        

          2.698,06 2.698,06     5.396,11 

6.0 PISO 82.087,79 25% 25% 25% 25% 100% 
                        

      20.521,95 20.521,95 20.521,95 20.521,95 82.087,79 

7.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 207,5           100% 100% 
                        

                207,5 207,5 

8.0 REVESTIMENTO 32.019,60       25% 75% 100% 
                        

            8.004,90 24.014,70 32.019,60 

9.0 COBERTURA 12.882,32         40% 60% 100% 
                        

              5.152,93 7.729,39 12.882,32 

10.0 ESQUADRIAS 9.380,35             100% 125% 
                        

                  9.380,35 9.380,35 

11.0 
INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS 

4.068,34         70% 30% 100% 
                        

              2.847,84 1.220,50 4.068,34 

12.0 
INSTALAÇÃO 
HIDROSANITÁRIA 

4.442,56         50% 50% 100% 
                        

              2.221,28 2.221,28 4.442,56 

13.0 PINTURA 5.391,83           100% 100% 
                        

                  6.739,79 5.391,83 

14.0 BANCADAS 6.188,57             100% 100% 
                        

                  6.188,57 6.188,57 

  TOTAL 205.724,13               257.011,59 

TOTAL ORÇADO SEM BDI R$: 205.724,13 

BDI 25% R$ 51.431,03 

TOTAL GERAL R$: 257.155,17 
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LOCALIZAÇÃO: AV. DEPUTADO JOSÉ RODRIGUES VIANA – 
PRAÇA MATRIZ – CACHOEIRA DO ARARI 
 
 
 



 

 

 
COMPOSIÇÃO DE BDI 

CLIENTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOERIA DO ARARI 

BDI - COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 

  

1 

A Despesas indiretas   

1,1 Administração central 3,00% 

1,2 Seguro + Garantia 0,80% 

1,3 Riscos 0,97% 

      

    Total do grupo A 4,77% 

        

2 B Bonificação   

2,1 Lucro Bruto 8,35% 

    Total do grupo B 8,35% 

        

3 C Impostos   

3,1 PIS 0,65% 

3,2 COFINS 3,00% 

3,3 ISS 5,00% 

    Total do grupo C 8,65% 

        

4 D Despesas Financeiras (F)   

4,1 Despesas Financeiras (F) 0,59% 

    Total do grupo D 0,59% 

        

Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas ) 

BDI = BDI (%) = (((1+A) x (1+D) x (1+B) ) - 1 ) x 100 25,00% 

  , (1- C)     

        

DATA: 

    

  

  

        

        

Cálculo base na composição do BDI conforme acórdão TCU 2622/2013,determinação contida no GRUPO I 
– CLASSE VII – Plenário TC 036.076/2011-2 (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO) . Relator Marcos 
Bemquerer Costa. Brasília 25/09/ 2013 
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LOCALIZAÇÃO: AV. DEPUTADO JOSÉ RODRIGUES VIANA – 
PRAÇA MATRIZ – CACHOEIRA DO ARARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO PRAÇA MATRIZ DE CACHOEIRA DO ARARI 

1.0 – SERVIÇOS GERAIS 

1.1-PLACA DA OBRA (2,00X1,5CM)= 3M³ 

1.2-RETIRADA DE ENTULHO = 

 (27,13m³ demolições)+(0,62m³ desforma)+((75,54*0,2%cimbramento)=15,11m³)+(3,25m³ lixos 

diversos)  

ET=(46,11M³) 

 

2.0 -DEMOLIÇÕES CORETO EXISTENTE E MONUMENTO EM CONCRETO ARMADO  

2.1-DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO MONUMENTO, PILARES, VIGASE LAJES DO CORETO. 

(1,50X1,50X7X0,25) =3,94M³ 

(0,15x0,25X5X4) =0,75M³ 

(0,15X0,25X16,44X3)=1,85M³ 

(4,15X4,07X0,15)=2,53M³ 

ET=9,073575= 9,10M³ 

2.2-DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DO CORETO 

(16,44X2,4X0,125) =4,93M³ 

2.3- DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES PISO MONUMENTO E CORETO 

(8,15X8,10X0,15 )=9,90M3 

( 8,00X8,00X0,05)=3,20M³ 

ET=13,10M³ 

2.4- RETIRADA DE PISO EM BLOCKET EXISTENTE ÁREA= 1,097,36M² 



 

 

2.5- RETIRADA DE COBERTURA EM TELHA DO CORETO 

(4,46X6,07) = 27,07M² 

 

3.0-FUNDAÇÃO 

3.1-ESCAVAÇÃO MANUAL 

(0,5X0,5X1,5X8)= 3M³ 

3.2-BLOCO EM CONCRETO ARMADO 

(0,5X0,5X0,5X8)= 1M³ 

3.3-REATERRO 

(3.1-3.2)=3-1=2M³ 

3.4-BALDRAME  

(16X2X0,15X0,2)=0,96M³ 

 

4.0-ESTRUTURA 

4.1-CONCRETO ARMADO (PILARES,VIGAS E LAJES QUIOSQUES E MONUMENTO) 

PILARES (0,15X0,25X6X5,03)=1,13M³ 

VIGAS( 0,15X0,25X14X2)=1,05M³ 

LAJE(1,5X1,5X0,1)=0,22M³ 

VIGAS MONUMENTO(1,5X4X0,3X0,3X2)=1,08M³ 

PILARES MONUMENTO(4,00X4X0,3X0,3)=1,44M³ 

ET=4,92M³ 

4.2-LAJES  

(3,74X3,74X2)=27,98M² 



 

 

4.3- CIMBRAMENTO 

ÁREA DAS LAJES=27,98M² 

4.4-CONCRETO ARMADO PARA CALHAS 

(0,10X0,30X4,00X4)=0,48 M³ 

 

5.0- PAREDES EM ALVENARIA h=3,53m 

A=79,53M² 

 

6.0-PISO 

6.1-CAMADA IMPERMEABILIZADORA 

(4,00X4,00X2)=32M² 

6.2-CAMADA NIVELADORA 

(4,00X4,00X2)=32M² 

6.3- CALÇADA DE PROTEÇÃO 

(4,00X1,5X2X2)+(7,00X1,5X2X2)=66,00M² 

6.4- PISO CERÂMICO 

(3,74X3,74X2)=27,98M² 

6.5-LADRILHO PRÉ-MOLDADO 20X20CM 

IGUAL A ÁREA DE BLOKRET REMOVIDO=1.097,36M² 

 

7.0-IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA 

((0,3+0,4+0,3)X3,74X2)=7,48M² 

 



 

 

8.0-REVESTIMENTO 

8.1-CHAPISCO (2X79,53)=159,06M² 

8.2-REBOCO/EMBOÇO 

IGUAL ITEM 8.1( 159,06M²) 

8.3-GRANITO BRANCO  DALLAS (IGUAL A ÁREA DE PROJETO) 

A=42,72M² 

8.4-REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE 

(4,00X1,2X2)=9,60M² 

 

9.0-COBERTURA 

9.1 E 9.2=(3,74X3,74X2)=27,98M² 

9.3-POLICARBONATO IGUAL ÁREA DE PROJETO 

A=15,64M² 

9.4-RUFO  

((3,74X4)-0,6x(0,30X0,05X2))=0,43M³ 

9.5-CALHA EM CHAPA 

(3,47X2,00X2)=13,88M 

 

10.0-ESQUADRIAS 

10.1 E 10.2 (ÁREAS CONFORME PROJETO) 

 

 

 



 

 

11.0-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

LUMINÁRIAS ( 2UND POR QUIOSQUE X02)=4UND 

PONTO DE FORÇA= 02PONTOS DE LUZ E  03TOMADAS DUPLAS 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO =1 POR QUIOSQUE =1X2=2UND 

 

12.0-INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

01 PONTO DE ÁGUA E 01 PONTO DE ESGOTO POR QUIOSQUE  

01 PIA INOX COMPLETA POR QUIOSQUE 

01 CAIXA DE GORDURA POR QUIOSQUE  

15METROS DE REDE DE ESGOTO POR QUIOSQUE PARA INTERLIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE NUM 

TOTAL DE 30M 

 

ITENS 13 E 14 POSSUEM ÁREAS CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

REFORMA E ADEQUAÇÃO 
PRAÇA MATRIZ 

MEMORIAL DE CALCULO 
 

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
CACHOEIRA DO ARARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALIZAÇÃO: AV. DEPUTADO JOSÉ RODRIGUES VIANA – 
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PLANILHA DE CUSTO - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS - LEI 
6.019/74 

 

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS  

GRUPO A - Encargos Sociais Diretos (%
) 

01 - INSS 8% 

02 - Salário Educação 0,00% 

03 - FGTS 8% 

  

TOTAL A (máximo) 16,00% 

GRUPO B - Encargos Sociais Diretos (%
) 

05 - Férias + 1/3 de férias 11,11% 

06 - 13º salário 8,33% 

TOTAL B 19,44% 

GRUPO C - Incidências Acumulativas "A" x "B" (%
) 

07 - FGTS s/(RESCISÕES SEM JUSTA CAUSA) 8,00% 

  

TOTAL C 8,00% 

valor total dos encargos sociais e trabalhistas 43,44% 



 

 

 
 
 
 

REFORMA E ADEQUAÇÃO 
PRAÇA MATRIZ 

 
 

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI 
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PLANTA DE LOCAÇÃO
ESCALA: 1/200

PRANCHA:

01/04
     PROJETO ARQUITETÔNICO
DESENHO:DESENVOLVIMENTO:

C E Z A R M A C H A D O
 A   R   Q   U   I   T   E    T   U  R   A   E   D   E   S   I   G   N

             cezarmachadoarq@gmail.com   cel. 98194-0999

PLANTA BAIXA-PRAÇA MATRIZ
CAU - A 18429-2

CEZAR MACHADO

     CEZAR MACHADO (CAU: A 18429-2)

ARQUITETO: CLIENTE:

______________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI

QUIOSQUE PARA PRAÇA MATRIZ

DATA:

ESCALA:

  OUTUBRO/2021

INDICADA
RRT:

ÁREA CONSTRUÍDA:

       6.697,24 M²

PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRA DO ARARI
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DETALHE DO CORTE DO TOLDO
ESC.: 1/10

PRANCHA:

03/04
     PROJETO ARQUITETÔNICO
DESENHO:DESENVOLVIMENTO:

C E Z A R M A C H A D O
 A   R   Q   U   I   T   E    T   U  R   A   E   D   E   S   I   G   N

             cezarmachadoarq@gmail.com   cel. 98194-0999

PLANTA BAIXA
CAU - A 18429-2

CEZAR MACHADO

     CEZAR MACHADO (CAU: A 18429-2)

ARQUITETO: CLIENTE:

______________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI

CORTE E ELEVAÇÕES
DETALHE DO TOLDO

QUIOSQUE PARA PRAÇA MATRIZ

DATA:

ESCALA:

  OUTUBRO/2021

INDICADA
RRT:

ÁREA CONSTRUÍDA:

PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRA DO ARARI

       6.697,24 M²
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     CEZAR MACHADO (CAU: A 18429-2)

ARQUITETO: CLIENTE:

_____________________________

PREFEITURA DE CACHOEIRA DO ARARI

CORTES

MONUMENTO PARA SANTA PADROEIRA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

DATA:

ESCALA:

  OUTUBRO/2021

INDICADA
RRT:

ÁREA CONSTRUÍDA:

CACHOEIRA DO ARARI

       6.697,24 M²
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ANEXO II 

MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO  

 

(em papel timbrado com razão social, CNPJ, endereço completo, endereço eletrônico, telefone, fax, 

nome e assinatura do representante legal)   

 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONVITE N.º 202203003 – CV/CPL/PMCA.   

 

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço 

completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n.º ............e Inscrição Estadual sob n.º ................., 

representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s) Sr(a)..........................., 

portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ............. e CPF n.º........................, nomeia(m) e 

constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a)....................................., portador(a) da Cédula de 

Identidade RG n.º ....................... e CPF n.º.................................., a quem confere(imos) amplos 

poderes para representar a (Razão Social da Empresa) perante .................... (indicação do órgão 

licitante), no que se referir ao presente CONVITE Nº. 202203003 – CV/CPL/PMCA, com poderes 

para tomar qualquer decisão durante todas as fases do certame, inclusive apresentar os envelopes 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (N° 01) e PROPOSTA DE PREÇOS (N° 02),em nome da 

Outorgante, negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso 

administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de 

interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os 

esclarecimentos solicitados pela CPL, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 

em nome da Outorgante.   

A presente Procuração é válida até o dia .............    

Local e data.  

 

Assinatura Responsável legal  
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ANEXO III 
MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO 

 
A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
 
Apresentamos nossa proposta para a execução dos serviços abaixo discriminados que integra o 
instrumento convocatório da licitação em epígrafe: 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ, 
LOCALIZADA NA AV. DEP. JOSÉ RODRIGUES VIANA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE 
CACHOEIRA DO ARARI/PA. 
 
REFERÊNCIA: CONVITE Nº 202203003 – CV/CPL/PMCA 
 

PROPOSTA DE PREÇO – RESUMIDO 
 
ITEM DESCRIÇÃO V. UNITÁRIO V. TOTAL 

01    

VALOR GLOBAL  

 
Valor GLOBAL da Proposta: R$.............. (............................................................). 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a partir da data de início prevista.   
 
OBS: Anexar todos os documentos técnicos de engenharia em referência ao Anexo I deste 
Edital. 
 
1 – IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:  

a) RAZÃO SOCIAL; CNPJ e INC. ESTADUAL; REPRESENTANTE E CARGO; RG E CPF; 
ENDEREÇO E TELEFONE. 

 
2 – CONDIÇÕES GERAIS:  
2.1 – A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente 
licitação;  
2.2 – O preço acima proposto contempla todas as despesas necessárias para a plena execução da 
obra, conforme especificações dos MEMORIAIS DESCRITIVOS e da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.      
 
 

 
LOCAL E DATA 

 
 

ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE 
(OBS:) REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
(art. 27, inc. V da Lei 8.666/93) 

  
  
 

  
.............................................................................................., inscrito no CNPJ 
nº.........................................................., no intermédio de seu representante legal o (a) 
Sr(a)..............., portador(a) da Carteira de Identidade nº.............. e do CPF nº............, 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

  

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz (    ). 

  

  
  
  

Cidade - UF,   de_________________de ____________ 
  
  
  
  
  

________________________________________________ 
(representante legal) 
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ANEXO V 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONVITE Nº 202203003 – CV/CPL/PMCA 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2022XXXX - SECTOUR/PMCA 

 
 

(MINUTA DE) CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE 
ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACHOEIRA DO ARARI, ATRAVÉS DASECRETARIA 
MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E 
URBANISMO, E A EMPRESA XXXXX, CONSOANTE 
AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES: 

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI/PA, pessoa jurídica de Direito Público 
Interno, com sede na Avenida Deputado José Rodrigues Viana nº 785, Bairro Centro, CEP: 688.40-
000, Cachoeira do Arari, Estado do Pará, inscrita no CNPJ sob o nº 04.884.482/0001-40, 
devidamente representada neste ato pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal ANTONIO AUGUSTO 
FIGUEIREDO ATHAR, brasileiro, agente público municipal, casado, portador do CPF nº 
184.675.042-34, RG nº 2121767 – SSP/PA, residente e domiciliado nesta cidade de Cachoeira do 
Arari, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, 
devidamente representada neste ato pelo Sr. Secretário Municipal JOSÉ ROBERTO DO 
NASCIMENTO LEAL, brasileiro, casado, portador do RG nº 2050165 - SSP/PA e do CPF nº 
362.504.302-53, residente e domiciliado nesta cidade de Cachoeira do Arari, doravante 
denominados simplesmente de CONTRATANTE e a EMPRESA XXXXXXXXXXXXX, sediada à 
XXXXXXXXXXX, nº 000, Bairro: XXXXXX, Inscrita no CNPJ sob nº 00.000.000/0001-00, neste ato 
representado na forma da lei, doravante denominado CONTRATADA, ajustam para as finalidades e 
sob as condições declaradas e reciprocamente aceitas o que segue: 
 
 
CLÁUSULA I - DA ORIGEM DO CONTRATO: 
1.1. Este Contrato Administrativo tem como origem o Processo Licitatório na modalidade CONVITE 
Nº 202203003 – CV/CPL/PMCA. 

 
CLÁUSULA II – DA LEGISLAÇÃO: 
2.1. As cláusulas e condições deste Contrato moldam-se às disposições do artigo 54, parágrafos 1º 
e 2º e art. 55, incisos I a XIII da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 e suas alterações posteriores a 
qual CONTRATANTE e CONTRATADA estão sujeitas. 
 
CLÁUSULA III - DO OBJETO 
3.1. O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA E 
ADEQUAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ, LOCALIZADA NA AV. DEP. JOSÉ RODRIGUES VIANA, 
ZONA URBANA DE CACHOEIRA DO ARARI/PA, conforme especificações, quantitativos e valores 
dispostos na Proposta Comercial declarada vencedora, Adjudicada e Homologada, anexa (ANEXO 
I), a este Contrato e consoante o procedimento licitatório CONVITE Nº 202203003 – 
CV/CPL/PMCA.  
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CLÁUSULA IV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1.Os recursos orçamentários necessários ao adimplemento das obrigações por parte da 
CONTRATANTE estão assegurados na seguinte funcional:  
 

ORGÃO: 01 – Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.07 - Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo 

DOTAAÇÃO: 15.451.0004.1.018.0000- Construção, Reforma e Adaptação de Praças e Jardins 

ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51.00- Obras e Instalações 

FONTE DE RECURSOS: 1001- Recursos Ordinários 

 
4.2 As despesas para o exercício futuro correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em 
termo aditivo ou apostilamento.  
 
CLÁUSULA V - DO PREÇO 
5.1. Pela execução dos serviços, objeto deste Contrato, a CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA o valor global de R$ XXX.XXX,XX (XXXXXXX), conforme Proposta de Preço anexa 
a este Contrato – ANEXO I. 
5.2. Todos os impostos, taxas e demais encargos decorrentes do presente Contrato, serão de 
inteira responsabilidade da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
6.2. O pagamento deverá ser realizado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da 

apresentação da nota fiscal, bem como o atesto da prestação dos serviços pelo fiscal do contrato, 
mediante entrega da Nota Fiscal, em 02 (duas) vias junto à Secretaria Municipal de Finanças, 
mediante: 

a) Nota fiscal/Fatura deve apresentar discriminação resumida dos serviços executados, 
período da medição, número da licitação, número do Termo de Contrato e/ou Convênio, 
observação das normas constantes na Instrução Normativa RFB nº 971/2009 e alterações, 
sem rasuras e/ou entrelinhas. 

b) Cópia da Guia de Recolhimento da Previdência Social – GPS do período de execução do 
serviço, devidamente quitada e autenticada, acompanhada do Relatório GFIP/SEFIP, com 
recolhimentos na matrícula CEI da obra. 

c) Cópia da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, do 
período de execução do serviço, devidamente quitada e autenticada, acompanhada do 
Relatório Analítico da GRF. 

d) A CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal, Fatura ou Recibo de acordo com o estabelecido 
na Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 971, de 13 de novembro de 2009, e 
demais alterações.  

 
6.2. A Prefeitura Municipal reserva-se no direito de recusar o a realizar o pagamento, se no ato 

da verificação e atesto pelo fiscal, o mesmo observar que os serviços não estão de acordo com 
as especificações apresentadas, devendo ser relato o fato por escrito. O pagamento só será 
realizado após as devidas correções pela contratada. 

6.3. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a 
nota fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente, até que a 
mesma providencie as medidas saneadoras. 

6.4. O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação 
do documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para a 
CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo no fornecimento pela CONTRATADA. 
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6.5. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 
eventuais multas e/ou indenizações devidas pela CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA VII – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
7.1. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela CONTRATANTE quando da 
ocorrência das hipóteses previstas no Artigo 65, I, da Lei Federal nº. 8.666/1993.  
7.2. O contrato poderá ainda ser modificado através de acordo entre os contratantes quando 
ocorrerem as hipóteses previstas no artigo 65, II, da Lei 8.666/1993.  
7.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem na obra, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato, e, no caso de reforma de edifício ou equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por 
cento), nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA VIII - DAS OBRIGAÇÕES 
8.1.  DA CONTRATANTE: 
8.1.1. Acompanhar e supervisionar a execução da obra, objeto deste Contrato, através do Fiscal do 
Contrato designado pela Administração, denunciando quaisquer irregularidades constatadas. 
8.1.2. Efetuar o pagamento conforme o acordado e previsto na Cláusula VI deste instrumento. 
 
8.2. A CONTRATADA compromete-se a: 
8.2.1. Executar a obra, objeto do presente Contrato, em tempo hábil, e em conformidade com a 
demanda repassada pela CONTRATANTE. 
8.2.2. Responder pela qualidade e garantia dos serviços executados, obedecendo rigorosamente 
às regras contidas no procedimento licitatório CONVITE Nº 202203003 – CV/CPL/PMCA.  
8.2.3. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pela 
CONTRATANTE, na execução da obra, objeto deste Contrato. 
8.2.4. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução deste Contrato. 
 
CLÁUSULA IX - DA RESPONSABILIDADE 
9.1. A empresa contratada é responsável, com exclusividade, pela execução do objeto deste 
contrato, respondendo pelos danos que por si, seus prepostos, ou empregados causarem por dolo 
ou culpa à CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA X - DAS PENALIDADES 
10.1. As penalidades a serem aplicadas em caso de descumprimento das obrigações pela 
CONTRATADA são as previstas na Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93, em seu Capítulo IV, assim 
considerando: 
a) Advertência; 
b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, por infração de qualquer 
cláusula ou condição contratual; 
c) Suspensão temporária de participação em licitações no âmbito da Administração Pública 
Municipal, com impedimento de contratar com essa Administração, por prazo não superior a dois 
(02) anos; 
d) Rescisão unilateral do contrato, pelos motivos descritos no artigo 78, do mesmo Diploma Legal. 
 
CLÁUSULA XI - DA RESCISÃO 
11.1.  O presente Contrato Administrativo poderá ser rescindido: 
a) Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei Federal nº 
8.666, de 21.06.93; 
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de Dispensa de 

Licitação; 
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c) Judicialmente, nos termos da Legislação processual. 
 
CLÁUSULA XII- DA VIGÊNCIA 
12.1. O prazo de vigência do contrato será de 05 (cinco) meses, contados a partir da publicação 
do mesmo; 
12.2. O prazo para execução da obra será de 04 (quatro) meses, a contar da expedição de 

Ordem de Serviço; 
12.3.  Os prazos de início de etapa de execução, de conclusão e de entrega poderão ser 
prorrogados, desde que devidamente justificados e com base nos motivos apontados no art. 57, § 
1º, incisos I a VI, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA XIII - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
13.1.A administração e fiscalização do presente Contrato caberá ao Sr. HAROLDO LOBO FILHO - 
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PA 35.289-D, neste ato devidamente designado pela Administração 
Municipal como Fiscal de Contrato. 
 
CLÁUSULA XIV - DO REAJUSTE  
14.1 Só será admitido o reajuste de preços após decorrido o prazo de 12 (doze) meses contados a 

partir da data da apresentação da proposta, desde que o contratado não tenha dado causa ao 
atraso no cronograma físico da obra, e após a análise dos setores competentes sobre a 
admissibilidade.  
14.2 O interessado deverá formalizar o pedido de reajuste juntamente com o pedido de pagamento 

da nota fiscal/fatura dos valores passíveis de reajuste, sob pena de preclusão lógica do direito.  
14.3 O índice a ser aplicado deverá ser o INCC-M, da Fundação Getúlio Vargas.  
14.4 Para cálculo do reajuste aplicar-se-á a seguinte formula:  
 
R = Pi x Ii - I0 onde:  
R = valor do reajustamento;  
Pi = preço inicial dos serviços a serem reajustados;  
Ii = índice nacional da Construção Civil–INCC- M, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV 
no 13º mês, contados da data da apresentação da proposta.  
I0 = índice publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, referente ao mês da apresentação da 
proposta.  
 
CLÁUSULA XV: DA PUBLICAÇÃO 
15.1. O presente Contrato será publicado em extrato, por veículo Diário Oficial, mural da Prefeitura 
Municipal e Portais de Transparência (Municipal e GEO-OBRAS/TCM-PA), após sua assinatura. 
 
CLÁUSULA XVI - DO FORO 
16.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou questões decorrentes deste Contrato 
Administrativo, fica declarado competente o Foro da Comarca de Cachoeira do Arari, Estado do 
Pará, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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E por estarem assim, justas e Contratadas, firmam o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor 
e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas, para que produza os efeitos 
legais. 

Cachoeira do Arari/PA, XX de XXXXX de 2022. 
 

 

 

 

 

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO RARI/PA 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO LEAL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO 

CONTRATANTE 

 
 
 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CONTRATADA 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 

1 ____________________________________ 

Nome: 
CI: 
2 ____________________________________ 
Nome: 
CI: 

 

 


