GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO, EMPREGO E RENDA
COORDENADORIA DE LICITAÇÃO

CARTA - CONVITE N° 02/2021
PROCESSO Nº: 2021/822565
O GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SEASTER, representada pelo
Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, Sr. INOCÊNCIO RENATO
GASPARIM, designado pelo DECRETO ESTADUAL, de 1º de janeiro de 2019, publicado no DOE nº.
33.771, de 02/01/2019, que realizará licitação, na modalidade CONVITE, do tipo Menor Preço Global,
sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global nos termos da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei de
Diretrizes Orçamentárias vigente, da Lei Estadual nº 8.417, de 07 de novembro de 2016, do Decreto Estadual
nº 870, de 04 de outubro de 2013, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017, da
Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril de 2018, e, ainda, de acordo com as condições
estabelecidas neste Convite.
1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:
1.1. Até às 13:50 horas, do dia 11, mês de novembro, ano de 2021, no endereço Av. Gov. José Malcher,
1018 – Nazaré. Belém - PA CEP. 66055-260, para entrega dos Envelopes n° 01, com os documentos de
habilitação, e nº 02, com a proposta, além das declarações complementares.
1.
HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA
1.1.
Às 14:00 horas, do dia 11, mês de novembro, ano de 2021, na sala da CPL localizada noendereço
Av. Gov. José Malcher, 1018 – Nazaré. Belém - PA CEP. 66055-260, terá início a sessão pública,
prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentação
de habilitação e a realização de consulta on-line ao SICAF.
1.2.
Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do
licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 1
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO,
EMPREGO E RENDA - SEASTER
CONVITE Nº 01/2021
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

ENVELOPE Nº 2
PROPOSTA
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO,
EMPREGO E RENDA - SEASTERCONVITE Nº 01/2021
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)
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1.3.
Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus representantes
legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via
Correios ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais para recebimento dos
mesmos, constantes neste Convite. A correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para
a Comissão de Licitação no endereço indicado no item 1 desta Carta Convite e conter os dois envelopes
mencionados,além das declarações complementares, com antecedência mínima de 1 (uma) hora do momento
marcado para abertura da sessão pública.
2.
DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO
2.1.
Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverão estar
devidamente representados por:
2.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento de
identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato social ou
estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos documentos de
eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da
respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar expressos
poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
2.1.2. Representante designado pela empresa licitante,que deverá apresentar instrumento particular de
procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em
qualquer fase da licitação, acompanhado de: documento de identificação oficial e do registro comercial, no
caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso
de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus administradores;
inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e
ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de
sociedades cooperativas;
2.2.
Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante.
3.
OBJETO
3.1.
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa
especializada para execução da conclusão da construção da Cozinha Comunitária no Município de
Xinguara (PA), localizada na Rua Marechal Rondon Esquina c/ Rua João Luís P. Carvalho, no âmbito
do Contrato de Repasse n2 297.642-27/2009 MDSA / Caixa Econômica Federal — SICONV n2
706092/2009, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nesta Carta Convite e seus
anexos.
3.2. A licitação será realizada em grupo único, formados por itens, conforme tabela constante no Projeto
Básico devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem.
4.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas as exigências
contidas neste Carta-Convite e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
4.
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1.
As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento o Estado do Pará para o exercício de 2021, cujo valor máximo é de R$ 243.266,41
(duzentos e quarenta e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos), e estão
disponíveis na seguinte dotação orçamentária:

Gestão/Unidade: 43101
Fonte: 0101
Programa de Trabalho: 08.244.1505.7678
Elemento de Despesa: 449051
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5.
DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
5.1.
Serão convidados a participar desta licitação os interessados cujo ramo de atividade seja compatível
com o objeto desta licitação, regularmente cadastrados ou não no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF, possibilitando-se que outros cadastrados participem da licitação, desde que
manifestem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas.
5.2.
Não poderão participar desta licitação:
5.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;
5.2.2. que não atendam às condições deste Carta-Convite e seus anexos;
5.2.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente;
5.2.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
5.2.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de
dissolução ou liquidação, observado o disposto no subitem 7.3.1.2;
5.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
5.2.7. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº
746/2014-TCU-Plenário);
5.2.8. instituições sem fins lucrativos.
5.2.8.1.
É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na forma do art. 6º da Lei
Estadual nº 5.980, de 19 de julho de 1996, desde que os serviços objeto desta licitação se insiram entre as
atividades previstas no contrato de gestão firmado entre o Poder Público e a organização social (Acórdão nº
1.406/2017- TCU-Plenário), mediante apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos atos
constitutivos.
6.2.9. sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa SEGES/MP
nº 5, de 2017.
5.3.
É vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção,
familiar de:
a)
detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda
ou contratação; ou
b)
de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.
5.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em
linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13);
7.
DA HABILITAÇÃO
7.1.
Habilitação Jurídica:
7.1.1. Será consultado o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, para os licitantes, em
relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica,
conforme o disposto nos arts. 10 a 16 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
7.1.1.1 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de
2018, mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até
o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.
7.1.1.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º,
da Lei Complementar nº 123, de 2006, e do art. 7, §1º, da Lei Estadual nº 8.417, de 2016.
7.1.2. Para a Habilitação Jurídica, são exigidos no envelope nº 1 os seguintes documentos:
7.1.2.1. SICAF;
7.1.2.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
7.1.2.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
7.1.2.4. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON,
mantidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
7.1.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
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majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
7.1.4. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas,
o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.
7.1.4.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
7.1.5. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –
SICAF, nos termos da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 2018, deverão apresentar, no envelope nº 1,
a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, bem como a
Qualificação Econômico-Financeira, nas condições descritas adiante.
7.1.5.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;
7.1.5.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
7.1.5.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde
tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
7.1.5.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
7.1.5.5. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no
País;
7.1.5.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.
7.1. Regularidades Fiscal e Trabalhista:
7.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
7.2.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
7.2.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
7.2.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
7.2.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual/municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
7.2.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal do domicílio ou sede do licitante;
7.2.6.1. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório, deverá
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda do
domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;
7.2.7. Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar nº 123, de 2006, a
licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal e trabalhista
das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do
contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 7º, §1º, da
Lei Estadual nº 8.417, de 2016.
7.3. Qualificação Econômico-Financeira:
7.3.1. certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
7.3.1.2. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a
comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da
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Lei Federal nº 11.101, de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais
requisitos de habilitação.
7.3.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
7.3.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
7.3.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
7.3.3. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das
seguintes fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante
7.4. Qualificação Técnica:
7.4.1. As empresas cadastradas, ou não, no SICAFdeverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por
meio da apresentação dos documentos que seguem, no envelope nº 1:
7.4.1.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no
Projeto Básico, em plena validade;
7.4.1.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e
prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo
do objeto da licitação:
7.4.1.3. Os atestados exigidos no subitem 7.4.1.2, para serem aceitos, deverão ser de execução de serviço que
comprove a execução de obra com custo de no mínimo 40% (quarenta) por cento do valor estimado para
contratação;
7.4.1.3.2.
Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação
de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante;
7.4.1.5. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao
quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal,
para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência
Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de
compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação.
7.4.1.5.1 No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderão ser
substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência
equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.
7.4.1.6. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do
contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de engenharia.
7.4.1.7. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento
e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.
7.4.1.8. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, caso exigida no Projeto Básico.

5

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO, EMPREGO E RENDA
COORDENADORIA DE LICITAÇÃO

7.4.1.8.1.
O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que
conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.
7.5.
Todos os licitantes, cadastrados ou não no SICAF, deverão apresentar, ainda, no envelope nº 1:
7.5.1. Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei nº 9.854, de 1999, conforme modelo
ANEXO.
7.6.
Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão da
imprensa oficial.
7.7.
Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
7.7.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for
a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.7.2. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas
contribuições.
7.8.
A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, uma vez que atenda a todas as
demais exigências da carta convite.
7.9.
Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas na Carta-Convite, o licitante estará
habilitado para a fase de classificação.
8.
DA PROPOSTA
8.1.
A proposta de preço, apresentada no envelope nº 2, será redigida no idioma pátrio, impressa,
rubricada em todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, sem
emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter:
8.1.1. a razão social e o CNPJ da empresa licitante;
8.1.2. descrição do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do Projeto Básico e
demais documentos técnicos anexos;
8.1.3. preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional
(real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha Orçamentária
anexo a Carta Convite;
8.1.4. a Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme ANEXO III
8.1.4.1. Na composição dos preços unitários, o licitante deverá apresentar discriminadamente as parcelas
relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços;
8.1.4.2. Nos preços cotados deverão estar incluídos custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do
objeto e todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;
8.1.4.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos
especificados e a margem de lucro pretendida;
8.1.4.4. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da expressão “verba” ou
de unidades genéricas.
8.1.5. Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo a Carta-Convite;
8.1.5.1. O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o cronograma de desembolso
máximo por período constante do Projeto Básico, bem como indicar os serviços pertencentes ao caminho
crítico da obra.
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8.1.6. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma
percentual, conforme modelo anexo a Carta-Convite;
8.1.6.1. Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e
acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não
poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária.
8.1.6.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na
legislação tributária;
8.1.6.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI.
8.1.6.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS devem
apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos
tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do
direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis Federais nºs 10.637, de 2002, e 10.833, de
2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios
tributários concedidos pela legislação tributária.
8.1.6.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a
recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006.
8.1.7. a composição do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores nominais como também
sob a forma percentual.
8.1.7.1. Os custos relativos à administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e
acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não
poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária;
8.1.7.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na
legislação tributária.
8.1.7.3. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não poderá incluir
os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae, etc),
conforme dispõe o art. 13, § 3º, da Lei Complementar nº 123, de 2006;
8.1.8. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do certame.
8.2.
Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
8.3.
A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do art. 57 da Lei Federal n° 8.666, de 1993.
8.3.1. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às necessidades
da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de
faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e
cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da
Lei n. 8.666, de 1993.
8.4.
A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou
cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir:
8.4.1. cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a execução
contratual;
8.4.2. cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente da planilha e
haverá glosa, quando do pagamento.
8.5.
Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a
cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze
meses, devendo o licitante ou Contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo,
comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.
8.6.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
8.7.
Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta.
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8.7.1. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não haja
majoração do preço proposto.
8.8.
A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas
contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituição.
8.9.
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não
lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.
8.10. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, será
colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
9.
DA ABERTURA DOS ENVELOPES
9.1.
No dia, hora e local designados nesta Carta-Convite, em ato público, na presença dos licitantes, a
Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, bem como as
declarações complementares, e procederá à abertura da licitação.
9.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão
ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a intercomunicação entre eles,
nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.
9.2.
Como condição para participação, o licitante cadastrado, ou não, no SICAF, deve entregar,
separadamente dos envelopes acima mencionados, as declarações complementares que consistem nos
seguintes documentos:
9.2.1. de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, ou
cooperativa equiparada – COOP, nos termos do art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007, caso opte por usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
9.2.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a ausência da
declaração impedirá o prosseguimento no certame;
9.2.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte,
a ausência da declaração apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa.
9.2.2. que está ciente e concorda com as condições contidas na Carta-convite e seus anexos, bem como de
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos na Carta-Convite;
9.2.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;
9.2.4. que a proposta foi elaborada de forma independente;
9.2.5. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado,
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
9.2.6. que cumprem a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no
art. 93 da Lei nº 8.213, de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº
8.666/1993.
9.3.
A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções
previstas em lei e nesta Carta-Convite.
9.4.
Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123,
de 2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e diligências para verificar se o somatório dos
valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP/COOP, no exercício anterior, extrapola o limite
previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do
mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado.
9.4.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o exercício
corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior
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ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20%
(vinte por cento) de que trata o art. 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006;
9.4.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem que
haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em lei e a não-aplicação,
na presente licitação, dos benefícios decorrentes dessa qualificação.
9.5.
Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, nem
tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de
preços apresentadas.
9.6.
A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 Documentos de Habilitação.
9.6.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes presentes ou
por seus representantes, e consultado o SICAF, se for o caso.
9.7.
A Comissão verificará o eventual descumprimento quando da entrega da Documentação de
Habilitação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, nos termos do subitem 7.1 desta Carta-Convite.
9.8.
Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos
apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se, informando os
licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta
de Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em
poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação.
9.9.
Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de
transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável do
recurso.
9.10. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - Proposta
de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham
desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim,
após o regular decurso da fase recursal.
9.10.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os
Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos
invioláveis até a posterior abertura.
9.11. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante por motivo
relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
9.12. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio deste
Instrumento Convocatório.
9.13. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão
Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova
documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.
9.14. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissão
e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.
9.15. Será considerado inabilitado o licitante que:
9.15.1. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no prazo de validade e/ou
devidamente atualizados, ou não comprovar sua habilitação por meio do SICAF, ressalvado o disposto
quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas
enquadradas no art. 34 da Lei n° 11.488, de 2007;
9.15.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01.
9.15.3. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terá o prazo de 5 (cinco) dias
úteis para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. O prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado do julgamento das propostas e poderá
ser prorrogado por igual período a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de justificativa.
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9.15.4. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação
do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à
administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.
9.15.5. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante publicação na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão,
caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata..
10.
DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
10.1. O critério de julgamento será o Menor Preço Global.
10.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os documentos pelos
membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das entidades licitantes. A Comissão, caso
julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise das mesmas.
10.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nesta Carta-Convite.
10.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista nesta Carta-Convite, para efeito de
julgamento da proposta.
10.5. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos.
10.6. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, proceder-se-á a
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicarse o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, e no art. 8º da Lei Estadual nº 8.417, de
2016.
10.6.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor preço
serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
10.6.2. A melhor classificada nos termos do subitem 10.6.1 terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 10 (dez) minutos,
caso esteja presente na sessão ou no prazo de 03(três) dias, contados da comunicação da Comissão de
Licitação, na hipótese de ausência. Neste caso, a oferta deverá ser escrita e assinada para posterior inclusão
nos autos do processo licitatório.
10.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas,
empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por
cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no
subitem anterior.
10.7. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira
colocada, a Comissão de Licitação convocará os licitantes para que compareçam ao sorteio na data e horário
estipulados, para que se identifique aquela que primeiro poderá reduzir a oferta.
10.8. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação das propostas
para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou não havendo êxito na
aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial.
10.9. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
10.9.1. produzidos no País;
10.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
10.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no País.
10.9.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.
10.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor
ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão convocados.
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10.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 8
(oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de desclassificação.
10.12. Será desclassificada a proposta que:
10.12.1.
não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Carta-Convite;
10.12.2.
contiver vício insanável ou ilegalidade;
10.12.3.
não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos;
10.12.4.
apresentar, na composição de seus preços:
10.12.4.1.
taxa de Encargos Sociais ou taxa de BDI inverossímil;
10.12.4.2.
custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;
10.12.4.3.
quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a
unidade dos serviços.
10.13. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada integral, será
desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos
unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, salvo se o preço de
cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro não superar os valores de referência
discriminados nos projetos anexos a este Carta-Convite.
10.14. Ainda nessa hipótese, de o regime de execução ser o de empreitada por preço global ou empreitada
integral, a participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a adequação de todos os
projetos anexos a este Carta-Convite, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer
das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não
poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato.
10.15. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço unitário, será desclassificada a proposta
ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera o
correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, em conformidade com os projetos
anexos a este Carta-Convite.
10.16. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para
executar a contento o objeto, será considerada inexeqüível a proposta de preços ou menor lance que:
10.16.1.
for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
10.16.2.
apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em
instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de
trabalho vigentes
10.16.3.
O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 2º, da Lei nº
8.666, de 1993.
10.16.4.
Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do art. 43 da Lei n°
8.666, de 1993, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
10.16.5.
Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos
preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação por
inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta.
10.16.6.
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
10.16.7.
Será facultado ao licitante o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para comprovar a viabilidade
dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do art. 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993,
sob pena de desclassificação.
10.17. Erros formais no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a desclassificação da
proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, atendidas
as demais condições de aceitabilidade.
10.18. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao preço ou
quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas apenas as
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alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do
conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes.
10.19. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta subsequente,
e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
10.20. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à subsequente,
haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
10.21. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para apresentação de
recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que
poderão impugná-lo no mesmo prazo.
10.22. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a
Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação do resultado do certame
pela autoridade competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor.
10.23. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão,
caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
10.24. O resultado do certame será divulgado no Diário Oficial do Estado.
11.

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e julgamento das
propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993.
11.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos interessados, pelo
prazo necessário à interposição de recursos.
11.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público,
atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva.
11.4. Os recursos deverão ser encaminhados para o Protocolo instalado no endereço Av. Gov. José
Malcher, 1018 – Nazaré. Belém - PA CEP. 66055-260.
11.5. O recurso será dirigido ao Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda,
por intermédio do Presidente da Comissão de Licitação, o qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de
5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade.
11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
12.
12.1.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

13.
DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
13.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Contrato ou
emitido instrumento equivalente.
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13.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação,
para assinar o Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
Carta-Convite.
13.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do
Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso
de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias,
a contar da data de seu recebimento.
13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
13.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica
o reconhecimento de que:
13.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as
disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
13.3.2. a Contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Carta-Convite e seus anexos;
13.3.3. a Contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei
nº 8.666, de 1993, e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
13.4. O prazo de vigência da contratação é de 90 (noventa) dias contados da assinatura do contrato,
prorrogável na forma dos arts. 57, §1°, e 79, §5º, da Lei n° 8.666, de 1993.
13.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar
com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
13.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de Contrato, e o fornecedor não
estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.
13.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, a Contratada deverá regularizar a sua situação
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no
Carta-Convite e anexos.
13.6. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Contrato, não comprovar que mantém as mesmas
condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro
licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da
proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Carta-Convite e das demais cominações legais.
14.
DO REAJUSTE
14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este
Carta-Convite.
15.
DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Projeto Básico,
ANEXO I.
16.
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA
16.1. As obrigações do Contratante e da Contratada são as estabelecidas neste Carta-Convite e seus
anexos, na proposta apresentada e no Projeto Básico.

17.
DO PAGAMENTO
17.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este
Carta-Convite.
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18.
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, o licitante/adjudicatário que:
18.1.1. não assinar o termo de Contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
18.1.2. apresentar documentação falsa;
18.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
18.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;
18.1.5. não mantiver a proposta;
18.1.6. cometer fraude fiscal;
18.1.7. comportar-se de modo inidôneo.
18.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
18.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
18.3.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para
a Contratante;
18.3.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do
licitante;
18.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
18.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuízos causados.
18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
18.4. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado,
para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização - PAR.
18.5. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013,
seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
18.6. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato
lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
18.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante,
a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme art. 419 do Código Civil.
18.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993,
e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
18.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio
da proporcionalidade.
18.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
19.
DA IMPUGNAÇÃO
19.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Convite perante esta Administração, o licitante que
não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, pelas falhas ou
irregularidades que viciariam este Convite, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
19.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
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19.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Convite por irregularidade na aplicação da Lei
nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura
dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias
úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113 da referida Lei.
A impugnação poderá ser realizada por petição protocolada no endereço Av. Gov. José Malcher, 1018 –
Nazaré. Belém - PA CEP. 66055-260, direcionada à Comissão Especial de Licitação.
20.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
20.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
20.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou
do resultado do processo licitatório.
20.4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do cumprimento
das disposições nele contidas.
20.5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
20.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no
mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da Comissão em
sentido contrário.
20.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
20.8. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
20.9. Os licitantes, quando solicitados, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do
contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de engenharia.
20.10. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
20.11. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Convite e de seus anexos, o valor
se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei
n° 8.666, de 1993.
20.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Convite e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
20.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.
20.14. Em caso de divergência entre disposições deste Convite e de seus Anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerão as deste Convite.
20.15. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 8.666, de 1993,
e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis.
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20.16. O Convite está disponibilizado, na íntegra, no endereço Av. Gov. José Malcher, 1018 – Nazaré.
Belém - PA CEP. 66055-260, Coordenadoria de Licitação, nos dias úteis, no horário das 09 horas às 17
horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista
franqueada aos interessados.
20.17. O foro para dirimir questões relativas ao presente Carta-Convite será o da Comarca de Belém,
Capital do Estado do Pará, da Justiça Estadual, com exclusão de qualquer outro.
20.18. Integram este Convite, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
20.18.1.
ANEXO I – Projeto Básico e Especificação Técnica;
20.18.2.
ANEXO II – Minuta de Contrato;
20.18.3.
ANEXO III – Planilha de Custos e Formação de Preços, Composição de BDI e
Cronograma Físico-Financeiro;
20.18.4.
ANEXO IV – Modelo de Atestado de Vistoria;
20.18.5.
ANEXO V – Modelo de Proposta;
20.18.6.
ANEXO VI – Modelo de declarações
20.18.7.
ANEXO VII - Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno
porte, ou de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007;
20.18.8.
ANEXO VIII - Projeto Executivo (CD ROM)

Belém (Pa), 29 de outubro de 2021.

INOCENCIO RENATO GASPARIM
Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda
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ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS NOVOS

COZINHA DE XINGUARA

PROJETO BÁSICO

17

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO, EMPREGO E RENDA
COORDENADORIA DE LICITAÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE XINGUARA
LOCALIZAÇÃO: Rua Marechal Rondon c/ Rua João Luís P. Carvalho – Xinguara(PA).

MEMORIAL DESCRITIVO
1- Generalidades
As presentes especificações técnicas têm por objetivo estabelecer as condições que nortearão
o desenvolvimento das obras e serviços relativos à OBRA DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA
COMUNITÁRIA DE XINGUARA, localizado na Rua Marechal Rondon c/ Rua João Luís P.
Carvalho - Xinguara(PA).
Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com estas Especificações
Técnicas e com os documentos nelas referidos, as Normas Técnicas vigentes, as especificações de
materiais e equipamentos descritos e os Projetos em anexo.
Todos os itens da planilha orçamentária dizem respeito, salvo o disposto em contrário nas
Especificações Técnicas, a fornecimento e de material e mão de obra, por parte daCONTRATADA.
Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às
condiçõescontratuais.
Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após o
recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando por sua conta exclusiva, as despesas
decorrentes dessas providências.
1.1 - Documentação para início daobra.
São de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes à regularização para o
início da obra tais como:
- Cadastro junto à Prefeitura Municipal local(ISS);
- Alvará de construção deObra;
- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços contratados, com a
respectiva taxarecolhida;
1.2 - Obrigações daContratada
1.2.1 - Quanto aos materiais
Realizar a devida programação de compra de materiais, de forma a

concluir a obra no

prazofixado;
Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois será recusado pela
Fiscalização qualquer tipo de material que se encontre com o prazo de validade vencido;
Todo e qualquer material de construção que entrar no canteiro de obras deverá ser
previamente aprovado pela Fiscalização. Aquele que for impugnado deverá ser retirado do canteiro, no
prazo definido pelaFiscalização;
Submeter à Fiscalização, sem ônus, amostras dos materiais e acabamentos a serem utilizados
na obra.
1.2.2 - Quanto à mão-de-obra
Contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe
homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados, que assegure progresso satisfatório às obras.
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É de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos de segurança aos seus
empregados tais como: cintos, capacetes, etc., devendo ser obedecidas todas as normas de prevenção de
acidentes;
1.2.3 - Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho
É de responsabilidade da contratada os gastos com aquisição de ferramentas, máquinas,
equipamentos necessários na execução da reforma.
1.2.4 - Quanto à administração da obra
Manter um engenheiro civil ou arquiteto residente na obra, com carga horária mínima
equivalente a um turno fixo, por semana;
Manter em dia pagamentos de faturas de água e energia elétrica.
1.3 – Segurança e saúde do trabalho.
A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços subempreitados,
em conformidade com a legislação vigente de Segurança e Saúde do Trabalho, em particular as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, instituídas pela Portaria n° 3.214/78 e suas alterações
posteriores;
Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-18 e
demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios serão:
• Equipamentos para proteção da cabeça
• Equipamentos para Proteção Auditiva
• Equipamentos para Proteção dos membros superiores e inferiores.

A inobservância das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e Saúde do Trabalho
terá como penalidade advertência por escrito e multa.
1.4 – Diário de obra.
Deverá ser mantido no canteiro um Diário de Obra, desde a data de início dos serviços, para
que sejam registrados pela Contratada e, a cada vistoria, pela Fiscalização, fatos, observações e
comunicações relevantes ao andamento da mesma.
1.5 – Limpeza da obra.
O local da obra, assim como o seu entorno e passeio deverão ser mantidos limpos e
desobstruídos de entulhos, durante e após a realização dos trabalhos.
1.6 – Locação de Instalações e Equipamentos.
A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de
quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no local.
Havendo discrepâncias, que não possam ser sanadas na obra, ou modificações significativas
ocorridas após a conclusão e o recebimento do projeto, a ocorrência será comunicada à Fiscalização, que
decidirá a respeito.
1.7 – Especificações de materiais e serviços.

19

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO, EMPREGO E RENDA
COORDENADORIA DE LICITAÇÃO

O fornecimento de materiais, bem como a execução dos serviços obedecerá rigorosamente ao
constante nos documentos:
•
•
•
•

Normas daABNT;
Prescrições e recomendações dosfabricantes;
Normas internacionais consagradas, na falta dascitadas;
Estas especificações e desenhos doprojeto.

Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em função e qualidade. O
uso destes produtos será previamente aprovado pela CONTRATANTE.
A existência de FISCALIZAÇÃO, de modo algum, diminui ou atenua a responsabilidade da
CONTRATADA pela perfeição da execução de qualquer serviço.
Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO, recusar qualquer serviço executado que não satisfaça às
condições contratuais, às especificações e ao bom padrão de acabamento.
A CONTRATADA ficará obrigada a refazer os trabalhos recusados pela FISCALIZAÇÃO.
Caberá à CONTRATADA manter o DIÁRIO DE OBRAS, no qual se farão todos os registros
relativos a pessoal, materiais retirados e adquiridos, andamento dos serviços e demais ocorrências.
Caberá à CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de trabalho, bem como
danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE e a terceiros.
Todas as medidas serão conferidas no local.
A quantificação é da responsabilidade das empresas LICITANTES que serão obrigadas a
contemplar todos os itens constantes do projeto.
Todos os materiais serão novos, comprovadamente de primeira qualidade.
1.8 - Quanto ao andamento dos trabalhos.
Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento das obras a
CONTRATADA deverá manter na obra pessoal técnico habilitado e obriga-se a prestar toda assistência
técnica e administrativa, com a finalidade de imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento
dos prazos contratuais;
À CONTRATADA caberá a execução das instalações provisórias de água, luz, força, esgoto,
etc., bem como o transporte dentro e fora do canteiro de obras;
Além do previsto em itens anteriores, caberá à CONTRATADA proceder à instalação do
canteiro de obras dentro das normas gerais de construção com previsão de baias para depósito de
agregados, almoxarifado, dotá-lo de alojamento e instalações sanitárias para operários e fiscalização.
Além da placa da CONTRATADA exigida pelo CREA, deverá ser colocada em local visível,
quando da instalação do canteiro de obras, placa conforme modelo fornecido pelo Setor de Engenharia da
CONCEDENTE.
1.9 - Do prazo de execução.
O prazo para execução dos serviços em é de 60 dias corridos, a contar da data de recebimento
da ordem de serviço.
2

FUNDAÇÕES

2.1

Baldrame concreto ciclópico fck=10mpa 30% pedra de mão inclusive lançamento.
Fundação corrida para o deposito de lixo.
O concreto ciclópico refere-se à adição ao concreto convencional um volume de até 30% de
pedra de mão, lavadas e saturadas, no local de aplicação do concreto. A espessura de
envolvimento da pedra de mão pelo concreto deve ser de no mínimo 5,0 cm.
O concreto, onde as pedras de mão são adicionadas, deve possuir resistência característica a
compressão mínima de 10 MPa, 30% em volume de pedra de mão e 70% de concreto.
Os ensaios dos materiais constituintes do concreto e composição do traço são da
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responsabilidade da contratada. A dosagem do concreto, traço, deve decorrer de experimentos;
deve considerar todos os condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e resistência.
O tempo de mistura depende das características físicas do equipamento e deve oferecer um
concreto com características de homogeneidade satisfatória. O transporte do concreto recém
preparado até o ponto de lançamento deve ser o menor possível e com cuidados dirigidos para
evitar segregação ou perda de material.
O concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da posição final, através de
sucessivas camadas, com espessura não superior a 50 cm, e com cuidados especiais para
garantir o preenchimento de todas as reentrâncias, cantos vivos, e prover adensamento antes
do lançamento da camada seguinte.

3

ESTRUTURAS

3.1

Contra Verga em Concreto Armado Fck=15 MPa
Deverá ser empregado, em todos os vãos de janelas, não será empregado em portas, e poderá
ser dispensado quando da ocorrência de vãos menores que 60 cm. Serão confeccionadas em
concreto de Fck 15 MPa, sendo a seção da peça e sua armadura calculadas em função do vão
ao qual se destinam. Poderão á critério do Construtor, ser pré-moldadas ou moldadas "in loco".

4

PAREDES E PAINÉIS

4.1

Divisória em Granito Cinza - Incl. Ferreg. de Fixação
Colocação de divisória em granito cinza andorinha, espessura=3 cm, com argamassa de
cimento e areia no traço 1:3, com 3 cm de espessura.
A argamassa de assentamento deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas para
fixação de placa divisória. Como dosagem inicial recomenda-se o traço nas proporções 1:3, em
volume sendo uma parte de cimento e três partes de areia média ou grossa; o ajuste do traço
deverá ser feito experimentalmente em função dos materiais constantes da argamassa. A
divisória deverá ter dimensões, forma e detalhes específicos, indicados no projeto. A placa
divisória deverá ter as bordas e superfícies lisas, sem irregularidades. Uso de mão-de-obra
habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
Após o revestimento do piso e parede, executar o rasgo para engaste da placa divisória com
largura de aproximadamente 1 cm superior à espessura da placa e profundidade de 3 cm a 5
cm; executar o corte com esmerilhadora elétrica, com disco de corte apropriado. Após
aprumada e nivelada, fixar a placa com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, que deverá
preencher todos os vazios do rasgo e ter sua superfície aparente lisa e regular. Entre a parede e
a placa divisória e, entre esta e o piso instalar elementos de arremate ou executar um
rejuntamento mais adequado para acabamento, como, por exemplo, pasta de cimento branco
ESQUADRIAS

5
5.1

5.2

Porta de madeira 120x210x3,5cm - para verniz, duas folhas, incluso aduela , alizar e
dobradicas com anel - p3
Será executa porta de madeira 120x210x3,5cm de MDF, para acesso de pessoas - acabamento
de verniz, duas folhas, incluso aduela , alizar e dobradicas com anel, e serão fornecidas
fechaduras de embutir completas, e fecho de embutir tipo unha com alavanca de latão
cromado, 22 cm. Todo material utilizado deverá ser de 1ª qualidade, atendendo sempre as
normas construtivas.
Porta de madeira 1,00 x 2,10 - para verniz, c/ caix. aduela e alizar - p5
Será executa porta de madeira 100x210 de MDF, para acesso de pessoas - acabamento de
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verniz, incluso aduela , alizar e dobradicas , e serão fornecidas fechaduras de embutir
completas. Todo material utilizado deverá ser de 1ª qualidade, atendendo sempre as normas
construtivas
5.3

Janela de alumínio maxim-ar, com vidros, padronizada - j1, j2, j5, j6.
Será executa a janela de alumínio maxim-ar j1 , medido 1,20x 0,5x 1,8 m, inclusive
fornecimento de ferragens e vidros com espessura 8mm.
Será executa a janela de alumínio maxim-ar j2 , medido 1,30x 0,5x 1,8 m, inclusive
fornecimento de ferragens e vidros com espessura 8mm.
Será executa a janela de alumínio maxim-ar j5 , medido 0,80x 0,5x 1,8 m, inclusive
fornecimento de ferragens e vidros com espessura 8mm.
Será executa a janela de alumínio maxim-ar j6 , medido 0,60x 0,5x 1,8 m, inclusive
fornecimento de ferragens e vidros com espessura 8mm.

5.4

Janela de alumínio de correr, com vidros, padronizada - j3, j4, j7.
Será executa a janela de correr j3 , medido 3,00x 1,10x 1,30 m, inclusive fornecimento de
ferragens e vidros com espessura 8mm.
Será executa a janela de correr j4 , medido 2,00x 1,50x 0,80 m, inclusive fornecimento de
ferragens e vidros com espessura 8mm.
Será executa a janela de correr j7 , medido 1,50x 1,00x 1,30 m, inclusive fornecimento de
ferragens e vidros com espessura 8mm.

6

OBRAS COMPLEMENTARES

6.1

Alambrado em mourões de concreto, altura livre 2,2m, espaçados a cada 3m, com tela de
arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm.

7

FUNDAÇÃO PARA MOURÃO

7.1

As escavações poderão ser executadas manualmente, devendo o material remanescente
ser retirado para local a ser determinado pela Fiscalização, ou reutilizado.
Nas escavações necessárias à execução da obra, a Contratada tomará as máximas cautelas e
precauções quanto aos trabalhos a executar, tais como escoramentos, drenagens, esgotamentos,
rebaixamentos e outros que se tornarem necessários, no sentido de dar o máximo de
rendimento, segurança e economia na execução dos serviços.

7.2

Reaterro vala/cava compactada a maco em camadas de 20cm.
Os trabalhos de aterro e reaterro deverão ser executados com material de boa qualidade, do tipo
arenoso, sem matéria orgânica, em camadas sucessivas de 0,20m, devidamente molhadas e
apiloadas, manual ou mecanicamente.
Antes do lançamento do material, deverão ser removidas todas as camadas orgânicas do solo, a
fim de garantir a sua perfeita compactação.
O material proveniente das escavações, desde que seja isento de materiais orgânicos, poderá
ser reaproveitado como aterro.
OBS: Para efeito de medição, o volume de aterro a ser considerado diz respeito ao material já
compactado, devendo os custos referentes ao transportes, lançamento e adensamento
decorrente da compactação, ser considerados na composição de custo do preço unitário.

7.3

Concreto Ciclópico Fck=10 MPa30% pedra de mão inclusive lançamento.
O concreto ciclópico refere-se à adição ao concreto convencional um volume de até 30% de
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pedra de mão, lavadas e saturadas, no local de aplicação do concreto. A espessura de
envolvimento da pedra de mão pelo concreto deve ser de no mínimo 5,0 cm.
O concreto, onde as pedras de mão são adicionadas, deve possuir resistência característica a
compressão mínima de 10 MPa, 30% em volume de pedra de mão e 70% de concreto.
Os ensaios dos materiais constituintes do concreto e composição do traço são da
responsabilidade da contratada. A dosagem do concreto, traço, deve decorrer de experimentos;
deve considerar todos os condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e resistência.
O tempo de mistura depende das características físicas do equipamento e deve oferecer um
concreto com características de homogeneidade satisfatória. O transporte do concreto recém
preparado até o ponto de lançamento deve ser o menor possível e com cuidados dirigidos para
evitar segregação ou perda de material.
O concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da posição final, através de
sucessivas camadas, com espessura não superior a 50 cm, e com cuidados especiais para
garantir o preenchimento de todas as reentrâncias, cantos vivos, e prover adensamento antes
do lançamento da camada seguinte.
Executados com 40 blocos, com lastro de em concreto magro com 0,45x0,45x0,05 cmm e
concreto ciclópico de 40x40x60 cm, conforme especificados no projeto complementar das
pranchas de 01/03 a 03/03.
8

REDE ELÉTRICA

8.1

Poste de concreto 300 - DN; H=11m (incl. Base Concreto cíclopico)
Fornecimento e instalação de Poste de concreto 300 - DN; H=11m (incl. Base Concreto
cíclopico) pelo fabricante.

9

SISTEMA DE PROTEÇÃO/ ATERRAMENTO

9.1

Malha de aterramento com 3 hastes de 5/8''x3,00m.
Fornecimento e instalação de 01 unidade Haste Copperweld 5/8 com conector, acessório de
instalação de SPDA, para aterramento e conector utilizado na união de cabos e fios de cobre
nu, em aterramentos para conexão do cabo à haste, sendo o conector fabricado em ferro
niquelado composto de miolo e porca. A Haste composta de alta camada cobre (254 microns).
A montagem pode ser feita com ferramentas simples tais como: chave de estrias ou de caixa,
sem a necessidade de utilização de matrizes e alicates especiais para compressão para o
conector, sendo a haste instalada sob percursão.

10

REDE DE ÁGUA

10.1

Tubo de queda em pvc 100mm - fornecimento e instalação.
Fornecimento e instalação de tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, em condutores
verticais e horizontais de águas pluviais, conforme especificados no projeto complementar da
prancha de 01/01.

10.2

Curva 90º pvc 100mm.
Fornecimento e instalação de curva de PVC, 90 graus, serie R, DN 100 mm, para esgoto
predial.

11

REDE DE ESGOTO
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11.1

Tubo em pvc 100mm.
Fornecimento e instalação de curva de PVC, 45 graus, serie R, DN 100 mm, para esgoto
predial

11.2

Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria, revestida internamente, inclus. Tampa de
concreto. Execução.
Deverá ser utilizada caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria, com tampa em concreto com
espessura de 5cm.

11.3

Junção simples pvc esg-sn Ø100mm.
Fornecimento e instalação de junção simples pvc esg-sn 100mm.

11.4

Redução excêntrica esg-sn Ø 100x50mm.
Fornecimento e instalação de junção simples pvc esg-sn 100x50mm.

12.0

PISO

12.1

Rodapé cerâmico de 7cm de altura.
O rodapé também deverá ser assentado com cerâmica de 7 cm de altura com placas tipo Grês,
medindo 35x35cm. Deverá ser executada com cerâmica da mesma linha e tonalidade do piso.

13.0

PINTURA

13.1

Aplicação manual de fundo selador acrílico ambientes internos e externos.
As superfícies indicadas receberão líquido selador, e serão pintadas com tinta Látex Acrílica
sobre massa acrílica, nas cores a serem definidas no Projeto em duas demãos.
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I- GENERALIDADES
1Estas especificações tem como objetivo estabelecer normas e condições para a execução dos serviços
de Implantação de cozinha comunitária, no município de Xinguara-Pará, compreendendo o
fornecimento e aplicação de materiais, emprego de mão de obra com leis sociais,utilização de
equipamentos, pagamento de impostos e taxas, bem como o custeio de todas as despesas necessárias à
completa execução dos trabalhos pela empresa Contratada.
2-

Ficam fazendo parte integrante das presentes especificações, no que forem aplicados:
a) O Decreto 52.147 de 25/06/63, que estabelece as Normas e Métodos de execução de serviços em
imóveis públicos.
b) O artigo dezesseis da Lei Federal n.º 5.194/66, que determina a colocação de Placa de Obra,
conforme a orientação do CREA.
c) As Normas Brasileiras aprovadas pela ABNT.
d) Os regulamentos, as especificações e as recomendações da REDE CELPA, da COSANPA, e do
CORPO DE BOMBEIROS do Pará.
e) As Normas Regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho do M.T.E.
f) As Normas de procedimentos operacionais do P.B.Q.P. e do Pará-Obras.

3-

As empresas interessadas na licitação ficam obrigadas a inspecionar, em companhia de um
credenciado da SEASTER, o local onde os serviços serão executados, antes de apresentarem suas
propostas, para que verifiquem a situação real do que será realizado, observando as suas
particularidades, bem como quanto ao abastecimento de energia elétrica e água.

4-

A Contratada será responsável pelo Contrato de Seguro para Acidentes de Trabalho e danos a
terceiros, firmado entre a mesma e companhia idônea.

5-

Quando existirem,todos os projetos básicos, complementares, especiais, e executivos, serão de
responsabilidade da SEASTER.

6-

A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela resistência e estabilidade, de tudo o que ela
executar como serviço.

IIDISPOSIÇÕES GERAIS
1- VERIFICAÇÃO E INTERPRETAÇÕES
Compete à firma empreiteira fazer minucioso estudo, verificação e comparação, de toda a documentação
técnica fornecida pela SEASTER, bem como, providenciar os registros dos mesmos nos órgãos
competentes, quando determinado por lei.
Para efeito de interpretação quanto a divergências entre as especificações e os eventuais projetos,
prevalecerão estes. Caso surjam dúvidas, caberá a SEASTER esclarecer.
Com relação aos serviços referidos nestas Especificações Técnicas, quando não ficar tudo
completamente explicitado, e que sejam utilizadas as expressões “indicado”, “definido”, “determinado” e
“discriminado”, terão esclarecimentos nos anexos, quando existirem, como Projetos, Detalhes,Croquis,
Desenhos, Planilhas, Relatórios, Laudos, etc., ou conforme a Fiscalização.
A Planilha de Quantidades, parte integrante da documentação fornecida pela SEASTER, servirá
também para esclarecimentos, em todos os itens de serviços, através das indicações de características,
dimensões, unidades, quantidades e detalhes nela contidas.
Os serviços, conforme suas quantidades e unidades, serão executados nos locais indicados, de acordo
com o Quadro de Ambientes, quando existir.
Os valores dos insumos dos serviços afins, que não constarem explicitamente na Planilha de
Quantidades, deverão ser considerados nas composições de custos dos mesmos.
Os serviços de caráter permanente, tais como, pronto socorro, administração, limpeza, equipamentos
e maquinários, deverão ter seus custos inseridos na composição do BDI.
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Nestas especificações deve ficar perfeitamente claro que, todos os casos de caracterização de
materiais ou equipamentos por determinada marca, fica subentendida a alternativa “ou similar”, a juízo
da Fiscalização.
2- OCORRÊNCIA E CONTROLE

A empreiteira ficará obrigada a manter, no local dos serviços, um Livro Diário, destinado a
anotações pela Contratada sobre o andamento dos mesmos, bem como observações a serem feitas pela
Fiscalização.
A empresa responsável, em decorrência de eventuais alterações feitas nos serviços, de acordo com a
Fiscalização, deverá apresentar o “As Built”, através de documentos que se tornem necessários, tais como
memoriais, plantas, croquis, desenhos, detalhes, etc.
3- MATERIAIS A EMPREGAR

Nestas Especificações Técnicas, toda madeira que for citada como “de primeira categoria”, também
deverá ser: da espécie indicada, sem empenamento, imune a cupim e a punilha, e a outras pragas, maciça,
seca, isenta de carunchos, brocas, nós, fendas ou outras imperfeições que comprometam sua resistência,
durabilidade e aparência.
A madeira de primeira categoria que for mencionada, e que tenha função estrutural ou portante,
incluindo a de fundação, deverá ser da classe de resistência C60, conforme o especificado nos itens 9.6 e
5.3.5 da Norma Brasileira NBR 7190, com o valor mínimo de resistência característica à compressão fck =
60MPa.
A utilização de todos os materiais deverá ser em fiel cumprimento às prescrições, normas e métodos,
estabelecidos pelos seus fabricantes.
O emprego de qualquer material estará sujeito à prévia aprovação da Fiscalização.
A empreiteira será obrigada a mandar retirar do local todo o material que tenha sido impugnado pelo
Fiscal, dentro do prazo estipulado, o que será devidamente registrado no Livro Diário, especialmente se algo
for aplicado sem aprovação da Fiscalização.
4- FISCALIZAÇÃO

A Fiscalização será exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela SEASTER.
Compete ao Fiscal verificar o andamento dos serviços, e elaborar relatórios e outros elementos
informativos.
O responsável pela Fiscalização respeitará rigorosamente toda a documentação técnica relativa aos
serviços, devendo a SEASTER ser consultada quando da necessidade de qualquer modificação.
Compete à Fiscalização, junto à empreiteira, em caso de inexistência ou omissão de projetos, fazer
a indicação e proceder as definições necessárias para a execução dos serviços, como por exemplo, locais,
padrões, modelos, cores, etc.
5- COMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO
Toda comunicação, e toda solicitação deverão ser registradas no Livro Diário, e quando necessário
através de Ofício ou Memorando.
6- PRONTO SOCORRO

A empreiteira deverá manter, no local dos serviços, um serviço de Pronto Socorro para atendimento
de todos que venham a sofrer acidentes no Canteiro.
7- ADMINISTRAÇÃO

A Contratada deverá manter, na direção dos serviços, um preposto seu, com conhecimentos técnicos
que permitam a execução, com perfeição, dos mesmos, além dos demais empregados necessários à
administração, como mestre, almoxarife, apontador, vigia, etc.
A Contratada deverá comunicar com antecedência, à SEASTER, o nome do responsável técnico pelos
serviços, com suas prerrogativas profissionais.
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A SEASTER fica no direito de exigir a substituição de todo e qualquer profissional em atividade no
local, no decorrer dos serviços, caso o mesmo não demonstre suficiente perícia nos trabalhos, ou disposição
em executar as ordens da Fiscalização.
Toda a mão-de-obra a ser empregada deverá ser especializada, oportunidade em que será obrigatória
a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), apropriados a cada caso, visando a melhor
segurança de todos. Além do uso de crachás de identificação, desde que não atrapalhem os seus
desempenhos, nem coloquem em risco os seus usuários.
A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas
federais, estaduais e municipais, direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas
subcontratadas.
Durante a execução dos serviços, a Contratada deverá:
- Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s referentes ao
objeto do contrato e especificações pertinentes, nos termos da Lei nº 6496-77.
- Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos a legislação
social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado para os serviços, objeto do
contrato.
- Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que
vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos serviços.
- A vigilância do local deverá ser ininterrupta, por conta da Contratada, até a conclusão definitiva
dos serviços, com a assinatura do Termo de Entrega e Recebimento.
8- LIMPEZA
Permanentemente deverá ser executada a limpeza do local dos serviços, para evitar a acumulação de
restos de materiais no canteiro, bem como, periodicamente, todo o entulho proveniente da limpeza deve ser
removido para fora do canteiro, e colocado em local conveniente.
9- EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINÁRIOS

Compete a Contratada providenciar todos os equipamentos, andaimes, maquinários e ferramentas,
necessários ao bom andamento e execução dos serviços, até a sua conclusão.
Quando houver necessidade da utilização de agregados, eles serão estocados em silos previamente
preparados, com piso em tábuas de madeira forte.
III-SERVIÇOS
1- SERVIÇOS INICIAIS E GERAIS
1.1PLACA DA OBRA
Em local indicado pela Fiscalização, deverá ser colocada a placa da Obra (2,00m x 3,00m),
constituída de chapa de ferro galvanizado nº 26, com acabamento em tinta a óleo sobre fundo antióxido
cromato de zinco, e estruturada com régua de madeira aparelhada de 3” x 1”, e obedecendo o modelo
fornecido pela SEASTER, que objetiva a exposição de informações.
Ao término dos serviços, a Contratada se obriga a retirar a placa da obra, tão logo seja solicitado
pela Fiscalização.
1.2- BARRACÃO INCLUINDO INSTALAÇÕES
O barracão será executado com tábuas de madeira branca, em dimensões compatíveis com o porte
da obra. A cobertura será com telha de fibrocimento de 4mm, e o piso de assoalho com tábua forte. A
pintura será com cal virgem.
O local dos serviços será dotado de todas as instalações, destinadas ao perfeito desenvolvimento dos
serviços e ao atendimento à Fiscalização, tais como depósitos, tapumes, andaimes, e ligações provisórias de
água, esgoto, luz, e força, ficando a empresa responsável, também, pelo pagamento do consumo mensal das
mesmas, caso seja necessário.
O eventual aproveitamento de construções e instalações existentes, para funcionamento como
instalações provisórias do canteiro, ficará a critério da Fiscalização, desde que respeitadas as especificações
estabelecidas, e verificado que ditas construções e instalações não interferem na locação.
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1.3-

LIMPEZA DO TERRENO
A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, roçado, destocamento, queima e
remoção, de modo a deixar a área livre conforme a orientação da Fiscalização.
1.4-LOCAÇÃO
Conforme a Planilha de Quantidades, as locações serão realizadas a trena, serão globais e sobre um
ou mais quadros de madeira, que envolvam o perímetro das edificações, e obedecerão rigorosamente o
projeto e suas cotas de níveis.
Será de responsabilidade da Contratada e verificação do RN e alinhamento geral de acordo com o
projeto.
Caso o terreno apresente problemas com relação aos níveis, a Contratada deverá comunicar por
escrito à Fiscalização da SEASTER, a fim de se dar solução ao problema.
A empreiteira não executará nenhum serviço antes da aprovação da locação pela Fiscalização. A
aprovação não desobriga a Contratada de responsabilidade pelalocação da obra.
2- MOVIMENTO DE TERRA

2.1- ESCAVAÇÃO
As escavações poderão ser executadas manualmente, devendo o material remanescente ser retirado
para local a ser determinado pela Fiscalização, ou reutilizado.
Nas escavações necessárias à execução da obra, a Contratada tomará as máximas cautelas e
precauções quanto aos trabalhos a executar, tais como escoramentos, drenagens, esgotamentos,
rebaixamentos e outros que se tornarem necessários, no sentido de dar o máximo de rendimento, segurança e
economia na execução dos serviços.
2.2- ATERRO E REATERRO
Os trabalhos de aterro e reaterro deverão ser executados com material de boa qualidade, do tipo
arenoso, sem matéria orgânica, em camadas sucessivas de 0,20m, devidamente molhadas e apiloadas,
manual ou mecanicamente.
Antes do lançamento do material, deverão ser removidas todas as camadas orgânicas do solo, a fim
de garantir a sua perfeita compactação.
O material proveniente das escavações, desde que seja isento de materiais orgânicos, poderá ser
reaproveitado como aterro.
OBS: Para efeito de medição, o volume de aterro a ser considerado diz respeito ao material já
compactado, devendo os custos referentes ao transportes, lançamento e adensamento decorrente da
compactação, ser considerados na composição de custo do preço unitário.
3- FUNDAÇÃO

3.1-TUBULÕES, LASTRO, BLOCOS E OU SAPATAS, CINTAS
As Fundações deverão seguir rigorosamente o projeto especifico, fornecido pelaContratante, e
também as normas da ABNT pertinentes ao assunto, NBR 6122/80, “Projeto e Execução de Fundações” e
(NB 51/78).
Se for observada alguma alteração nas condições do solo em que haja necessidade de modificação no
dimensionamento ou qualidade das fundações, a Fiscalização deverá ser imediatamente acionada, para que
providencie novo dimensionamento, ou qualquer outro trabalho que se faça necessário.
Abaixo de todos os blocos ou sapatas, deverá ser lançado lastro de concreto magro com seixo
grosso,com uma espessura de 7 cm e larguras determinadas no projeto executivo.
As fundações indicadas serão constituídas de bloco de concreto armado, Fck=18MPa, e baldrame em
concreto armado com cintas de amarração, devendo obedecer o projeto de fundação, e as recomendações
para a execução de concreto armado contidas nestas Especificações.
4- ESTRUTURA

A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da Contratada, por sua
resistência e estabilidade.
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4.1-DE CONCRETO ARMADO
Deverá obedecer as prescrições das Normas da ABNT, aplicáveis ao caso, bem como o Projeto
estrutural fornecido pela SEASTER.
Na estrutura de concreto armado deverá ser considerado o que segue:
O traço do concreto a ser utilizado será em função da resistência do mesmo, que deverá ser de no
mínimo 20MPa.
O preparo do concreto deverá ser mecânico e seu adensamento será feito por meio de vibradores
mecânicos, convenientemente aplicados.
As formas serão de madeira comum, perfeitamente escoradas, ajustadas e contraventadas, a fim de
evitar deslocamentos a quando do lançamento do concreto.
As lajes serão pré-moldadas para piso, com sobrecarga de 200Kg/m², com vãos até 3,5m e e+8cm, c/
lajotas.
A execução do concreto deve garantir homogeneidade de textura, coloração e regularidade de
superfície.
A retirada das formas deverá ser feita com cuidado necessário, a fim de evitar choques que
comprometam as peças concretadas, só podendo ocorrer com autorização da Fiscalização.
Deverá ser executado o controle tecnológico do concreto por empresa ou profissional especializado.
Os resultados dos ensaios deverão ser encaminhados à SEASTER.
Os serviços de concretagem só deverão ser iniciados após a aprovação dos serviços de fôrma e
armação pela Fiscalização.
OBSERVAÇÕES:
• Nas peças de grandes vãos, sujeitas a deformações provocadas pelo material neles introduzidos, as
formas deverão ser dotadas de contra flechas.
• Antes do início da concretagem, as fôrmas deverão estar limpas e estanques, de modo a evitar
eventuais fugas de pasta.
• Em peças estreitas e altas será necessária a abertura de pequenas janelas na parte inferior da fôrma,
para facilitar a limpeza.
• As fôrmas deverão ser molhadas até a saturação a fim de se evitar a absorção água de emassamento
do concreto.
• O adensamento, que não poderá ser manual, deverá ser cuidadoso, de forma que o concreto ocupe
todos os recantos da fôrma.
• Serão adotadas devidas precauções para evitar vibração da armadura, de modo a não formar vazios
ao seu redor, nem dificultar a aderência com o concreto.
• O desmonte das fôrmas e escoramentos só poderá ser feito quando autorizado pela Fiscalização, e
deverá obedecer as Normas Brasileiras, devendo-se atentar para os prazos por elas recomendados.
• As barras de aço não devem apresentar excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente
ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto.
• Antes e durante o lançamento do concreto as plataforma de serviços, deverão estar dispostas de
modo a não provocarem deslocamento das armaduras.
• A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, devendo obedecer a distância mínima
prevista pelas normas da ABNT.
• Deverão ser adotadas precauções para evitar oxidação excessiva das barras de espera, devendo
antes do reinicio da concretagem, elas estarem limpas.
• Não será conveniente, em uma mesma concretagem, a mistura de tipos diferentes de cimento.
• O dimensionamento das fôrmas deverá ser feito de modo a evitar possíveis deformações, devido a
fatores ambientais.
•
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5- PAREDES E PAINÉIS

5.1-ALVENARIA DE TIJOLO
As paredes em alvenaria serão erguidas com tijolo cerâmico de 6 furos, a cutelo, assentados com
argamassa de cimento, areia e aditivo ligante de fabricação industrial na dosagem definida, no traço 1:6:2,
obedecendo as dimensões e alinhamento indicados.
Os tijolos deverão ser assentados formando fiadas, perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas.
A espessura das juntas deverá ser no máximo de 1,5cm, ficando regularmente colocadas em linhas
horizontais contínuas e verticais descontínuas.
Sobre os vãos das portas e janelas, quando houver, deverão ser usadas vergas de concreto armado,
convenientemente dimensionadas com o mínimo de 20cm de apoio para cada lado.
As paredes de vedação, sem função estrutural, serão encunhadas nas vigas e lajes de teto, com tijolos
dispostos obliquamente. Esse respaldo só poderá ser executado depois de decorridos pelo menos oito dias
após a execução de cada pano de parede.
Ocorrendo falhas no preenchimento das juntas, deverá ser procedida uma tomada de junta, antes de
ser iniciado o revestimento.
Antes da execução do revestimento, deverá ser feito o encaliçamento com argamassa 1:6 (cimento e
areia), nos vazios existentes entre a alvenaria e os elementos de concreto que contornam a parede.
As reentrâncias, maiores que 40mm, deverão ser preenchidas com cacos de tijolo e argamassa 1:6.
OBS: Para efeito da medição deverá ser descontado, da área de alvenaria, todos os vãos de
esquadrias.
6- COBERTURA

Por motivos práticos, a área de cobertura sempre se considera como a área da projeção horizontal
da mesma, devendo os custos decorrentes das inclinações, ser considerados na composição de preços
unitários.
6.1- ESTRUTURAMETÁLICA
Tendo as dimensões compatíveis com as cargas aplicadas, e obedecendo as Normas da ABNT, será
composta, de tesouras com vãos de 15m, tudo de aço platinável, de baixa liga, alta resistência mecânica e à
corrosão atmosférica, da C.S.N., da Usiminas,ou similar.
6.2- TELHA DE FIBROCIMENTO
Será executado com telhas de fibrocimento ondulada, com 6mm de espessura, devendo seu
assentamento e fixação ser efetuados de acordo com a prescrições técnicas do fabricante.
As cumeeiras, serão do tipo adequado para as telhas, fixadas, também conforme prescrições técnicas
do fabricante.
As calhas e os rufos serão em chapa de aço galvanizado nº24, e ambos serão assentados conformes
prescrições técnicas e com os acessórios adequados para a fixação.
7- IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS

7.1-IMPERMEABILIZAÇÃO PARA BALDRAME E MUROS DE ARRIMO
Os baldrames em concreto, serão impermeabilizados com argamassa com Sika1, no traço 1:15.
Após, o que, será aplicado IGOL2sobre a superfície regularizada, limpa, isenta de particular soltas, niveladas
com argamassa desempenada. Todos esses produtos deverão ser usados, rigorosamente conforme as
prescrições técnicas dos fabricantes.
A aplicação deverá ser feita com brocha ou trincha, em três demãos com o produto na concentração
normal.
O intervalo entre as demãos deve ser observado até que permita o transito sobre a camada já
aplicada, até a secagem ao toque.
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8- ESQUADRIAS

8.1- DE MADEIRA
As esquadrias de madeira, serão executadas em madeira compensada lisa e para os banheiros, em
madeira compensada com laminado texturizado, de acordo com as vistas das fachadas e dimensões contidas
no projeto arquitetônico.
As portas em compensado liso devem ser invernizadas, com aduela, alizar e dobradiças com anel,
no padrão indicado no Projeto e conforme a Planilha de Quantidades.
Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentarem sinais de empenamento,
descolamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.
Os arremates das guarnições, com rodapés e/ou revestimentos de paredes adjacentes, merecerão, por
parte do empreiteiro, cuidados especiais. Sempre que necessário, tais arremates serão objetos de desenhos de
detalhes, os quais serão submetidos à prévia aprovação da Fiscalização.
8.2-VIDRO TEMPERADO
Conforme detalhes do Projeto e da Planilha de Quantidades, algumas esquadrias indicadas serão
executadas em vidro temperado incolor, tipo Blindex ou similar, E= 8mm e E= 10mm, e as suas fixações
serão feitas através de ferragens apropriadas.
9- FERRAGENS

Todas as ferragens para as esquadrias serão obrigatoriamente de latão cromado, de primeira
qualidade, do padrão da “LA FONTE”, inteiramente novas e em perfeitas condições de funcionamento.
As fechaduras das portas deverão ser de embutir, com maçaneta do tipo alavanca, de trinco pela
chave com duas voltas. As chaves deverão ser fornecidas em duplicata.
As dobradiças serão de metal cromado do tipo reforçado, com anel de 3 ½” x 3” e serão no mínimo de três
unidades por folha.
Os rebaixos ou encaixes,terão a forma das ferragens não sendo toleradas folgas que exijam emendas,
enchimento com taliscas de madeira, etc.
A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão, de modo a serem evitadas
discrepâncias de posição ou diferenças de nível perceptíveis à vista.
Os locais de assentamento das ferragens serão determinados pela Fiscalização, se não identificável
pelo sentido de abertura das esquadrias.
As maçanetas das portas, salvo em condições especiais, serão localizadas a 105cm do piso acabado.
Antes do assentamento, as ferragens deverão ser aprovadas pela Fiscalização.
10- REVESTIMENTOS

10.1-CHAPISCO
Todas as superfícies indicadas serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa no traço
1:3, na espessura máxima de 5mm.
Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos serviços a executar, de
maneira a ser evitado o início do endurecimento da mesma antes do seu emprego. Será rejeitada e inutilizada
toda a argamassa que apresentar vestígios de endurecimento.
As superfícies a serem chapiscadas deverão ser limpas e molhadas. Deverão também ser eliminadas
gorduras, matérias orgânicas e outras impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos.
A execução terá como diretriz, o lançamento vigoroso da argamassa contra a superfície, com a
preocupação de não haver uniformidade na chapiscagem.
10.2-EMBOÇO
Nas superfícies indicadas será aplicado emboço, com argamassa de cimento, areia média e aditivo
ligante de fabricação industrial na dosagem definida, no traço 1:6:2. A granulometria da areia será média,
com diâmetro máximo de 3mm.
O emboço só será iniciado após a completa pega das argamassas das alvenarias e chapiscos, e depois
de embutidas e testadas todas as canalizações que por ele deverão passar, bem como depois da colocação dos
caixilhos. Ele deverá ser fortemente comprimido contra as superfícies, a fim de garantir sua perfeita
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aderência. A espessura do emboço não deverá ultrapassar a 20mm se for acabamento final, e 15mm quando
receber outro acabamento como reboco, cerâmica, epóxi, etc.
Nos tetos em que a espessura de argamassa necessite ser superior a 20mm, deverão ser fixadas telas
metálicas galvanizadas, de abertura mínima de malha igual a 6mm, na altura intermediária da camada.
O emboço será desempenado quando destinado a receber aplicação de fino acabamento.
Quando se observar o menor endurecimento ou começo de pega na argamassa preparada, esta deverá
ser imediatamente rejeitada e inutilizada.
O emboço será executado com adição de impermeabilizante do tipo SIKA 1, na dosagem
recomendada pelo fabricante.
Antes de iniciar o revestimento (emboço), as superfícies deverão ser limpas e abundantemente
molhadas para evitar absorção repentina de água e argamassa, mas nunca exageradamente, pois poderia
provocar o “escorrimento” da mesma argamassa.
A limpeza deverá eliminar gorduras, eventual vestígios orgânicos (limo, fuligem, etc.)
A execução do revestimento mecânico ou manual terá como diretriz o lançamento vigoroso da
argamassa contra a superfície, de modo a ficar fortemente comprimido e garantir boa aderência, tendo-se a
preocupação de que, dentro das espessuras limites acomodadas, todas as depressões e irregularidades sejam
perfeitamente preenchidas.
As superfícies deverão apresentar parâmetros perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e
nivelados, exigindo-se o emprego de referências localizadas e faixas-guias, para apoio e deslize das réguas
de madeira.
As guias serão constituídas de taliscas de madeira, fixadas nas extremidades superiores e inferiores,
por meio de botões de argamassa, entre as quais deverão ser executadas as faixas afastadas de um a dois
metros, destinadas a servir de referência.
Uma vez molhada a superfície, é aplicada a argamassa, chapada fortemente com a colher. A
superfície deverá ser sarrafeada com régua, apoiada sobre as faixas-guias, de modo que ela fique
regularizada, sendo recolhido o excesso de argamassa que vai se depositar na régua, e recolocado no caixão
para reemprego imediato.
10.3-REBOCO
Todas as superfícies indicadas levarão reboco de argamassa de cimento, areia fina e aditivo ligante
de fabricação industrial na dosagem definida, no traço 1:6:2, conforme as instruções de uso.
O reboco externo indicado será executado com adição de impermeabilizante do tipo SIKA 1 na
dosagem recomendada pelo fabricante.
As paredes, antes do início do reboco, deverão estar com as tubulações que por ela devam passar,
concluídas, chapiscadas, mestradas e deverão ser convenientemente molhadas.
A espessura do reboco deverá ter o máximo de 20mm, quando for sem, e 5mm quando for com
emboço.
Os rebocos deverão apresentar acabamento perfeito, primorosamente alisado à desempenadeira de
aço e esponjado, de modo a proporcionar superfície inteiramente lisa e uniforme.
As superfícies indicadas em Projeto serão rebocadas com acabamento texturato rústico na cor gelo
suvinil ou similar, tipo faixas intercalado com pintura acrílica na cor branco neve-SBsuvinil ou similar,
conforme detalhe. O serviço executado deverá ser realizado por pessoas especializadas e obedecer as
orientações do fabricante.
10.4-CERÂMICA 20X20CM PEI III
As paredes indicadas serão revestidas com cerâmica 20x20cm PEI III nas cores especificadas no
projeto, até a altura de forro e assentadas conforme as orientações do fabricante,sobre o emboço molhado,
com argamassa de fabricação industrial.
As dimensões das juntas entre peças deverão ser de 5mm, em função do efeito estético desejado e
rejuntada com cimento branco.
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11- RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL

11.1-RODAPÉ
Em todo o perímetro das paredes, serão assentados rodapés no mesmo material e acabamento do
piso.Os mesmos terão 7cm de altura, nos padrões definidos em Projetos.
11.2-SOLEIRA
As soleiras serão em mármore branco, com 2cm de espessura, nos padrões definidos em Projetos.
11.3PEITORIL
Os peitoris serão mármore branco, com 3cm de espessura, nos padrões definidos em Projetos,e serão
providos de rebaixo e pingadeiras.
12- FORRO

12.1-DE PVC
As áreas indicadas serão forradas com lambril de PVC na cor branca, tipo BCF-100, que será fixado
sob barroteamento em madeira de primeira categoria, de 2”x1”. O arremate será com frisos do mesmo
material do forro.
13- PAVIMENTAÇÃO

Todos os pisos, antes da pavimentação final, deverão ser previamente conferidos a fim de que
obedeçam os níveis ou inclinações previstas para o tipo de acabamento.
O nível dos pisos dos banheiros e WC’s será rebaixado de 3cm em relação ao nível dos outros pisos.
13.1-CAMADA REGULARIZADORA
Todos os pisos indicados, antes do acabamento, levarão uma argamassa de cimento, areia média ou
grossa, no traço 1:4, espessura 5cm com a finalidade de nivelar para receber o revestimento final,
obedecendo os níveis ou inclinações previstas para o acabamento que os deve recobrir.
13.3-CERÂMICA 40X40CM
Nas áreas indicadas em Projeto serão assentados pisos cerâmicos de 40x40cm PEI IV na cor
especificada em projeto.O assentamento deverá ser feito com uma argamassa colante aditivada, e executado
por pessoal especializado.
A argamassa de assentamento deverá ser de fabricação industrial e compatível com o tipo de
pavimento, conforme o indicado, inclusive com relação a cores.
As dimensões das juntas entre peças deverão ser de 5mm, em função do efeito estético desejado e
rejuntada na mesma cor do piso.
Antes do assentamento as peças deverão ser aprovadas pela Fiscalização.
13.4-CALÇADA
Nos locais definidos em Projeto serão executadas calçadas nas dimensões indicadas, como segue: A
fundação será direta, constituída de sapata corrida em pedra preta argamassada no traço 1:8 (cimento e
areia), com dimensões de 0,20 x 0,30m (largura x profundidade). O baldrame será em concreto ciclópico
FCK=15MPA com 0,10m de espessura. O caixão formado pelos baldrames será preenchido com aterro
arenoso até atingir a altura de 0,10m abaixo do nível de acabamento. Sobre o aterro compactado e nivelado,
serão executadas juntas em réguas de madeira branca espaçadas de 1.00m ou formando quadros de 1,00m de
lado. Os quadros serão preenchidos, de forma alternada, unidos pelo vértice, tipo dama, em concreto com
seixo, resistência 13,5MPA com 7cm de espessura e acabamento desempenado. Após a pega do concreto
serão retiradas as juntas de madeira, e nas suas espessuras será aplicado produto a base de asfalto, formando
as “juntas secas”.
14- PINTURA

Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser limpas convenientemente preparadas, lixadas, e só
poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas.
As tintas à base de esmalte exigem, no mínimo duas demãos de acabamento, devendo apresentar
elevada resistência ao impacto e as intempéries.
As tintas só poderão ser afinadas ou diluídas, com solventes apropriados a de acordo com as
instruções do respectivo fabricante.
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Cada demão de tinta só será aplicada após a anterior estar completamente seca, convindo observar
um intervalo de 24:00 horas entre demãos sucessivas.
O mesmo cuidado deverá haver entre demãos de massa e de tinta, observando um intervalo mínimo
de 48:00 horas.
Deverão ser tomados cuidados especiais a fim de evitar salpicaduras de tintas em superfícies não
destinadas a receber pintura.
As esquadrias e portas em geral, deverão ter os seus topos superiores e inferiores, lixados e
aparelhados.
Os acessórios de instalações, como placas cegas, placas de interruptores e de tomadas, e os de
esquadrias, como espelhos ou vistas de fechaduras,deverão ser retirados antes dos serviços iniciais de
pintura, e posteriormente recolocados.Quando citados materiais não forem removíveis de forma prática,
dentre outros como dobradiças, maçanetas, trincos, vidros, etc., estes deverão ser protegidos dos serviços de
pintura com fitas de papel auto-colantes.
Serão obedecidas as recomendações dos fabricantes na aplicação de tintas, aparelhos, massas,
solventes, etc.
Em caso de limpeza recomenda-se o uso de pano úmido e sabão neutro, sendo vedado o emprego de
qualquer tipo de detergente ou abrasivo.
Deverá ser obedecido intervalo de 24 horas, no mínimo, antes da aplicação da tinta de esmalte, a
qual constará de duas demãos pelo menos.
14.1-ACRÍLICA COM MASSA E SELADOR
As superfícies indicadas receberão líquido selador, e serão pintadas com tinta Látex Acrílica sobre
massa acrílica, nas cores a serem definidas no Projeto em duas demãos.
15- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFONE

Consultar Especificação de Redes Elétricas no Anexo I
16- INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

O projeto hidro-sanitário, localizado na Cozinha Comunitária de Xinguara, segue os princípios das
Normas da ABNT, Código Sanitário Estadual e Municipal,e as prescrições dos fabricantes dos diversos
materiais e equipamentos.
O sistema hidro-sanitário consiste em abastecimento e distribuição de água fria,coleta e disposição
dos esgotos sanitários comum (primário e secundário) e coleta e encaminhamento de águas pluviais.
16.1- ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA
O abastecimento e distribuição de água fria funcionarão pelo conjunto de tubulações e conexões em
PVC, registros e válvulas em ferro fundido e demais acessórios conforme especificação do projeto
hidráulico.
O sistema de distribuição de água fria será do tipo misto, com bombeamento de água da rede
domiciliar e reservatório elevado de fibrocimento de 1000L.
A rede geral de distribuição de água fria a partir do reservatório superior sedará, através de
derivações de tubulações que abastecerão os pontos hidráulicos,com entradas independentes para cada subsistema a ser alimentado, comandados por um registro de gaveta em cada prumada - AF(Água Fria ).
– Tubulações
A tubulação de água fria será feita com tubos de PVC série A soldável segundo especificações NBR5647 (EB-183) fabricação Tigre ou similar, nos diâmetros Ø 100,50, 40, 32 e 25mm.
Os materiais a serem empregados, as obras e os serviços a serem executados
deverão obedecer rigorosamente:
- às normas e especificações constantes deste caderno;
- às normas da ABNT;
NBR-8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução;01/09/99.
NBR-5626 - Instalação predial de água fria; 30/09/98.
NBR-5648 - Sistemas prediais de água fria - Tubos e conexões PVC 63,PN 750 kPa, com junta
soldável - Requisitos; 01/01/99
37

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO, EMPREGO E RENDA
COORDENADORIA DE LICITAÇÃO

NBR-7372 - Execução de tubulações de pressão - PVC rígido com junta soldada, rosqueada, ou com
anéis de borracha; 01/05/82
NBR-9441 - Execução de sistemas de detecção e alarme de incêndio.30/03/98
– Conexões
Serão adequadas às tubulações especificadas e dos mesmos fabricantes.
– Reservatório elevado
Serãodefibrocimento1000L, conforme especificado no projeto.
Os trabalhos de escavação para assentamento de tubulações serão executados manualmente, com
profundidade e largura da vala adequada ao diâmetro do tubo. Se necessário, de acordo com a profundidade
ou tipo de solo encontrado,deverão ser feitos escoramentos adequados.
As valas para receberem as tubulações serão escavadas segundo a linha do eixo, sendo respeitado os
alinhamentos indicados no Projeto, com eventuais modificações caso ocorra alguma dificuldade não prevista.
O assentamento da tubulação paralelamente à abertura da vala deverá ser executado no sentido de
jusante para montante com a bolsa voltada para montante.
Antes do assentamento, os tubos deverão ser cuidadosamente vistoriados quanto à limpeza e
defeitos. Sempre que o serviço for interrompido, o último tubo assentado deverá ser tamponado a fim de
evitar a entrada de elementos estranhos.
Antes da execução de qualquer tipo de juntas, deverá ser verificada se as extremidades dos tubos
estão perfeitamente limpas. O material de enchimento das juntas que extravasarem destas para o interior do
tubo deverá ser retirado com ferramentas adequadas.
Não será efetuado o reenchimento apiloado parcial ou total das valas sem a prévio verificação da
correta execução das juntas. O apiloamento de reaterro será feito em camada de quinze em quinze
centímetros.
Em relação aos testes de tubulações, antes de se reaterrar os tubos ou de se fechar as paredes com
argamassas, deverão ser submetidas a verificações de estanqueidade e de pressão. Os tubos e conexões
hidráulicas e metais,serão embutidos na alvenaria e direcionados aos pontos de utilização, e nos barriletes do
reservatório serão fixadas com braçadeiras na estrutura do reservatório e direcionados à distribuição de AF.
16.2- COLETA E DISPOSIÇÃO DOS ESGOTOS SANITÁRIOS
Os efluentes de esgoto, tanto o primário quanto o secundário, são subcoletados por caixas de
inspeção e caixas de gordura. Os esgotos primários e secundários passarão para uma fossa séptica, daí para o
solo através de um sumidouro.
Em todo o sistema projetado serão utilizadas tubulações e conexões de PVC e demais louças e
acessórios conforme especificação do projeto arquitetônico.
O sistema de coleta e disposição de esgotos sanitários escolhido se justifica,pelo fato de não existir
sistema de rede de esgoto. Sendo assim os dejetos provenientes do sistema devem ser tratados na fossa
séptica seguidas desumidouros onde serão dispostos no próprio terreno todo o material coletado.
Os tubos e conexões sanitárias, em todo o sistema, serão embutidos na alvenaria ou no solo
compactado, e direcionados para caixas de inspeção e caixas de gordura. As louças
sanitárias, pias e acessórios serão fixadas através de parafusos e/ou coladas com argamassas próprias.
Os serviços externos de esgoto sanitário serão executados, verificando os níveis e as distâncias
necessárias de acordo com a topografia do terreno encontrado.
Os trabalhos de escavação para assentamento de tubulações serão executados manualmente ou
mecanicamente, com profundidade e largura da vala adequada ao diâmetro do tubo. Se necessário, de acordo
com a profundidade ou tipode solo encontrado, deverão ser feitos escoramentos adequados. Caso se atinja o
lençol freático, ou receberem águas de chuva ou enxurradas, as águas deverão seres gotadas para evitar-se
desmoronamentos.
As valas para receberem os coletores serão escavadas segundo a linha do eixo, sendo respeitados os
alinhamentos e as cotas indicados no Projeto, com eventuais modificações caso ocorra alguma dificuldade
não prevista.
A camada de enchimento, desde o fundo da vala, até 30 cm acima do tubo,deverá constituir-se de
material isento de pedras ou corpos estranhos, e adensada em camadas não superiores a 30 cm. O restante do
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aterro deverá ser feito também na mesma espessura das camadas de enchimento. A empreiteira só poderá
reaterrar as valas, depois que o serviço de assentamento tiver sido aprovado pela fiscalização.
O assentamento da tubulação paralelamente à abertura da vala deverá serexecutado no sentido de
jusante para montante com a bolsa voltada para montante.
Antes do assentamento, os tubos deverão ser cuidadosamente vistoriados quanto à limpeza e
defeitos. Sempre que o serviço for interrompido, o último tubo assentado deverá ser tamponado a fim de
evitar a entrada de elementos estranhos.
Antes da execução de qualquer tipo de juntas, deverá ser verificada se as extremidades dos tubos
estão perfeitamente limpas. O material de enchimento das juntas que extravasarem destas para o interior do
tubo deverá ser retirado com ferramentas adequadas.
As fossas sépticas e os sumidouros serão pré-moldados com capacidades suficientes para atender 30
pessoas. As cavas para execução dos elementos deverão ser executadas manualmente, e o aterro
remanescente retirado para local conveniente.
As tampas das fossas serão em placas de concreto pré-moldado, vedadas lateralmente para se evitar a
propagação de mau cheiro.
As caixas de inspeção e caixas de gordura das instalações de esgoto sanitário terão fundo em
concreto ciclópico, paredes de alvenaria de tijolo rebocadas internamente e tampa de concreto armado,nas
dimensões 60x60x60cm, locadas conforme projeto. As mesmas deverão ter fundo com inclinação de 2% na
direção das saídas das mesmas.
- Distribuição Geral: Tubos PVC, linha sanitária.
- Coletores de esgoto no piso do térreo: Tubos PVC série “R” Tigre ou similar.
16.3- MATERIAIS HIDRO SANITÁRIOS
As tubulações e conexões hidráulicas deverão ser de PVC, Linha Hidráulica Soldável, na cor
marrom, Instalações Prediais de Água Fria, pressão máxima = 7,5 kgf/cm2 a 20ºC, de acordo com a Norma
da ABNT NBR 5648 (fabricação TIGRE ou similar). Os registros de gaveta para comando dos ramais serão
em bronze com volante extra reforçado. Quando interno será com cano placromada, e quando externo terá
acabamento bruto.Os mesmos serão de 3/4”, 1/2”, 11/4”e 11/2”.
As tubulações e conexões sanitárias deverão ser de PVC, Linha Sanitária de Esgoto, Série Normal,
na cor branca, Instalações Prediais de Esgoto, de acordo com a Norma da ABNT NBR 5688.
As caixas sifonadas de 150 mm, que recebem as águas servidas serão em PVC com tampas em
grelhas cromadas quadradas, niveladas com o piso acabado e saídas de 50 mm e entradas de 40 mm.
As caixas de inspeção e de gordura a serem construídas serão em alvenaria rebocada, com tampas em
concreto armado.
Todas as louças e aparelhos a serem empregados devem ser de material de1ªqualidade.
Os vasos sanitários serão comuns, com caixa de descarga acoplada, sifonados, auto aspirantes com
saída inferior, na cor branca.
Os assentos para o vaso sanitário serão em plástico na mesma cor do vaso sanitário (fabricação
DECA, ASTRA ou similar).
O mictórios será individual em louça branca e sem acessórios.
As saboneteiras e portas papéis e os cabides, serão em louça branca.
Os chuveiros serão metálicos cromados.
Os lavatórios serão de 1ª qualidade, sem coluna, fixados sobre alvenaria, com torneiras cromadas de
fechamento manual, e se utilizarão válvulas de metal e sifões cromados para os lavatórios.
No banheiro de deficiente será assentada barra de apoio em aço inox.
As pias do refeitório serão com uma cuba e com duas cubas respectivamente em aço inoxidável de 1ª
qualidade,fixada sobre alvenaria, e se utilizará de válvula de metal e sifão cromado.
Os tanques existentes serão em aço inoxidável de 1ª qualidade,fixado sobre alvenaria, e se utilizará
de válvula de metal e sifão cromado.
As bancadas serão em mármore branco Nacional com E=3cm, L=55cm, com furos para cubas.
Todas as peças sanitárias não poderão apresentar quaisquer defeitos, com os seus complementos
perfeitamente adaptáveis ao tipo de peça utilizada.
As tubulações e conexões de águas pluviais deverão ser de PVC, Linha Sanitária de Esgoto, Série
Normal, na cor branca, Instalações Prediais de Esgoto, de acordo com a Norma da ABNT NBR 5688.
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17- INSTALAÇÃO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA

Será fornecida e instalada ventilação mecânica com dutos de ar em chapa galvanizada, com todos os
acessórios necessários para essa instalação.
17.1- MATERIAL A EMPREGAR
• Duto para exaustor de arØ19,5 cm chapa galvanizada;
• Duto para exaustor de ar Ø40 cm chapa galvanizada;
• Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro e tela Ø40 cm;
• Conexões tipo curva de Ø19,5 e 40cm;
• Conexão alargadora de seção (Ø19,5 para Ø40cm);
• Apoios para tubulações horizontais de Ø19,5 e Ø40cm;
• Apoios para tubulações verticais de Ø40cm;
• Abraçadeira simples para duto de exaustão Ø40cm.
•
18- INSTALAÇÕES DE GLP 2X45 KG
Na cozinha será feita a instalação de GPL (gás liqüefeito de petróleo) com dois cilindros de 45Kg
cada um, esses cilindros são confeccionados em aço e armazenam GLP em alta pressão. Na fase líquida, a
pressão interna é de 7 Kg/cm².
A instalação é feita com tubulação subterrânea e será necessário um abrigo para armazenar os dois
botijões. Veja o detalhe abaixo:

18.1- MATERIAL A EMPREGAR
• Tubo de aço sem costura sch-40 astm a-106, diâmetro 3/4"
• Tubo de aço sem costura sch-40 astm a-106, diâmetro 1/2"
• Tê de redução npt classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2"
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Luva de redução fgnpt classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2"
Luva de redução fgnpt classe 300, roscável, diâmetro 1/2"x1/4"
Niplenpt classe 300, diâmetro 3/4"
Niplenpt classe 300, diâmetro 1/2"
Meia luva com assento para solda npt classe 300, diâmetro 3/4"
União npt classe 300, diâmetro 3/4"
Cotovelo fgnpt classe 300, diâmetro 3/4"
Cotovelo fgnpt classe 300, diâmetro 1/2"
Válvula esfera npt classe 300, diâmetro 3/4"
Tampão npt classe 300, diâmetro 3/4"
Tampão npt classe 300, diâmetro 1/4"
'Pigtailflexivel de borracha para cilindro p45
Regulador de 1° estágio, npt, com manômetro, diâmetro 1/2"
Regulador de 2° estágio, baixa pressão, npt com registro
Registro de linha npt 1/2" x sae 3/8"
Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, npt entrada 1/4"
Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4"
Cilindros p-45 kg (com carga )

19- INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO

O projeto de Proteção e Segurança contra Incêndio e Pânico localizado no município de XinguaraPará – PA segue os princípios das Normas da ABNT e as prescrições dos fabricantes dos diversos materiais e
equipamentos.
O sistema de Proteção e Segurança contra Incêndio e Pânico consiste nos seguintes itens:
• IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
• SISTEMA DE EXTINTORES
• SISTEMA DE SINALIZAÇÃO BÁSICA DE SEGURANÇA
19.1- NORMAS ADOTADAS
ABNT NBR 10897 - Proteção contra incêndio por chuveiro automático
ABNT NBR 13714 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio
Res.358/2008 – CBPA – Sistema de Combate a incêndio
ABNT NBR 12693 - Sistemas de proteção por extintores de incêndio
Sinalização de combate a incêndio e Pânico- 13.434, 13.434-2, 13.435 e 13.437
Os extintores serão locados na edificação, com a função de combater os princípios de incêndio,
sendo o agente extintor escolhido conforme a categoria do material o qual será extinto o fogo, conforme a
NBR 12.693 da ABNT.
No projeto das edificações em questão de acordo com o projeto apresentado temos:
EXTINTORES MANUAIS
AGENTE EXTINTOR CARGA QUANTIDADE CAPACIDADE
DE EXTINTOR
CO2 6 KG 04 2B
H2O 10 LITROS 05 2A
PQS 4 KG 01 10B
19.2- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Os extintores portáteis de incêndio serão do tipo CO2 (gás carbônico) de 6Kg, com alcance do jato
de 2,5m e tempo de descarga de 25 segundos para aplicações em materiais de classes “B” e “C”, e do tipo
H2O (água pressurizado)com capacidade de 10 l, para aplicação em incêndios classes “A”, com alcance do
jato de 10,0 m e tempo de descarga de 60 segundos e e PQS (pó químico seco) 4Kg, devem ser fabricados
com selo de certificação do Organismo Credenciado pelo INMETRO.
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As placas de sinalização serão confeccionadas em chapas ou películas a serem fixadas
posteriormente nos locais apropriados, podendo o material ser rígido ou maleável, constituído por chapas
metálicas, plástico, lâminas melamínicas, placas de PVC, poliestireno ou películas de PVC.
19.3- MATERIAIS A EMPREGAR
• extintor de pqs 4kg - fornecimento e instalacao
• extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao
• extintor de agua pressurizada 10l - fornecimento e instalacao
• suporte tipo L para extintor
• sinalizador fotoluminescente para extintor
• sinalizador fotoluminescente "proibido fumar"
• sinalizador fotoluminescente "proibido produzir chamas"
• sinalizador fotoluminescente "cuidado risco de incêndio"
• sinalizador fotoluminescete "cuidado risco de choque elétrico"
• sinalizador fotoluminescete "orientação - saida de emergencia"
20- SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20.1-CERCA EM MOURÃO DE CONCRETO
Será fornecida pela fiscalização, cerca em mourão de concreto armado com arame farpado. Os mourões
serão assentados com espaçamento a cada 2,5m, a cerca terá altura igual a 3,25m sendo comporta por dez
fiadas de arame farpado com espaçamento entre as foadas de 0,10m.
20.2-PLACA METÁLICA
Será confeccionada para a inauguração da obra, placa em aço inox, com letras em baixo relevo,nas
dimensões de 60x40cm.
20.3- TELA EM ARAME GALVANIZADO
Será fornecida e assentada, tela em arame galvanizado 12BMG (2,77mm)com malha de 15x15cm.
20.4- PORTÃO EM CHAPA DE FERRO
Será fornecido e assentado portão em chapa de ferro, com tela, fixado em pilares de concreto, para
controlar a entrada de veículos.
20.5- PORTÃO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO
Será fornecido e assentado portão em tela de arame galvanizado 12#2” e moldura em tubos de aço. O
mesmo terá duas folhas de abrir.
20.6- PROJETO DE ACESSIBILIDADE
O projeto de acessibilidade fornecido, bem como as instalações deverão ser executadas de acordo
com a NBR – 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos e deverão
utilizar, nos serviços, mão-de-obra de alto padrão técnico.
Todos os materiais básicos componentes, aparelhos e equipamentos a serem instalados deverão
atender aos padrões de fabricação e aos métodos de ensaio exigidos pela ABNT e especificações
complementares da companhia energética local. Os materiais a serem usados deverão ser de boa qualidade e
obedecer às especificações contidas nesta Especificação, no projeto de acessibilidade, neste memorial
descritivo e às Normas da ABNT. Quando as circunstâncias ou condições peculiares do local assim o
exigirem, poderá ser feita a substituição de alguns materiais especificados por outros equivalentes, desde que
amparados pelas normas brasileiras e tenham sido previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO.
21- URBANIZAÇÃO

21.1- GRAMA
Os locais indicados serão pavimentados com placas de grama vegetal, sobre terra preta adubada.

IV- LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
As instalações novas serão testadas, e verificadas as suas condições de funcionamento.
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Os serviços serão entregues totalmente acabados, com a limpeza geral do local, inclusive dos aparelhos e
acessórios, e com a eliminação de todos os entulhos.
Ficarão sob a responsabilidade da Contratada as providências para as ligações definitivas de água, energia,
telefone, etc.Junto aos órgãos competentes.
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ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº

/2021 -SEASTER
CONTRATO PARA O PARA EXECUÇÃO DA
CONCLUSÃO
DA
CONSTRUÇÃO
DA
COZINHA COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO
DE XINGUARA (PA), QUE ENTRE SI
CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL,
TRABALHO,
EMPREGO E RENDA-SEASTER E A EMPRESA
.

Por este Instrumento, de um lado, o ESTADO DO PARÁ, através da SECRETARIA DE ESTADO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA, com sede na Avenida Governador José
Malcher, n° 1018, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.995.816/0001-04,doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representada por seu titular, Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador
da carteira de identidade nº XXXXXX, inscrita no CPF/MF sob o nº XXXXXXXX, residente e
domiciliadanarua XXXXXXXXXXX , nesta Capital, e, do outro lado, a empresa XXXXXXXXXXXXX,
estabelecida na XXXXXXX, inscrita sob CNPJ/MF nº XXXXXXXXX e com Inscrição Estadual nº
XXXXXXXXXX
,
doravante
denominada
CONTRATADA,
neste
ato
representadaporSr.(a),XXXXXXXXXXXX , portador da Cédula de Identidade nº XXXXXXXXXXX
, do CPF/MF nº XXXXXXXXX e, XXXXXXXXXXXX residente
e
domiciliado (a)à XXXXXXXXXXXXX
, tendo em vista o que consta no Processo nº 2021/822565 e
em observância às disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente
Contrato, decorrente da Carta-Convite nº 001/2021 - SEASTER mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REGIME JURÍDICO:
1.1. O presente contrato é regido pelas disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas posteriores alterações, Lei Estadual nº 8.417, de 07
de novembro de 2016, à Lei Federal n° 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, da legislação correlata e
demais exigências previstas na Carta-Convite de licitação.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:
2.1. O presente Contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada para execução da
conclusão da construção da Cozinha Comunitária no Município de Xinguara (PA), localizada na Rua
Marechal Rondon Esquina c/ Rua João Luís P. Carvalho, no âmbito do Contrato de Repasse n2
297.642-27/2009 MDSA / Caixa Econômica Federal — SICONV n2 706092/2009, conforme, Anexo I do
da Carta – Convite nº 001/2021-SEASTER.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO CONTRATO E SEUS DOCUMENTOS:
3.1. Integram o presente Contrato, mesmo sem transcrição e anexação, todos os documentos integrantes da
Carta – Convite nº 001/2021-SEASTER, em especial a Carta-Convite, seus anexos e a proposta da contratada.
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CLÁUSULA QUARTA – DOS ITENS E DAS ESPECIFICAÇÕES/QUANTIDADES:
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

BDI

VALOR TOTAL

Construção da Cozinha Comunitária no
Município de Xinguara (PA), localizada na Rua
Marechal Rondon Esquina c/ Rua João Luís P.
Carvalho, no âmbito do Contrato de Repasse n2
297.642-27/2009 MDSA / Caixa Econômica
Federal — SICONV n2 706092/2009.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
5.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas na Carta-Convite e seus anexos;
5.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificações constantes da Carta-Convite e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
5.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
5.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor
especialmente designado;
5.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos na Carta-Convite e seus anexos;
5.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Carta-Convite, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto
e, ainda:
6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes
no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva descrição do material empregado.
6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a
27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
6.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto
com avarias ou defeitos;
6.1.4. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
6.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como, as normas previstas na Lei
8.666/93 e legislação complementar.;
6.1.6. Informar o preposto, número de telefone e e-mail, a fim de atender às solicitações da
CONTRATANTE;
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6.1.7. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo quanto da entrega do objeto do Termo de Referência.
6.1.8. Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais empregados e serviços executados, promovendo as
readequações necessárias, sempre que forem detectadas impropriedades que possam comprometer a
consecução do objeto contratado.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
7.1. O prazo de entrega da obra é de 60 (sessenta) dias corridos, contados do recebimento da(s) nota(s) de
empenho.
7.1.1. A(s) Nota(s) de Empenho poderá (am) ser encaminhada(s) por e-mail institucional, passando o prazo a
contar do efetivo recebimento pelo fornecedor.
7.2. As parcelas da obra serão recebidas provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo (a) responsável
pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade
com as especificações constantes neste Projeto e na proposta.
7.3. As parcelas poderão ser rejeitadas, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes no Projeto e na proposta, devendo ser adequadas no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da
notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades, caso em que a
CONTRATANTE lavrará relatório de verificação circunstanciado, expondo o que houver constatado, com
nova notificação à Contratante quando da entrega.
7.4. Após o recebimento provisório, a CONTRATANTE verificará o cumprimento pela CONTRATADA de
todas as condições do contrato, além do cumprimento de todas as exigências, bem como qualquer alteração
que se fizer necessária e pertinente ao objeto da presente contratação.
7.5. As parcelas da obra serão recebidas definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade dos serviços executados e consequente
aceitação mediante termo circunstanciado.
7.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem 7.2 não ser procedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, sem
prejuízo da garantia legal da obra.
7.7. O recebimento do objeto obedecerá ao disposto na Lei nº 8.666/1993 e demais condições estabelecidas na
Carta-Convite e seus anexos;
7.8. A CONTRATANTE fica reservado o direito de recusar de pronto o objeto que, flagrantemente, não esteja
em conformidade com a descrição constante no Projeto, sem prejuízo das atribuições dos executores do
contrato.
7.9O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
CLÁUSULA OITAVA – DA FORMA DE PAGAMENTO:
8.1. A Contratada apresentará nota fiscal para liquidação e pagamento das despesas que será efetuado
mediante ordem bancária creditada em conta corrente onde a contratada deverá fazer constar à identificação
do banco, agência e conta corrente. O pagamento será em até trinta dias 30 (trinta) dias, contados a partir da
entrega do objeto que reverá vir acompanhado da nota fiscal e recibo devidamente atestados pelo(s) fiscal(s)
do contrato.
8.1.1. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante
atestar a execução do objeto do contrato.
8.2. O pagamento da Nota Fiscal somente será efetuado após a verificação da regularidade fiscal da
Contratada junto a Seguridade Social (INSS) – CND Certidão Negativa de Débitos (Receita Federal), Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço FGTS (Caixa Econômica Federal) e devem estar contidos na Nota fiscal e
os dados da Secretaria.
8.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores do
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Estado do Pará (SICAF) ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
8.4. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do
Contratante.
8.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o Contratante.
8.6.Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
8.7.Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das
condições de habilitação exigidas no Carta-Convite.
8.8.Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta
ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou
entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, a que se
refere o item 16.1. deste Termo.
8.9.Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar
aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada, bem
como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
8.10.Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada a ampla defesa.
8.10.1. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida
pela rescisão do contrato, caso a Contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
8.10.2. Será rescindido o contrato em execução com a Contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo
de economicidade, segurança estadual ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do Contratante.
8.10.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
8.11. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de
2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
8.12. Será de responsabilidade da contratada o recolhimento de todos os tributos, encargos e contribuições de
qualquer natureza, inclusive parafiscais, de competência da União, do Estado e do Município que incidam
sobre o objeto do presente contrato.
CLÁUSULA NONA - DAGARANTIA DOSPRODUTOS:
9.1. A garantia da obra quanto a vícios de solidez e segurança é de cinco anos a contar da conclusão
da obra. E para qualquer vício em geral, o período de garantia é 180 dias a partir da construção.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:
10.1. Os recursos orçamentários necessários para atender às despesas decorrentes deste contrato constam do
orçamento aprovado da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, como a
seguir especificado:
Unidade Orçamentária:
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Fontes:
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Ação Detalhada:
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:
11.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 90 (noventa) dias, com início em xx/xx/xxxx e
término em xx/xx/xxxx.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO:
12.1. O Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93, desde que haja
interesse da contratante, com a apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO VALOR A SER
CONTRATADO:
13.1. No interesse da Administração, o valor inicial contratado poderá ser acrescido ou suprimido até os
limites previstos na Lei Federal nº. 8.666/93.
13.2. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários nos serviços contratados.
13.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos nesta condição, exceto as
supressões resultantes de acordo entre as partes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REAJUSTE:
14.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
15.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
15.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica a co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
15.4. A contratante, por meio do setor competente, exercerá ampla fiscalização sobre a execução do contrato,
ficando a contratada obrigada a facilitar o exercício desse direito.
15.5. A entrega será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da
contratante, com atribuições técnicas específicas, devidamente designado por portaria, em cumprimento ao
disposto na seção IV, artigo 67 da Lei 8.666.
15.6. As decisões e providências que ultrapassem a competência do fiscal serão encaminhadas aos seus
superiores para a adoção das medidas convenientes e necessárias.
15.7. A fiscalização será exercida no interesse da contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da
empresa contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não
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implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e/ou prepostos.
15.8. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato e termos do Carta-Convite da
licitação deverão ser prontamente atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.
15.9. Será procedida cuidadosa vistoria por parte da fiscalização, verificando a perfeita execução dos serviços
especificados neste instrumento, sendo reprovados quaisquer serviços executados em desacordo com as
condições pactuadas.
15.10. Estando as entregas em conformidade, os documentos de cobrança deverão ser atestados pela
Fiscalização do Contrato e enviados ao setor financeiro da Contratante para pagamento.
15.10.1. Em caso de não-conformidade, a Contratada será notificada, por escrito, sobre as irregularidades
apontadas e providências cabíveis e deverá responder dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis.
15.11. O Fiscal do contrato não permitirá, sob nenhuma hipótese, que empregados da licitante contratada
executem tarefas em desacordo com aquelas estabelecidas no Carta-Convite, anexos, instrumento contratual e
legislação aplicável.
15.12. O Fiscal do Contrato poderá exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da
Contratada que vier a provocar a quebra de confiança ou embaraçar a fiscalização ou ainda que venha a se
conduzir de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que foram atribuídas.
15.13. O servidor designado para atuar como fiscal do contrato terá que obedecer as disposições contidas no
Decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013 que, dentre outras atribuições terá que:
15.13.1. Registrar em relatório todas as ocorrências e deficiências porventura existentes e encaminhar cópia a
contratada para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo das penalidades previstas no
contrato e na lei;
15.13.2. Conferir se a execução do objeto está de acordo com as especificações exigidas;
15.13.3. Rejeitar no todo ou em parte a execução do objeto, se considerada em desacordo ou insuficiente,
conforme os termos discriminados na proposta da contratada e no Termo de Referência do presente CartaConvite;
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:
16.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da
Lei Federal nº.8.666/93.
a)
A rescisão do contrato poderá ser:
b)
Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII
e XVII, do artigo 78, da supracitada lei, notificando-se a contratada com a antecedência mínima de 30
(trinta)dias;
amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência para a
Administração;
d)
Judicial, nos termos da legislação.
c)

16.2 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.
16.3 Será também rescindido no caso de descumprimento da legislação sobre trabalho de menores, nos termos
do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal.
16.4 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
17.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
17.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
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17.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
17.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
17.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
17.1.5. Cometer fraude fiscal.
17.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à Contratada as
seguintes sanções:
17.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para
o Contratante;
17.2.2. multa monetária de 0,5%(meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
17.2.3 multa compensatória de 05% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução
total do objeto;
17.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
17.2.5. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o conseqüente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
17.2.5.1. A sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem 17.2.3 também é aplicável em
quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 17.1 deste Termo de Referência;
17.2.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir o Contratante pelos
prejuízos causados.
17.3 As sanções previstas nos subitens 17.2.1, 17.2.3, 17.2.4 e 17.2.5, poderão ser aplicados à contratada
juntamente com as de multa moratória, descontando- a dos pagamentos a serem efetuados.
17.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:
17.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
17.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
17.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
17.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
17.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
17.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e nos demais cadastros.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– DA FORÇA MAIOR E DO CASO FORTUITO:
18.1. As obrigações do presente contrato suspender-se-ão sempre que ocorrerem circunstâncias alheias à
vontade, controle e ação das partes, causadas por motivo de força maior ou caso fortuito, na forma do Código
Civil, desde que sua ocorrência seja alegada e comprovada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
50

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO, EMPREGO E RENDA
COORDENADORIA DE LICITAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO:
19.1. O presente Contrato será publicado sob forma de extrato no Diário Oficial do Estado, no prazo de 10
(dez) dias a partir da data de sua assinatura.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO:
20.1. É competente o foro da Cidade de Belém, Estado do Pará, para dirimir todas as questões relativas ou
resultantes do presente contrato.
Assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em 03 (três) vias, de igual
teor e forma, para um único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Belém,

de

de 2021.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SECRETÁRIODEESTADODEASSISTÊNCIASOCIAL,TRABALHO,EMPREGOERENDASEASTER
Contratada
TESTEMUNHAS:
1.

DOEnº:...........................

_

2.

Data:................................
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ANEXO III
PLANILHAS DE CUSTO FORMAÇÃO DE PREÇOS, COMPOSIÇÃO DE BDI E
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
Proponente:
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA SEASTER
Programa:
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Empreendimento:

Assunto:

IMPLANTAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE XINGUARA - ESTADO DO
PARÁ

SINAPI OUTUBRO/2017; SEDOP/PA SETEMBRO/2017;
SERVIÇOS SEM CÓDIGO - PREÇO CONTRATADO

REPROGRAMAÇÃO
Processo:
MDS / CAIXA / GE / SEASTER
Referência de Preços: BDI 30,50%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DE REPROGRAMAÇÃO
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

EXECUTADO

À EXECUTAR

0,00%
1

R$ 0,00

Valor (R$)
Percentual (%)

0,00%

R$ 0,00

Valor (R$)
Percentual (%)

0,00%

R$ 0,00

Valor (R$)
Percentual (%)

75,00%

25,00%

0,00
100,00%

R$ 1.489,80

Valor (R$)
Percentual (%)

1.117,35
50,00%

372,45
50,00%

1.489,80
100,00%

R$ 0,00
0,00%

R$ 21.745,95 Valor (R$)
Percentual (%)

10.872,98
50,00%

10.872,98
50,00%

21.745,95
100,00%

R$ 0,00
0,00%

R$ 1.366,32

Valor (R$)
Percentual (%)

683,16
100,00%

683,16

1.366,32
100,00%

R$ 0,00
0,00%

R$ 411,22

Valor (R$)
Percentual (%)

411,22
25,00%

75,00%

411,22
100,00%

R$ 0,00
0,00%

R$ 53.176,11 Valor (R$)
Percentual (%)

13.294,03
50,00%

39.882,08
50,00%

53.176,11
100,00%

R$ 0,00
0,00%

R$ 3.551,36

Valor (R$)
Percentual (%)

1.775,68
60,00%

1.775,68
40,00%

3.551,36
100,00%

R$ 0,00
0,00%

R$ 11.107,97 Valor (R$)
Percentual (%)

6.664,78
60,00%

4.443,19
40,00%

11.107,97
100,00%

R$ 0,00
0,00%

R$ 15.288,55 Valor (R$)
Percentual (%)

9.173,13

6.115,42
100,00%

15.288,55
100,00%

R$ 0,00
0,00%

R$ 1.270,99

Valor (R$)
Percentual (%)

-

1.270,99
100,00%

1.270,99
100,00%

R$ 0,00
0,00%

R$ 3.182,36

Valor (R$)
Percentual (%)

-

3.182,36
100,00%

3.182,36
100,00%

R$ 0,00
0,00%

R$ 2.902,87

Valor (R$)
Percentual (%)

75,00%

2.902,87
25,00%

2.902,87
100,00%

R$ 0,00
0,00%

R$ 12.248,22 Valor (R$)
Percentual (%)

9.186,17

3.062,06
100,00%

12.248,22
100,00%

R$ 0,00
0,00%

R$ 6.561,73

Valor (R$)
Percentual (%)

6.561,73
100,00%

6.561,73
100,00%

R$ 0,00
0,00%

R$ 543,33

Valor (R$)
Percentual (%)

60,00%

543,33
40,00%

543,33
100,00%

R$ 0,00
0,00%

R$ 1.883,28

Valor (R$)
Percentual (%)

1.129,97
60,00%

753,31
40,00%

1.883,28
100,00%

R$ 0,00
0,00%

R$ 1.927,11

Valor (R$)
Percentual (%)

1.156,27
50,00%

770,84
50,00%

1.927,11
100,00%

R$ 0,00

R$ 30.168,68 Valor (R$)

SERVIÇOS INICIAIS / GERAIS
FUNDAÇÕES
ESTRUTURAS:
0,00%

4

PAREDES E PAINÉIS:
0,00%

5

ESQUADRIAS:

6

REVESTIMENTOS:

7

PISOS:

8

PINTURAS:

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICAS:.
11 FORRO:
12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:
INSTALAÇÕES MECANICAS 13
VENTILAÇÃO MECÂNICA
14 INSTALAÇÕES DE GLP 2x45 KG
15 INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO
16 SERVIÇOS DIVERSOS
17 REDE ELÉTRICA
SISTEMA DE PROTEÇÃO/
18
ATERRAMENTO
19 REDE DE ÁGUA
20 REDE DE ESGOTO
21 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

TOTAL
0,00%

0,00%

0,00%
3

MESES
2
0,00%

Percentual (%)

0,00%
2

1

-

15.084,34

-

0,00
0,00%
0,00
0,00%

15.084,34

30.168,68

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
0,00%

Percentual (%)

50,00%

50,00%

100,00%

0,00%

R$ 14.707,07 Valor (R$)
Percentual (%)

7.353,54
50,00%

7.353,54
50,00%

14.707,07
100,00%

1.031,65
50,00%
765,90
42,59%
42,59%
R$ 79.700,14

1.031,65
50,00%
765,90
57,41%
100,00%
R$ 107.427,87

2.063,29
100,00%
1.531,80

22 RAMPA DE ACESSIBILIDADE
23 ABRIGO DO GÁS

R$ 2.063,29
0,00%

24 COBERTURA
PERCENTUAL SIMPLES
PERCENTUAL ACUMULADO
VALOR TOTAL SIMPLES

R$ 1.531,80

Valor (R$)
Percentual (%)
Valor (R$)

VALOR TOTAL ACUMULADO
BDI

R$ 162.921,96

R$ 79.700,14
30%

R$ 187.128,01
R$ 243.266,41

100%

Proponente:

Assunto:

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO,
EMPREGO E RENDA - SEASTER
Programa:

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇO
Processo:

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

MDS / CAIXA / GE / SEASTER

Empreendimento:

Referência de Preços: BDI 30,50%

IMPLANTAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE
XINGUARA - ESTADO DO PARÁ

FONTE

TIPO

CÓDIGO
22.1

SINAPI OUTUBRO/2017; SEDOP/PA
SETEMBRO/2017; ENCARGOS SOCIAIS
DESONERADOS: 91,02% (HORA) e 50,49%
(MÊS)

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇO
SERVIÇO:
Administração da obra
TAXAS DE LEGALIZAÇÃO DA OBRA
(CREA, PREFEITURA, ETC.) e
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

UNIDADE:
DATA:
ÍNDICE

UN

CREA-PA TAXA

Tabela
Tipo A Faixa 3

Taxa do CREA (I) - ART de Obras ou Serviços

1,00

mês

SEDOP

D00343

Taxa de Incêndio: Vistoria Técnica - AVCB
(Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros)

1,00

mês

ÍNDICE

UN

1

mês

1

mês

1

mês

INSUMO

SINAPI/PA COMPOSIÇÃO

90777

SINAPI/PA COMPOSIÇÃO

90780

SINAPI/PA COMPOSIÇÃO

88326

MÃO DE OBRA
Engenheiro civil de obra junior com encargos
complementares
Mestre de obras com encargos
complementares.
Vigia noturno com encargos complementares.

CUSTO HORA

240,82

1.136,43
TOTAL (A)
CUSTO HORA
9.405,00
2.557,69
1.499,40
TOTAL (B)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (A+B)
BDI:

mês
out/17
C. UNITÁRIO

240,82
1.136,43
1.377,25
C. UNITÁRIO
9.405,00
2.557,69
1.499,40
13.462,09
14.839,34
-

Proponente:
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SE ASTER

Assunto:
PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO

Programa:
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Empreendimento:

Processo:
MDS / CAIXA / GE / SEASTER
Referência de Preços: BDI 30,5%
SINAPI 05/2021; SEDOP/PA MARÇO/2021; - PREÇO DE CONTRATO; ENCARGOS SOCIAIS
DESONERADOS: 91,02 % (HORA) e 50,49 % (MÊS)

IMPLANTAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE XINGUARA - ESTADO DO PARÁ

PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO
CONTRATADO

ITEM FONTE
1.0
1.1
SEDOP
1.2
SEDOP
2.0
SINAPI

CÓDIGO
D00322
D00321

96527

2.1

2.2

SINAPI

73361

SINAPI

SINAPI

93197

87478

4.1
4.2
5.0

5.1

5.2
5.3

5.4

UN QUANT.

Ligação provisória - luz
Ligação provisoria - agua/esgoto
FUNDAÇÕES

unid
unid

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A
CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO /
ESCORAMENTO

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO
SINAPI 73964/006 EM CAMADAS DE 20CM CONCRE TO ARMADO
FCK=18MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM
BETONEIRA INCLUIR LANÇAMENTO

2.3
3.0
3.1
4.0

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
SERVIÇOS INICIAIS / GERAIS

SINAPI

79627

SINAPI

91326

BALDRAME CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30%
PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO
ESTRUTURAS:
CONTRA-VERGA EM CONCRE TO ARMADO Fck 15
MPA
PAREDES E PAINÉIS:
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO
10X15X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA - INCL. FERRAG. DE
FIXAÇÃO.
ESQUADRIAS:
PORTA DE MADEIRA 0,80 X 2,10 - PARA VERNIZ
(ESPESSURA
3,5CM,
INCLUS.
DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) - P4

171,49

100%

-

-

m³

0,90

38,47

34,62

0,90

34,62

100%

-

-

m³

1,34

402,79

539,74
1.336,65

1,34

539,74
1.336,65

100%

35,00

38,19

1.336,65
5.126,72

35,00

1.336,65
1.079,52

100%

m

84885

SINAPI

72119

FECHADURA DE EMBUTIR
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM VF1, VF2 E VF3

3.242,47

26,70

30,14

804,74

26,70

804,74

100%

m²

11,05

391,13

4.321,99
17.047,41

2,76

1.079,52
16.419,71

25%

un

7,00

456,51

3.195,57

7,00

3.195,57

100%

un

4,00

238,91

955,64

2,00

477,82

50%

2,00

477,82

2,00

un

3,00

209,14

627,42

-

3,00

627,42

3,00

2,00

460,19

920,38

2,00

920,38

100%

12,00

49,96

599,52

9,00

449,64

75%

un

1,00

545,25

545,25

1,00

545,25

100%

-

-

-

m²

4,26

202,55

862,86

4,26

862,86

100%

-

-

-

-

-

QUANT.

PREÇO UNIT.
ATUAL S/ BDI TOTAL

-

4.732,26

m²

FECHADURA DE
EMBUTIR
PARA
PORTAS
INTERNAS,
COMPLETA,
ACABAMENTO
PADRÃO un
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

SINAPI

TOTAL

DIFERENÇA DO SALDO A SER PAGO

-

2,24

91327

5.7

QUANT.

171,49

SINAPI

5.6

TOTAL

76,56

PORTA DE MADEIRA 0,90 X 2,10 - PARA VERNIZ
(ESPESSURA
3,5CM,
INCLUS.
DOBRADIÇAS,
un
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) - P2

91307

TOTAL
QUANT.
ACUM.
% ACUM. QUANT.
R$
425,23
R$
425,23
113,39
1,00
113,39
311,84
311,84
1,00
745,86
R$
206,12

SALDO ATUALIZADO(CAIXA)

2,24

PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM
COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO
PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM
COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO

SINAPI

113,39
311,84

SALDO (CAIXA)

m³

PREÇO UNIT.
CONTRATADO
PREÇO UNIT.
CONTRATADO

5.5

1,00
1,00

PREÇO
UNIT.

EXECUTADO ATÉ BM 03

8,29

-

3,00

1.489,80

3.242,47
627,70

-

149,88

8,29

-

3,00

4.732,26
1.212,64

8,29

570,84

1.489,80
21.745,95

7,00

564,22

3.949,54

1.025,08

2,00

512,54

1.572,34

1.537,62

3,00

512,54

910,20

2,00

598,00

1.196,00

12,00

62,52

225,24

-

1,00

545,25

545,25

-

4,26

283,44

1.207,45

-

187,56

Proponente:
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SE ASTER

Assunto:
PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO

Programa:
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Empreendimento:

Processo:
MDS / CAIXA / GE / SEASTER
Referência de Preços: BDI 30,5%
SINAPI 05/2021; SEDOP/PA MARÇO/2021; - PREÇO DE CONTRATO; ENCARGOS SOCIAIS
DESONERADOS: 91,02 % (HORA) e 50,49 % (MÊS)

IMPLANTAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE XINGUARA - ESTADO DO PARÁ

PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO
CONTRATADO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
UN QUANT.
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM SINAPI
68050
m²
4,60
PORTA ENTRADA P1 (2x2,30m)
PEITORIL DE MARMORE BRANCO E=3CM - LARGURA
SINAPI
84088
m
33,20
15CM
SOLEIRA DE MARMORE BRANCO E=2CM - LARGURA
SINAPI
84161
m
14,56
15CM
PORTA DE MADEIRA 120X210X3,5CM - PARA VERNIZ,
SINAPI 73910/009 DUAS FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E
unid
2,00
DOBRADICAS COM ANEL - P3
PORTA DE MADEIRA 1,00 x 2,10 - PARA VERNIZ, C/
SEDOP 090062 CAIX. ADUELA E ALIZAR - P5
m²
2,10
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, COM VIDROS,
SINAPI
94575
m²
3,75
PADRONIZADA - J1, J2, J5, J6.
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, COM VIDROS,
SINAPI
94576
m²
19,80
PADRONIZADA - J3, J4, J7.
REVESTIMENTOS:
CHAPISCO EM PAREDE TRAÇO 1:4 CIMENTO E
SINAPI
87888
AREIA ESPESSURTA 0,5CM PREPARO MANUAL
m²
1.731,16
REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5
(CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM,
SINAPI
87530
PREPARO MECANICO
m²
26,70
REBOCO PARA TETOS ARGAMASSA TRACO 1:4,5
SINAPI
87530
(CAL E AREIA FINA PENEIRADA),
m²
7,36

ITEM FONTE
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
6.0
6.1

6.2
6.3

SINAPI

CÓDIGO

87536

6.4
SINAPI

89170

6.5
7.0

7.1
7.2
8.0

SINAPI

93391

SINAPI

88648

SINAPI

79462

SINAPI

88489

SINAPI

88485

SINAPI

83372

8.1
8.2
8.3
9.0

9.1

EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA-REBOCO
REGIONAL) TRAÇO 1:40 (CIMENTO E AREIA)
IMPERMEABILIZANTE
CERÂMICA ESMALTADA EM PAREDE DE 1ª. PEI-4,
20X20, PADRÃO MÉDIO FIXADA COM ARGAMASSA
COLANTE
PISOS:
PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR
PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE,
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA
PINTURAS:
EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA PARA
AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS 2 DEMÃOS
PINTURA LATEX ACRÍLICA, AMBIENTE
EXTERNOS/INTERNOS DUAS DEMÃOS
APLICAÇÃO
MANUAL
DE
FUNDO
SELADOR
ACRÍLICO AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS
INSTALAÇÃO ELÉTRICAS:.
CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA
LOCAL, ALTATENSÃO, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

PREÇO
UNIT.

EXECUTADO ATÉ BM 03

TOTAL

QUANT.

ACUM.

SALDO (CAIXA)

% ACUM. QUANT.

360,61

1.658,81

4,60

1.658,81

100%

58,34

1.937,02

33,20

1.937,02

100%

51,84

754,79

14,56

754,79

100%

611,11

1.222,22

2,00

1.222,22

372,42

782,08

2,10

404,69

1.517,59

343,02

SALDO ATUALIZADO(CAIXA)

TOTAL
-

TOTAL

QUANT.
-

QUANT.

398,00

1.830,80

100%

2,00

586,18

1.172,36

782,08

100%

2,10

413,42

868,18

3,75

1.517,59

100%

-

-

-

-

3,75

393,81

1.476,79

6.791,80
16.682,62

19,80

6.791,80
1.208,45

100%

-

37,37

-

58,88

19,80

343,02

6.791,80
1.366,32

3,73

6.458,90

1.730,73

6.457,29

1,00

-

-

53,40

53,40

4,57

244,04

24,88

664,30

25,90

644,37

30,89

26,70

38,57

422,89

24,88

93,96

-

-

7,36

26,33

193,79

27,99

26,70

34,94

943,43

18,69

21,84

45,61

996,04
411,22

0,80

19,93

-

7,36

183,12

m²

26,70

21,78

581,53

25,90

564,08

97%

0,80

17,45

m²

314,81

28,22

8.883,94
7.546,31

311,66

8.795,10
16.567,69

99%

3,15

88,84
75,46

m²
m

264,82

28,50

7.546,31

262,17

7.470,85

99%

2,65

75,46

0,80

0,80

-

PREÇO UNIT.
ATUAL S/ BDI TOTAL

4,60

97%

-

DIFERENÇA DO SALDO A SER PAGO

26,51

75.903,78

54.083,62

21.820,16

2,65
75,28

4,53

70,20
341,02
53.176,11

27.510,34

m²

1.738,52

32,42

56.362,82

1.477,74

47.908,40

85%

260,78

8.454,42

260,78

9.846,98

1.738,52

37,76

27.651,16

m²

1.738,52

9,61

16.707,18

347,70

3.341,44

20%

1.390,82

13.365,74

1.390,82

17.663,36

1.738,52

12,70

21.960,98

1.738,52

1,63

2.833,79
5.265,17

1.738,52

2.833,79
3.015,83

100%

1.136,65

1.738,52

2,05

3.563,97
3.551,36

1,00

556,24

556,24

1,00

522,58

522,58

m²

un

-

-

-

-

1,00

769,27

556,24

-

Proponente:
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SE ASTER

Assunto:
PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO

Programa:
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Empreendimento:

Processo:
MDS / CAIXA / GE / SEASTER
Referência de Preços: BDI 30,5%
SINAPI 05/2021; SEDOP/PA MARÇO/2021; - PREÇO DE CONTRATO; ENCARGOS SOCIAIS
DESONERADOS: 91,02 % (HORA) e 50,49 % (MÊS)

IMPLANTAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE XINGUARA - ESTADO DO PARÁ

PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO
CONTRATADO

ITEM FONTE

CÓDIGO

SINAPI 74131/006
9.2
9.3
9.4

SINAPI

93128

SINAPI

93141

SINAPI 73953/005
9.5
SINAPI 73953/006
9.6
9.7
9.8

SINAPI 74041/002
SINAPI

PONTO PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRÃO
TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA,
PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO
SEDOP 230262
(CAIXA, ELETRODUTOS, FIOS E TOMADAS)
SINAPI
93144
PONTO P/ VENTILADOR DE TETO (C/ FIAÇÃO)
PONTO DE LOGICA - UTP (INCL. ELETR.,CABO E
SEDOP 170683
CONECTOR)
FORRO:
SEDOP 141336 FORRO EM LABRI DE PVC
BARROTEAMENTO DE MADEIRA DE LEI PARA
SINAPI
96111
FORRO PVC
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:
VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA
ACOPLADA - LOUCA BRANCA FORNECIMENTO E
SINAPI
86888
INSTALAÇÃO
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM
SINAPI 74234/001 PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/002"
COM CANOPLA
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X
39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO
SINAPI
86942
TIPO COPO 1"
SEDOP 190716 BARRA EM AÇO INOX (WC DEFICIENTE)
PIA ACO INOXIDAVEL 170X60CM COM 1 CUBA SINAPI
1749
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PIA ACO INOXIDAVEL 200X60CM COM 2 CUBAS SINAPI
1750
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TANQUE LOUCA BRANCO SEM COLUNA, COMPLETO
SINAPI
10423
INCLUSIVE TORNEIRA METALICA
SEDOP

9.9
9.10
9.11
9.12
10.0
10.1
10.2
11.0

11.1

11.2

11.3
11.4
11.5
11.6
11.7

93144

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA
METÁLICA DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 32
DISJUNTORES
PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTOS, FIOS E
INTERRUPTOR)
PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTOS, FIOS E
TOMADAS)
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM
REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA
FLUORESCENTE 1X40W,
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM
REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA
FLUORESCENTE 2X40W,
LUMINARIA GLOBO VIDRO
LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 60W
PONTO DE TV SECO PARA EDIFICIOS

UN QUANT.

PREÇO
UNIT.

EXECUTADO ATÉ BM 03

TOTAL

QUANT.

-

ACUM.

SALDO (CAIXA)

% ACUM. QUANT.

SALDO ATUALIZADO(CAIXA)

TOTAL

TOTAL

QUANT.

DIFERENÇA DO SALDO A SER PAGO

QUANT.

PREÇO UNIT.
ATUAL S/ BDI TOTAL

un

1,00

532,77

532,77

-

-

1,00

532,77

1,00

921,83

921,83

un

7,03

85,81

603,24

6,00

514,87

85,35%

1,03

88,38

1,03

115,04

7,03

111,70

141,70

un

7,00

102,75

719,25

5,00

513,76

71,43%

2,00

205,49

2,00

282,35

7,00

141,18

359,21

un

7,00

68,10

476,70

7,00

476,70

100%

-

-

-

-

7,00

84,71

592,97

un

6,00

86,73

520,38

6,00

520,38

100%

-

-

-

-

6,00

110,76

664,56

un
un

7,00
3,00

45,12
25,08

315,84
75,23

7,00
3,00

60,07
136,18

420,49
408,54

un

2,00

63,20

126,40

1,00

un
un

1,00
4,00

247,56
128,68

247,56
514,72

un

2,00

288,42

m²

251,34

28,72

576,84
15.650,94
7.218,48

251,34

m²

251,34

33,55

8.432,46
11.743,10

251,34

un

6,00

297,35

1.784,10

un

1,00

399,50

un
m

6,00
3,00

un

1,00

-

-

-

7,00
3,00

315,84
75,23

63,20

50%

1,00

63,20

1,00

113,49

2,00

113,49

163,78

0,50
4,00

123,78
514,72

50%
100%

0,50
-

123,78
-

0,50
-

217,66
-

1,00
4,00

435,32
197,45

311,54
789,80

1,00

288,42
15.650,94
7.218,48

50%

1,00
-

288,42
-

1,00
-

408,11

100%

527,80
11.107,97
4.220,00

8.432,46
2.512,82

100%

-

761,86

6,00

1.784,10

100%

-

399,50

1,00

399,50

100%

-

152,36
233,30

914,16
699,89

1,00
-

152,30
-

16,66%
-

5,00
3,00

761,86
699,89

211,22

211,22

-

-

1,00

211,22

210083

un
un

1,00
4,00

408,73
222,18

408,73
888,73

-

-

-

1,00
4,00

2,00

408,11

-

125,67

33,58

-

900,42

125,67

54,81

6.887,97
15.288,55

-

-

-

6,00

352,06

2.112,36

-

-

-

1,00

491,99

491,99

900,42

5,00
3,00

180,07
202,96

1.038,98
608,88

1,00

317,88

317,88

408,73
888,73

5,00

1,00
4,00

448,19
265,38

448,19
1.061,52

Proponente:
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SE ASTER

Assunto:
PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO

Programa:
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Empreendimento:

Processo:
MDS / CAIXA / GE / SEASTER
Referência de Preços: BDI 30,5%
SINAPI 05/2021; SEDOP/PA MARÇO/2021; - PREÇO DE CONTRATO; ENCARGOS SOCIAIS
DESONERADOS: 91,02 % (HORA) e 50,49 % (MÊS)

IMPLANTAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE XINGUARA - ESTADO DO PARÁ

PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO
CONTRATADO

ITEM FONTE

CÓDIGO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UN QUANT.

PREÇO
UNIT.

EXECUTADO ATÉ BM 03

TOTAL

QUANT.

ACUM.

SALDO (CAIXA)

% ACUM. QUANT.

SALDO ATUALIZADO(CAIXA)

TOTAL

TOTAL

QUANT.

DIFERENÇA DO SALDO A SER PAGO

QUANT.

11.8

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL
PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO

un

8,00

18,20

145,60

-

-

-

8,00

145,60

8,00

11.9

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES
LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/004" FORNECIMENTO

un

4,00

14,26

57,04

-

-

-

4,00

57,04

4,00

un

2,00

59,14

118,27

-

-

-

2,00

118,27

2,00

un

1,00

108,55

108,55

-

-

-

1,00

108,55

1,00

SINAPI

SINAPI

11.10

11.11
11.12
11.13

SEDOP

97

87
190231

PREÇO UNIT.
CONTRATADO
SINAPI

95249

SINAPI

89984

SINAPI

86906

11.14
SINAPI
11.15

11.16

11.17

11.18

11.19

11.20

11.21
11.22
11.23
11.24

36792

CHUVEIRO ELETRICO EM METAL CROMADO C/
ARTICULACAO 110/220V
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA, DA REDE AO
HIDRÔMETRO COMPOSTO POR COLAR DE TOMADA
DE PVC COM
VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
REGIS TRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 15MM
(1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
TORNEIRA CROMADA MÉDIA 1/2" OU 3/4", DE
PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
TORNEIRA CROMADA LONGA 1/002" OU 3/4" DE
PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR,

CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X230X75MM, COM
TAMPA E PORTA-TAMPA - FORNECIMENTO E
SINAPI
35277
INSTALACAO
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO
SINAPI 74104/001 MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE
COM BARRA
BANCADA (TAMPO) MARMORE BRANCO NACIONAL
E = 3CM, LARGURA 55CM, POLIDO COM FURO PARA
SINAPI
86893
CUBA
PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO
SINAPI
93351
PVC 90
PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE
SINAPI
89957
TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2
JOELHOS DE PVC
PONTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" - MEDIA 5,00M DE
TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 1/2" E 2
SINAPI
89957
JOELHOS DE PVC
PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E
SEDOP 190088
INSTALACAO
SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM SEDOP 190087
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO
SEDOP 190089
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

PREÇO UNIT.
ATUAL S/ BDI TOTAL
13,97
111,76
14,09
56,36
55,88

111,76

108,55

un

2,00

37,79

75,58

-

un

14,00

55,09

771,26

7,00

un

6,00

31,40

188,37

-

un

3,00

100,32

300,96

un

1,00

67,12

un

4,00

m

385,63

-

2,00

75,58

2,00

50%

7,00

385,63

7,00

-

-

6,00

188,37

6,00

-

-

-

3,00

300,96

3,00

67,12

-

-

-

1,00

67,12

1,00

155,34

621,35

-

-

-

4,00

621,35

4,00

9,00

202,28

1.820,52

-

-

-

9,00

1.820,52

9,00

un

7,00

73,67

515,70

6,00

442,03

86%

1,00

73,67

1,00

un

1,00

88,46

88,46

1,00

88,46

100%

un

1,00

88,46

88,46

1,00

88,46

100%

un

7,00

32,02

224,13

-

-

-

7,00

un

10,00

27,21

272,09

-

-

-

un

7,00

24,90

174,27

-

-

-

108,55
66,09
65,50

132,18
458,50

39,41
236,46
122,49
367,47

350,11

350,11

129,00
516,00
407,38
3.666,42
555,46

-

-

-

-

555,46

1,00

106,26

106,26

1,00

106,26

106,26

224,13

7,00

38,09

266,63

10,00

272,09

10,00

36,19

361,90

7,00

174,27

7,00

43,49

304,43

Proponente:
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SE ASTER

Assunto:
PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO

Programa:
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Empreendimento:

Processo:
MDS / CAIXA / GE / SEASTER
Referência de Preços: BDI 30,5%
SINAPI 05/2021; SEDOP/PA MARÇO/2021; - PREÇO DE CONTRATO; ENCARGOS SOCIAIS
DESONERADOS: 91,02 % (HORA) e 50,49 % (MÊS)

IMPLANTAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE XINGUARA - ESTADO DO PARÁ

PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO
CONTRATADO

ITEM FONTE
SINAPI

CÓDIGO
86914

11.25
SEDOP

191516

11.26
12.0
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
13.0

PREÇO UNIT.
CONTRATADO
PREÇO UNIT.
CONTRATADO
PREÇO UNIT.
CONTRATADO
PREÇO UNIT.
CONTRATADO
PREÇO UNIT.
CONTRATADO
PREÇO UNIT.
CONTRATADO
PREÇO UNIT.
CONTRATADO
PREÇO UNIT.
CONTRATADO
PREÇO UNIT.
CONTRATADO
PREÇO UNIT.
CONTRATADO
SINAPI

92690

SINAPI

92689

SINAPI

6302

13.4

SINAPI

92953

13.5
13.6
13.7

SINAPI

92953

13.1
13.2
13.3

13.8
13.9
13.10

SINAPI
92694
SINAPI
92692
PREÇO UNIT.
CONTRATADO
SINAPI
92905
PREÇO UNIT.
CONTRATADO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU
TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
TORNEIRA ELÉTRICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA
PIA, BICA MÓVEL METALIZADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
INSTALAÇÕES MECANICAS - VENTILAÇÃO
MECÂNICA
DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR Ø 19,5 CM CHAPA
GALVANIZADA
DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR Ø 40 CM CHAPA
GALVANIZADA
BOCA DE AR TIPO SAIDA PARA DESCARGA
HORIZONTAL COM FILTRO EM TELA Ø 40 CM

UN QUANT.

PREÇO
UNIT.

EXECUTADO ATÉ BM 03

TOTAL

QUANT.

ACUM.

SALDO (CAIXA)

% ACUM. QUANT.

SALDO ATUALIZADO(CAIXA)

TOTAL

QUANT.

TOTAL

DIFERENÇA DO SALDO A SER PAGO

QUANT.

PREÇO UNIT.
ATUAL S/ BDI TOTAL

un

4,00

66,24

264,96

-

-

-

4,00

264,96

4,00

30,49

121,96

un

4,00

133,52

534,08

-

-

-

4,00

534,08

4,00

317,57

1.270,28

.

1.270,99

-

1.270,99

1.270,99

Kg

8,00

14,83

118,64

-

-

-

8,00

118,64

8,00

14,83

118,64

Kg

16,00

19,94

319,04

-

-

-

16,00

319,04

16,00

19,94

319,04

un

1,00

76,69

76,69

-

-

-

1,00

76,69

1,00

76,69

76,69

CONEXÃO TIPO CURVA Ø 19,5 CM

un

2,00

55,90

111,80

-

-

-

2,00

111,80

2,00

55,90

111,80

CONEXÃO TIPO CURVA Ø 40 CM
CONEXÃO ALARGADORA DE SEÇÃO (EXPANSÃO Ø
19,5 CM / Ø 40 CM)
APOIO SIMPLES ("BERÇO") PARA TUBULAÇÃO
HORIZONTAL DE EXAUSTÃO Ø 40 CM
APOIO SIMPLES ("BERÇO") PARA TUBULAÇÃO
HORIZONTAL DE EXAUSTÃO Ø 19,5 CM
APOIO SIMPLES ("BERÇO") PARA TUBULAÇÃO
VERTICAL DE EXAUSTÃO Ø 40 CM
ABRAÇADEIRA SIMPLES PARA DUTO DE EXAUSTÃO
Ø 40 CM
INSTALAÇÕES DE GLP 2x45 KG
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4"
(20MM), INCLUSIVE CONEXÕES
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1/2"
(15MM), INCLUSIVE CONEXÕES
TÊ DE REDUÇÃO NPT CLASSE 300, ROSCÁVEL,
DIÂMETRO 3/4"X1/2"
LUVA DE REDUÇÃO FG NPT CLASSE 300,
ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3/4"X1/2"
LUVA DE REDUÇÃO FG NPT CLASSE 300,
ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1/2"X1/4"
NIPLE NPT CLASSE 300, DIÂMETRO 3/4"
NIPLE NPT CLASSE 300, DIÂMETRO 1/2"
MEIA LUVA COM ASSENTO PARA SOLDA NPT
CLASSE 300, DIÂMETRO 3/4"
UNIÃO NPT CLASSE 300, DIÂMETRO 3/4"

un

2,00

98,80

197,60

-

-

-

2,00

197,60

2,00

98,80

197,60

un

1,00

132,60

132,60

-

-

-

1,00

132,60

1,00

132,60

132,60

un

3,00

40,31

120,93

-

-

-

3,00

120,93

3,00

40,31

120,93

un

3,00

25,99

77,97

-

-

-

3,00

77,97

3,00

25,99

77,97

un

2,00

40,31

80,62

-

-

-

2,00

80,62

2,00

40,31

80,62

un

3,00

11,70

35,10
2.404,35

-

-

-

3,00

35,10
2.404,39

3,00

11,70

35,10
3.182,36

m

24,00

14,77

354,40

-

-

-

24,00

354,43

24,00

30,39

729,36

m

24,00

12,68

304,20

-

-

-

24,00

304,20

24,00

20,82

499,68

un

2,00

5,33

10,66

-

-

-

2,00

10,66

2,00

7,44

14,88

un

3,00

2,34

7,02

-

-

-

3,00

7,02

3,00

13,86

41,58

un
un
un

3,00
8,00
2,00

2,34
2,81
2,81

7,02
22,46
5,62

-

-

-

3,00
8,00
2,00

7,02
22,46
5,62

3,00
8,00
2,00

13,86
13,03
8,10

41,58
104,24
16,20

un
un

2,00
3,00

8,10
8,10

16,20
24,30

-

-

-

2,00
3,00

16,20
24,30

2,00
3,00

8,10
24,65

16,20
73,95

COTOVELO FG NPT CLASSE 300, DIÂMETRO 3/4"

un

3,00

3,69

11,08

-

-

-

3,00

11,08

3,00

3,69

11,08

Proponente:
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SE ASTER

Assunto:
PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO

Programa:
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Empreendimento:

Processo:
MDS / CAIXA / GE / SEASTER
Referência de Preços: BDI 30,5%
SINAPI 05/2021; SEDOP/PA MARÇO/2021; - PREÇO DE CONTRATO; ENCARGOS SOCIAIS
DESONERADOS: 91,02 % (HORA) e 50,49 % (MÊS)

IMPLANTAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE XINGUARA - ESTADO DO PARÁ

PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO
CONTRATADO

ITEM FONTE CÓDIGO
PREÇO UNIT.
13.11
CONTRATADO
PREÇO UNIT.
13.12
CONTRATADO
13.13 SINAPI
1163
13.14 SINAPI
12395
PREÇO UNIT.
13.15
CONTRATADO
PREÇO UNIT.
CONTRATADO
13.16
PREÇO UNIT.
CONTRATADO
13.17
13.18
PREÇO UNIT.
PREÇO UNIT.
CONTRATADO
13.19

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UN QUANT.

PREÇO
UNIT.

EXECUTADO ATÉ BM 03

TOTAL

QUANT.

ACUM.

SALDO (CAIXA)

% ACUM. QUANT.

SALDO ATUALIZADO(CAIXA)

TOTAL

QUANT.

TOTAL

DIFERENÇA DO SALDO A SER PAGO

QUANT.

PREÇO UNIT.
ATUAL S/ BDI TOTAL

COTOVELO FG NPT CLASSE 300, DIÂMETRO 1/2"

un

5,00

3,42

17,10

-

-

-

5,00

17,10

5,00

3,42

17,10

VÁLVULA ESFERA NPT CLASSE 300, DIÂMETRO 3/4"
TAMPÃO NPT CLASSE 300, DIÂMETRO 3/4"
TAMPÃO NPT CLASSE 300, DIÂMETRO 1/4"
PIG TAIL FLEXIVEL DE BORRACHA PARA CILINDRO
P45
REGULADOR DE 1° ESTÁGIO, NPT, COM
MANÔMETRO, DIÂMETRO 1/2"
REGULADOR DE 2° ESTÁGIO, BAIXA PRESSÃO, NPT
COM REGIS TRO
REGIS TRO DE LINHA NPT 1/2" X SAE 3/8"
MANÔMETRO COM CAIXA EM AÇO CARBONO, 0-300
PSI, NPT ENTRADA 1/4"
BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO ÔMEGA PARA TUBO
DIÂMETRO 3/4"

un
un
un

4,00
1,00
2,00

13,85
3,45
7,48

55,38
3,45
14,95

-

-

-

4,00
1,00
2,00

55,38
3,45
14,95

4,00
1,00
2,00

13,85
3,33
2,50

55,38
3,33
5,00

un

2,00

19,60

39,21

-

-

-

2,00

39,21

2,00

19,60

39,21

un

1,00

154,00

154,00

-

-

-

1,00

154,00

1,00

154,00

154,00

un
un

2,00
2,00

266,01
63,00

532,01
126,00

-

-

-

2,00
2,00

532,01
126,00

2,00
2,00

266,01
63,00

532,01
126,00

un

1,00

21,00

21,00

-

-

-

1,00

21,00

1,00

21,00

21,00

un

6,00

1,25

7,49

-

-

-

6,00

7,49

6,00

1,63

9,78

pç

2,00

335,40

670,80
2.088,92

-

-

2,00

670,80
-

2,00

335,40

670,80
2.902,87

un

2,00

152,92

305,84

2,00

305,84

100%

2,00

176,50

353,00

un

2,00

519,28

1.038,56

2,00

1.038,56

100%

2,00

585,74

1.171,48

un

2,00

163,29

326,58

2,00

326,58

100%

2,00

181,99

363,98

14.8
15.0
15.1

CILINDROS P-45 KG ( COM CARGA )
INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO
EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E
SINAPI
72553
INSTALACAO
EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E
SINAPI
72554
INSTALACAO
EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10L SINAPI 73775/002
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA
SEDOP 241468
EXTINTOR
SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE "PROIBIDO
SEDOP 241469
FUMAR"
SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE "PROIBIDO
SEDOP 241470
PRODUZIR CHAMAS"
SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE "CUIDADO
SEDOP 241471
RISCO DE INCÊNDIO"
SINALIZADOR FOTOLUMINESCETE "CUIDADO RISCO
SEDOP 241472
DE CHOQUE ELÉTRICO"
SERVIÇOS DIVERSOS
SINAPI 74236/001 PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA )

m²

114,00

15.2

SEDOP

un

1,00

m²

272,96

13.20
13.21
14.0
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7

15.3
15.4
15.5

SEDOP

171411

PREÇO UNIT.
CONTRATADO

241319

PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE 35 X 50CM
LIMPEZA GERAL COM REMOÇÃO DE ENTULHO E
SINAPI
9537
ENTREGA DA OBRA
PREÇO UNIT.
PORTAO EM CHAPA DE FERRO E TELA, INCLUSIVE
CONTRATADO
PINTURA E PILARES DE APOIO
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12
SINAPI 74238/002
MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO

un
un
un
un
un

6,00
10,00
1,00
1,00
1,00

22,00
22,00
22,00
22,00
22,00

131,98
219,96
22,00
22,00

-

1.670,98

-

-

6,00
10,00
1,00
1,00
1,00

131,98

6,00

219,96

10,00

22,00

1,00

22,00

1,00
1,00

53,39
53,39
53,39
53,39

320,34
533,90
53,39
53,39

-

15,30

22,00
15.392,63
1.744,30

-

114,00

22,00
773,28
1.744,30

114,00

9,70

53,39
12.248,22
1.105,80

1.852,50

1.852,50

-

-

-

1,00

1.852,50

1,00

1.793,49

1.793,49

1,21

330,01

-

-

-

272,96

330,01

272,96

2,04

-

6.959,52
-

-

53,39

1.100,16

un

1,00

1.968,62

1.968,62

-

-

-

1,00

1.968,62

1,00

1.968,62

m²

4,20

420,10

1.764,40

-

-

-

4,20

1.764,40

4,20

817,37

556,84
1.968,62
3.432,95

Proponente:
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SE ASTER

Assunto:
PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO

Programa:
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Empreendimento:

Processo:
MDS / CAIXA / GE / SEASTER
Referência de Preços: BDI 30,5%
SINAPI 05/2021; SEDOP/PA MARÇO/2021; - PREÇO DE CONTRATO; ENCARGOS SOCIAIS
DESONERADOS: 91,02 % (HORA) e 50,49 % (MÊS)

IMPLANTAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE XINGUARA - ESTADO DO PARÁ

PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO
CONTRATADO

ITEM FONTE
15.6

SINAPI

CÓDIGO
85172

15.6
15.6.1 SINAPI 96527
15.6.2 SINAPI
15.6.3 SINAPI

73964/006
73361

16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
16.10
16.11
16.12
16.13
16.14
17
17.1

73783/009

SINAPI
91924
SINAPI
SINAPI
91926
91930
SINAPI
SINAPI
91836
SINAPI
93011
91871
SINAPI
SINAPI 74130/001
SINAPI 74130/001
SINAPI 74130/001
SINAPI
93141
93128
SINAPI
SINAPI
SINAPI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, ALTURA
LIVRE 2,8M, ESPAÇADOS A CADA 3M, COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BW G E MALHA
QUADRADA 5X5CM
BLOCO DE FUNDAÇÃO PARA MOURÃO (40x60)
ESCAVAÇÃO
MANUAL
ATÉ
1,50M
DE
PROFUNDIDADE
REATERRO VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM
CAMADAS DE 20CM
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE
MAO INCLUSIVE LANCAMENTO
REDE ELÉTRICA
POSTE CONCR. 300 - DN, H=11M (INCL. BASE
CONCR. CICLÓPICO)
CABO DE COBRE 1,5mm2 - 750 V
CABO DE COBRE 2,5mm2 - 750 V
CABO DE COBRE 6,0mm2 - 750 V
ELETRODUTO PVC de 1"
ELETRODUTO PVC de 3"
ELETRODUTO PVC de 3/4"
DISJUNTOR 1P - 10 A - PADRÃO DIN
DISJUNTOR 1P - 15A - PADRÃO DIN
DISJUNTOR 1P - 30 A - PADRÃO DIN
PONTO DE TOMADA DA COZINHA
PONTO DE ILUMINAÇÃO - BANHEIRO

PREÇO
UNIT.

UN QUANT.

EXECUTADO ATÉ BM 03

TOTAL

90,00

85,92

7.732,80

TOTAL

QUANT.

DIFERENÇA DO SALDO A SER PAGO

QUANT.

81,00

6.959,52

90%

9,00

773,28

9,00

1.100,16

m³
6.069,53
unid

1,00

1.029,24

1.029,24

m
m
m
m
m
m
und
und
und
m2
und

707,59
580,71
15,60
53,40
18,90
200,20
10,00
1,00
1,00
3,00
1,00

1,41
2,04
4,42
6,35
19,82
7,00
9,02
9,01
9,01
102,75
85,81

997,70
1.184,65
68,95
339,09
374,60
1.401,40
90,20
9,01
9,01
308,25
85,81

und

PONTO DE ILUMINAÇÃO DA ENTRADA
SISTEMA DE PROTEÇÃO/ ATERRAMENTO
MALHA DE ATERRAMENTO COM 3 HASTES DE
5/8'' x3,00M,
PONTOS DE SOLDA EXORÉRMICA

und

1,00
1,00

85,81
85,81

85,81
85,81
500,53

unid

3,00

47,24

unid

3,00

20,73

141,72
62,19

unid

1,00

121,90

m

6,00

29,12

m
unid

66,50
19,00

18,20
29,96

m

64,00

18,20

121,90
174,72
1.779,54
1.210,30
569,24
1.818,90
1.164,80

17.2

SINAPI
SEDOP

17.3

SINAPI 74104/001 CAIXAS DE INSPEÇÃO COM TAMPA DE CONCRETO

17.4
18
18.1
18.2
19
19.1

SINAPI

72927

SINAPI
SINAPI

83671
89809

SINAPI

90694

19.2

SINAPI 74104/001 Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução

unid

5,00

121,90

609,50

19.3
19.4
20
20.1

SINAPI
SEDOP

89797
180256

unid
unid

1,00
1,00

29,96
14,64

COMP

01

Mês

2,00

6.533,33

29,96
14,64
13.066,66
13.066,66

Junção simples PVC ESG-SN Ø 100mm
Redução excêntrica ESG-SN Ø 100X50mm
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

TOTAL

m³

PONTO DE ILUMINAÇÃO - BANHEIRO DOS FUNDOS

CABO DE COBRE NÚ 16MM²
REDE DE ÁGUA
TUBO EM PVC 100mm
CURVA 90º PVC 100 mm
REDE DE ESGOTO
TUBO EM PVC 100MM

% ACUM. QUANT.

m³

93130
68069

ACUM.

SALDO ATUALIZADO(CAIXA)

PREÇO UNIT.
ATUAL S/ BDI TOTAL

m

93129

171299

QUANT.

SALDO (CAIXA)

479,87

122,24

5,18

81,02

1,73

40,71

3,46

426,25

-

308,25
85,81

100%
100%

-

-

-

-

1,00

85,81

100%

-

-

-

-

-

-

1.427,04
420,01
70,35
1.473,12
6.561,73

3,00
1,00

-

90,00

26,52

2,00

490,00

1,00
707,59
580,71
15,60
53,40
18,90
200,20
10,00
1,00
1,00
3,00
1,00

1.089,19
1,49
2,16
4,68
6,72
20,97
7,41
9,54
9,54
9,54
141,18
111,70

1,00
1,00

111,70
90,81

3,00
3,00

49,99
26,48

1,00
6,00

129,00
30,82

66,50
19,00
64,00

19,26
31,71

5,00
1,00
1,00
162,89
2,00

129,00
31,71
17,76

19,26

14.839,34

1.089,19
1.054,31
1.254,33
73,01
358,85
396,33
1.483,48
95,40
9,54
9,54
423,54
111,70
111,70
90,81
543,33
149,97
79,44
129,00
184,92
1.883,28
1.280,79
602,49
1.927,11
1.232,64
645,00
31,71
17,76
30.168,68
30.168,68

Proponente:
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SE ASTER

Assunto:
PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO

Programa:
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Empreendimento:

Processo:
MDS / CAIXA / GE / SEASTER
Referência de Preços: BDI 30,5%
SINAPI 05/2021; SEDOP/PA MARÇO/2021; - PREÇO DE CONTRATO; ENCARGOS SOCIAIS
DESONERADOS: 91,02 % (HORA) e 50,49 % (MÊS)

IMPLANTAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE XINGUARA - ESTADO DO PARÁ

PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO
CONTRATADO

ITEM FONTE

CÓDIGO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO
UNIT.

UN QUANT.
SUBTOTAL 1

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
RAMPA DE ACESSIBILIDADE

EXECUTADO ATÉ BM 03

TOTAL
QUANT.
201.865,85

ACUM.
102.001,74

SALDO (CAIXA)

% ACUM. QUANT.

TOTAL
24.789,65

SALDO ATUALIZADO(CAIXA)

QUANT.
-

TOTAL
31.919,09

DIFERENÇA DO SALDO A SER PAGO

PREÇO UNIT.
ATUAL S/ BDI TOTAL
SUBTOTAL 1
168.825,85

QUANT.

14.707,07

14.707,07

SEDOP

30010 Escavação manual ate 1.50m de profundidade

m³

3,50

45,24

158,34

3,50

45,24

158,34

SEDOP

30254 Reaterro compactado

m³

4,00

48,56

194,24

4,00

48,56

194,24

m²

12,75

26,48

337,62

12,75

26,48

337,62

m²

5,00

137,78

688,90

5,00

137,78

688,90

m³

0,60

723,67

434,20

0,60

723,67

434,20

m²

3,00

518,29

1.554,87

3,00

518,29

1.554,87

m

20,20

558,81

11.287,96

20,20

558,81

11.287,96

m²

5,95

8,56

50,93

5,95

8,56

50,93

5,00

30,1

150,50
2.063,29

5,00

30,1

150,50
2.063,29

m³

0,50

45,24

22,62

0,50

45,24

22,62

m²

1,57

26,48

41,57

1,57

26,48

41,57

m²

2,50

137,78

344,45

2,50

137,78

344,45

m³

0,86

723,67

622,36

0,86

723,67

622,36

2,25

252,4

567,90
451,50

SINAPI

95241

SEDOP

50281

SEDOP

50740

SINAPI

38186

SINAPI

99837

SINAPI

98397
150132

SEDOP
SINAPI

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
Forma para concreto em chapa de madeira compensada
para estruturas especiais (formas curvas e/ou alturas
elevadas)
Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e
adensamento)
PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE
BORRACHA, PARA ARGAMASSA COLORIDO, 25 X 25
CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA.
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M
DE ALTURA, MONTANTES TUBULARE
PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO.
AF_04/2018
PVA externa c/massa e liq. preparador
ABRIGO DO GÁS

30010 Escavação manual ate 1.50m de profundidade
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
95241 PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
Forma para concreto em chapa de madeira compensada
50281 para estruturas especiais (formas curvas e/ou alturas
elevadas)
Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e
50740 adensamento)
90071 Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva)
150132 PVA externa c/massa e liq. preparador
60046 Alvenaria tijolo de barro a cutelo

m²

2,25

252,4

567,90

m²

15,00

30,1

451,50

15,00

30,1

m²

0,21

61,36

12,89

0,21

61,36

COBERTURA

12,89
1.531,80

SEDOP

20858 Retirada de telha de fibrocimento com aproveitamento

m²

70,00

10,68

747,60

70,00

10,68

747,60

SEDOP

80702 Manta asfáltica c/ filme de aluminio

m²

10,00

78,42

784,20

10,00

78,42

784,20

Proponente:
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SE ASTER

Assunto:
PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO

Programa:
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Empreendimento:

Processo:
MDS / CAIXA / GE / SEASTER
Referência de Preços: BDI 30,5%
SINAPI 05/2021; SEDOP/PA MARÇO/2021; - PREÇO DE CONTRATO; ENCARGOS SOCIAIS
DESONERADOS: 91,02 % (HORA) e 50,49 % (MÊS)

IMPLANTAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE XINGUARA - ESTADO DO PARÁ

PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO
CONTRATADO

ITEM FONTE

CÓDIGO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UN QUANT.
SUBTOTAL 2
TOTAL

PREÇO
UNIT.

EXECUTADO ATÉ BM 03

TOTAL

QUANT.

SALDO (CAIXA)

ACUM.
% ACUM. QUANT.
11.876,25
18.440,25

SALDO ATUALIZADO(CAIXA)

TOTAL
QUANT.
1.866,43
361,92

TOTAL
-

QUANT.
919,11
-

BDI
TOTAL C/ BDI
OBS: REVISADA E CORRIGIDA, EM 27/07/2021, PELO ENGENHEIRO MANOEL DANTAS E ALEX SOUZA

DIFERENÇA DO SALDO A SER PAGO

PREÇO UNIT.
ATUAL S/ BDI TOTAL
SUBTOTAL 2
18.302,15
TOTAL
187.128,01
30,00 %
243.266,41

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO, EMPREGO E RENDA
COORDENADORIA DE LICITAÇÃO

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU DE PLENO CONHECIMENTO
DECLARAÇÃO DE VISTORIA
Declaro, para fins de participação no Convite nº
/
- SEASTER que a
empresa
inscrita no CNPJ nº
, sediada no endereço
, por intermédio do Sr. (a) (nome representante legal ou procurador),
vistoriou dentro do prazo os locais onde serão prestados os serviços objeto do Pregão Eletrônico
/
e tomou conhecimento das condições e dificuldades que possam oferecer para sua perfeita
execução.
Declaro que a vistoria foi devidamente acompanhada por servidor da SEASTER.
(Local), de
de
.
(Assinatura do representante legal ou procurador)
Nome do representante legal ou procurador
(Número da Carteira de Identidade e CPF)
Assinatura e n° matrícula do servidor da SEASTER
responsável pelo acompanhamento da vistoria
Observação: Esta declaração dever ser feita preferencialmente em papel timbrado da empresa.
OU
DECLARAÇÃO - PLENO CONHECIMENTO

Declaro que a empresa
, sediada à
, CNPJ N°:
,
telefone
, não teve interesse em realizar a vistoria nos locais onde serão executados os serviços
Objeto do Convite
/
, se responsabilizando por todas as consequências por este ato.
(Local), de
de
.
(Assinatura do representante legal ou procurador)
Nome do representante legal ou procurador
(Número da Carteira de Identidade e CPF)
Observação: Esta declaração dever ser feita preferencialmente em papel timbrado da empresa.
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO, EMPREGO E RENDA
COORDENADORIA DE LICITAÇÃO

ANEXO V

MODELO DE PROPOSTA DA LICITANTE
À:

(Entidade de Licitação)

Endereço:

Ref.: Proposta para execução das obras do (nome da obra) .
Prezados Senhores,
(NOME DA EMPRESA), (n.º do CNPJ), (inscrição estadual), sediada _(endereço completo), (CEP)_, por
intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a) _, _(cargo)_, portador(a) da Carteira de Identidade n.º
e do CPF n.º
,
(e-mail) , residente e domiciliado no _(endereço completo), firmado abaixo e que
será o responsável pela assinatura do contrato, tendo examinado as condições do edital e dos Anexos que o
integram, propomos executar e concluir as obras previstas no mencionado edital, pelo preço global (valor da
obra + BDI) de R$
Outrossim, declaramos que:
a) temos conhecimento do local onde serão executadas as obras e aceitamos todas as condições impostas
pelo edital e seus anexos;
b) a obra será executada e concluída no prazo máximo de
(
) dias, contado da data estabelecida na
ordem de serviço;
c) A garantia dos serviços será de 05 (cinco) anos;
d) esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais,
ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução
de toda a obra;
e) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data
final prevista para sua entrega.
f) O pagamento deve ser efetuado na Conta corrente
, Agência
, banco
g) Para contato com a empresa, poderão ser utilizados os seguintes meios: telefone nº , fax n.º e e-mail
Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as
condições deste edital.

.......................................................................
(data)
.........................................................................................................................
(representante legal)
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO, EMPREGO E RENDA
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ANEXO VI
MODELOS DE DECLARAÇÃO
•
•
•
•

DECLARAÇÃO DE FIDELIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE.
DECLARAÇÃO
AUTORIZANDO
A
SEASTER
PARA
INVESTIGAÇÕES
COMPLEMENTARES.
DECLARAÇÃO FIRMADA PELA LICITANTE, DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE
IDADE.

DECLARAÇÃO
Declaramos para os devidos fins de direito, que aceitamos todas
as condições da Carta Convite nº XX/202x, sendo verídicas e fiéis todas as informações e
documentos apresentados.
Belém,

de

de

202x

Nome e número da identidade do declarante

DECLARAÇÃO
(nome da empresa)
, CNPJ nº
,(endereço
completo),
declara,sob as penas da lei ,que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a sua habilitação no processo licitatório do Carta Convite nº XX/202x, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Belém,

de

de 202x

Nome e número da identidade do declarante

DECLARAÇÃO
(nome
da
empresa)
,
CNPJ
nº
,(endereço completo),
, autoriza, por este instrumento a
SEASTER a realizar todas as investigações complementares que julgar necessárias a habilitação
no processo licitatório do Carta Convite nº XX/202x.
Belém,

de

de 202x

Nome e número da identidade do declarante
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DECLARAÇÃO
Ref.: Carta Convitel nº XX/202x
...........................................................,
inscrito
no
CNPJ
nº
...............................,
por
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 dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
.......................................................................
(data)
.........................................................................................................................
(representante legal)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME/EPP
A empresa (razão social), com sede na (endereço completo), inscrita no C.N.P.J./M.F. nº _ _ _______________________ ,
representada pelo(a) sr.(a) (representante legal da empresa), no cargo de (....), portador (a) do R.G. nº _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _e do CPF nº _________________ , DECLARA, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas
neste ato convocatório, que a empresa
(denominação da pessoa
jurídica), CNPJ Nº.
é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do
enquadramento previsto na Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na
íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório
em questão.

.......................................................................
(data)
.........................................................................................................................
(representante legal)

5

