
 
ESTADO DE PERNAMBUCO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

EDITAL - Licitação

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230317TP00005

LICITAÇÃO Nº. 00005/2023

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

Órgão Realizador do Certame:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA

RUA ALBERTINA XAVIER PIRES, 239 - CENTRO - TABIRA - PE.

CEP: 56780–000 - E-mail: licitacao@tabira.pe.gov.br - Tel.: (87) 3847–1156.

O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ

10.349.041/0001–41, doravante denominado simplesmente ORC, torna público para

conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar através da Comissão

Permanente de Licitação, doravante denominada simplesmente Comissão, as 10:00

horas do dia 11 de Abril de 2023 no endereço acima indicado, licitação na

modalidade Tomada de Preços nº. 00005/2023, tipo menor preço, e sob o regime de

empreitada por preço global; tudo de acordo com este instrumento e em

observância a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº

123, de 14 de Dezembro de 2006; Lei Complementar nº 147, de 07 de Agosto de

2014; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das

referidas normas; conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos,

objetivando obter a melhor proposta para: Contratação de empresa para construção

de uma coberta metálica para abrigar a feira livre no Município de Tabira/PE,

conforme proposta nº 026077/2021/MDR/PMT/PE.

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da presente licitação: Contratação de empresa para

construção de uma coberta metálica para abrigar a feira livre no Município de

Tabira/PE, conforme proposta nº 026077/2021/MDR/PMT/PE.

1.2.As especificações do objeto ora licitado, encontram-se devidamente

detalhadas no correspondente Termo de Referência - Anexo I deste Instrumento.

1.3.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste

instrumento convocatório, especificações técnicas e informações complementares

que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida

efetivação de serviço para suprir demanda específica – Contratação de empresa

para construção de uma coberta metálica para abrigar a feira livre no Município

de Tabira/PE, conforme proposta nº 026077/2021/MDR/PMT/PE –, considerada

oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e

ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção

de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos

objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas

ferramentas de planejamento aprovadas.

1.4.Salienta-se que na referida contratação, não será concedido o tratamento

diferenciado e simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,

nos termos das disposições contidas no Art. 47, da Lei Complementar nº 123/2006,

por não enquadrar-se nas hipóteses dos incisos I e III, do Art. 48, como também,

não ser oportuno aplicar a exigência facultada no inciso II, do mesmo artigo,

visto estarem presentes, isolada ou simultaneamente, as situações previstas no

inciso III, do Art. 49, todos do referido diploma legal. Fica, no entanto,

assegurado a ME e EPP o tratamento diferenciado e simplificado previsto nos

demais Artigos do Capítulo V, Seção I, da Lei nº. 123/06.

2.0.DO LOCAL E DATA E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

2.1.Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação e a proposta de

preços para execução do objeto desta licitação, deverão ser entregues à Comissão

até as 10:00 horas do dia 07 de Abril de 2023, no endereço constante do



 
preâmbulo deste instrumento. Neste mesmo local, data e horário será realizada a 

sessão pública para abertura dos referidos envelopes. 

2.2.Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos 

horários normais de expediente: das 08:00 as 12:00 horas. E-mail: 

licitacao@tabira.pe.gov.br. 

2.3.Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o ato convocatório deste 

certame por irregularidade na aplicação da Lei 8.666/93 e legislação pertinente, 

devendo protocolar o pedido, por escrito e dirigida a Comissão, até 05 (cinco) 

dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação. 

2.4.Caberá à Comissão, auxiliada pelos setores responsáveis pela elaboração 

deste ato convocatório e seus anexos, julgar e responder à impugnação em até 03 

(três) dias úteis, considerados da data em que foi devidamente recebido o 

pedido. 

2.5.Decairá do direito de impugnar os termos do ato convocatório deste certame 

perante a administração o licitante que não o fizer, por escrito e dirigida a 

Comissão, até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com as 

propostas, as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso. 

2.6.A respectiva impugnação será apresentada da seguinte forma: 

2.6.1.Protocolizando o original, nos horários de expediente acima indicados, 

exclusivamente no seguinte endereço: Rua Albertina Xavier Pires, 239 - Centro – 

Tabira - PE. 

  

3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO 

3.1.Aos participantes, serão fornecidos os seguintes elementos: 

3.1.1.ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES; 

3.1.2.ANEXO II - MODELOS DE DECLARAÇÕES; 

3.1.3.ANEXO III - MODELO DO TERMO DE RENÚNCIA; 

3.1.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO. 

3.2.A obtenção do Edital poderá ser feita da seguinte forma: 

3.2.1.Junto a Comissão: gratuitamente; e 

3.2.2.Solicitado e enviado pelo e-mail: licitacao@tabira.pe.gov.br. 

  

4.0.DO SUPORTE LEGAL 

4.1.Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; 

Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Lei Complementar nº 147, de 

07 de Agosto de 2014; e legislação pertinente, consideradas as alterações 

posteriores das referidas normas; que ficam fazendo partes integrantes deste 

instrumento, independente de transcrição. 

  

5.0.DO PRAZO E DOTAÇÃO 

5.1.O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas 

características e as necessidades do ORC, e que admite prorrogação nos casos 

previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado a partir da 

emissão da Ordem de Serviço: 

  
Início: 3 (três) dias; 

Conclusão: 6 (seis) meses. 

5.2.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: 1 (um) ano, 

considerado da data de sua assinatura. 

5.3.A vigência do respectivo contrato, poderá ser prorrogada por iguais e 

sucessivos períodos, mediante acordo entre as partes, conforme o disposto no 

Art. 57, da Lei 8.666/93, observadas as características do objeto licitado. 

5.4.As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão por conta da 

seguinte dotação: 

Recursos Próprios do Município de Tabira: 

20.400 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo 

23.691.2011.1.049–Cobertura do Pátio da Feira de Frutas e Verduras do Município 

4.4.90.51.00–Obras e Instalações 

500.0000 – Recursos não vinculados de Impostos 

700 – Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 

 

 

  



 
6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6.1.Poderão participar deste certame, os licitantes devidamente cadastrados no 

ORC ou que atenderem a todas as condições para cadastramento até o terceiro dia 

anterior à data prevista para o recebimento das propostas, cuja regularidade 

será observada, em qualquer das hipóteses, exclusivamente mediante apresentação 

do Certificado de Inscrição de Fornecedores e Prestadores de Serviços, ou 

equivalente na forma da lei, fornecido pelo ORC, em plena validade: 

6.1.1.Ao requerer inscrição no referido cadastro, ou atualização deste, a 

qualquer tempo, o interessado fornecerá os elementos necessários à satisfação 

das exigências dos Incisos I e IV, do Art. 27, da Lei 8.666/93. 

6.2.Os proponentes deverão entregar a Comissão, no prazo determinado, dois 

envelopes fechados indicando, respectivamente, DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA DE 

PREÇOS, devidamente identificados nos termos definidos neste instrumento 

convocatório. 

6.3.A participação neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as 

Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação 

vigente. 

6.4.Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime 

falimentar, empresas estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que 

tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 

Pública ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão do direito de licitar e 

contratar com o ORC. 

6.5.Os licitantes que desejarem enviar seus envelopes Documentação e Proposta de 

Preços via postal - com Aviso de Recebimento AR -, deverão remetê-los em tempo 

hábil ao endereço constante do preâmbulo deste instrumento, aos cuidados do 

Presidente da Comissão - Vinicius Carvalho da Silva. Não sendo rigorosamente 

observadas as exigências deste item, os respectivos envelopes não serão aceitos 

e o licitante, portanto, desconsiderado para efeito de participação no certame. 

6.6.Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto a 

Comissão, sem a permanência de representante credenciado na respectiva sessão 

pública, é facultado ao licitante, não sendo condição para sua habilitação, a 

inclusão no envelope Documentação, da declaração expressa de renunciar ao 

direito de interpor recurso e ao prazo correspondente relativo à Fase de 

Habilitação, concordando com o prosseguimento do certame, previsto no Art. 43, 

III, da Lei 8.666/93, conforme modelo - Anexo III. 

6.7.É vedada à participação em consórcio. 

  

  

6.8.CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: O licitante deverá atender aos requisitos abaixo e os 

respectivos comprovantes, obrigatoriamente, integrarão os elementos do envelope 

DOCUMENTAÇÃO: 

6.8.1.Comprovação de garantia, que deverá ser prestada até o último dia útil que 

anteceder a licitação, no valor equivalente a R$ 9.486,12. Caberá ao licitante 

optar por uma das seguintes modalidades de garantia: a) caução em dinheiro ou em 

títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 

custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; b) seguro garantia; c) 

fiança bancária. A referida garantia, quando na modalidade caução em dinheiro ou 

em títulos da dívida pública, deverá ser repassada ao Setor Financeiro do ORC ou 

outro informado pela Comissão, o qual emitirá o respectivo documento de 

quitação, que deverá integrar o envelope Documentação, válido até o seu resgate 

que somente poderá ocorrer cinco dias úteis após a homologação da presente 

licitação; e quando nas modalidades seguro garantia ou fiança bancária, a 

respectiva apólice ou equivalente deverá integrar o envelope Documentação. 

6.8.2.Comprovação de que o licitante tem pleno conhecimento das condições 

relativas a natureza da obra ou serviços a serem executados, feita através de 

declaração formal assinada pelo seu responsável técnico, contendo a 

identificação da empresa e do signatário, local e data, e basicamente com os 

seguintes termos: ► "DECLARAMOS sob as penalidades da lei, que temos pleno 

conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos 

relativamente ao objeto da Tomada de Preços nº 00005/2023, assumindo total 

responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para 



 
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras 

com a Prefeitura Municipal de Tabira - PE" ◄. 

6.8.2.1.No caso do licitante desejar realizar uma visita ao local da obra ou 

serviços com o acompanhamento de um responsável do ORC, deverá comunicar 

previamente a Comissão com a devida antecedência, observado o prazo máximo para 

realização da referida visita, necessária para que seja feito o agendamento 

junto ao setor competente do órgão. 

6.8.3.Comprovação de capacidade técnico-profissional, feita através de atestado 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado em nome do 

Responsável Técnico designado pelo licitante, devidamente registrado junto a 

entidade profissional competente, demonstrando a execução de serviços com 

características semelhantes à parcela mais relevante do objeto da presente 

licitação, abaixo discriminada. O referido atestado só será aceito se 

acompanhado da correspondente Certidão de Acervo Técnico - CAT emitida pelo 

conselho regional de fiscalização profissional competente e da comprovação de 

que o referido Responsável Técnico designado pertence ao quadro da empresa ou 

dele fará parte caso seja vencedora do presente certame. Tal comprovação poderá 

ser feita através da apresentação de qualquer um dos seguintes documentos, a 

critério do licitante: a) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - 

CTPS assinada ou da ficha de Registro do Empregado; b) instrumento de contrato 

de prestação de serviços regido pela legislação civil comum, devidamente 

registrado no registro público, nos termos do Art. 221, da Lei Federal nº 

10.406, de 10 de janeiro de 2002; c) contrato social, alteração contratual ou 

equivalente na forma da lei, quando o responsável técnico for sócio da empresa 

Serão admitidos os atestados referentes à execução de obras ou serviços 

similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior a:  

 

ESTRUTURA METALICA E TELHAMENTO 

 

SINAPI – 100775 – ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE 

COM GUINDASTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  

 

SINAPI – 94213 – TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019. 

 

6.8.4.Comprovação de capacidade técnico-operacional, feita através de atestado 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado em favor da Empresa, 

demonstrando aptidão do licitante por execução de serviços, em características 

semelhantes à parcela mais relevante do objeto da presente licitação, abaixo 

indicada. Serão admitidos os atestados referentes à execução de obras ou 

serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 

superior a:  

 

ESTRUTURA METALICA E TELHAMENTO  

 

SINAPI – 100775 – ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE 

COM GUINDASTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (IGUAL OU SUPERIOR A 

4.096,80 KG)  

 

SINAPI – 94213 – TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (IGUAL OU SUPERIOR A 914,43 M²). 

  

7.0.DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

7.1.O licitante deverá se apresentar, para credenciamento junto a Comissão, 

quando for o caso, através de um representante, com os documentos que o 

credenciam a participar deste procedimento licitatório. Cada licitante 

credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas 

fases do certame na forma prevista neste instrumento, podendo ser substituído 

posteriormente por outro devidamente credenciado. 

7.2.Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 



 
7.2.1.Tratando-se do representante legal: o instrumento constitutivo da empresa 

na forma da Lei, quando for o caso, devidamente registrado no órgão competente, 

no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura; 

7.2.2.Tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou 

particular da qual constem os necessários poderes para firmar declarações, 

desistir ou apresentar as razões de recurso e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame; acompanhada do correspondente instrumento de 

constituição da empresa, quando for o caso, que comprove os poderes do mandante 

para a outorga. Na hipótese de procuração seja particular deverá ser reconhecida 

a firma em cartório do respectivo signatário. 

7.2.3.O representante legal e o procurador deverão identificar-se apresentando 

documento oficial que contenha foto. 

7.3.Estes documentos deverão ser entregues a Comissão - antes do início da 

sessão pública - em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 

cartório competente ou membro da Comissão. 

7.4.A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de qualquer dos 

documentos de credenciamento impedirá a participação ativa do representante do 

licitante no presente certame. Esta ocorrência não inabilitará sumariamente o 

concorrente, apenas perderá o direito a manifestar-se nas correspondentes fases 

do processo licitatório. Para tanto, a Comissão receberá regularmente do 

referido concorrente seus envelopes, declarações e outros elementos necessários 

à participação no certame, desde que apresentados na forma definida neste 

instrumento. 

7.5.No momento de abertura da sessão pública, cada licitante, por intermédio do 

seu representante devidamente credenciado apresentará, em separado de qualquer 

dos envelopes, a seguinte documentação: 

7.5.1.Declaração de Elaboração Independente de Proposta - Anexo II. 

7.6.Quando os envelopes Documentação e Proposta de Preços forem enviados via 

postal, a declaração indicada no item 7.5.1 deverá ser apresentada dentro do 

envelope Documentação. 

  

8.0.DA HABILITAÇÃO 

8.1.Os documentos necessários à habilitação dos licitantes, deverão ser 

apresentados em 01 (uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes 

indicações no anverso: 

  

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA 

DOCUMENTAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº. 00005/2023 

NOME PROPONENTE 

ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE 

  

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes elementos: 

  

8.2.PESSOA JURÍDICA: 

8.2.1.Comprovação de cadastramento nos termos do item 6.1 deste instrumento. 

8.2.2.o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados 

por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no 

Conselho Regional de Contabilidade; 

8.2.3.Comprovação da boa situação financeira mediante apresentação, em folha 

separada do Balanço, assinada por contador registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade (CRC) e com timbre da empresa licitante, as demonstrações 

contábeis abaixo indicadas, calculadas a partir do Balanço Patrimonial 

resultantes da aplicação das 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 



 
8.2.7.O balanço patrimonial e demonstração contábeis referentes ao último 

exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral – LG, Liquidez Corrente 

– LC, e Solvência Geral – SG superiores a 1 (um); 

8.2.8.Os balanços emitidos via Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital – 

SPED Fiscal, serão aceitos devidamente autenticados, mediante recibo de entrega 

emitido pelo SPED, conforme autoriza o art. 78 –A, §1.º e § 2.º do Decreto n.º 

1.800/1996, alterado pelo Decreto n.º 8.683/2016. 

8.2.9.Caso o subitem anterior não seja atendido, o licitante estará 

imediatamente inabilitado, o mesmo acontecendo se as demonstrações 

contábeis(DRE, Notas Explicativas), não contiverem assinaturas de contador e 

indicação do número de inscrição no Conselho Regional de Contabilidade 

8.2.10.Certidão Negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou 

recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante; caso 

reste declarado que ficam excluídos os processos no âmbito do processo judicial 

eletrônico–PJE, a licitante necessariamente também precisa apresentar a certidão 

de distribuição PJE falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, 

8.2.11.a) Caução em dinheiro; b) Seguro – Garantia; com validade de 05(cinco) 

meses, a contar da data de entrega das propostas c) Fiança Bancária; com 

validade de 05(cinco) meses, a contar da data de entrega das propostas d) Título 

da Dívida Pública; deve estarem reconhecidamente válidos pelo Governo Federal, 

observando–se os Decretos–leis nº 263, de 28/02/1967 e nº 396, de 30/12/1968. 

8.2.12.Demais Documentação e Declarações: 

8.2.13.Apresentar indicação das instalações e dos equipamentos/aparelhamentos e 

do pessoal técnico especializado, adequados e disponíveis, considerados 

essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, bem como da qualificação 

de cada dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, 

mediante apresentação de relação explícita, e declaração formal de que disporá, 

por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal 

técnico considerados essenciais para a execução contratual conforme estabelece o 

parágrafo 6º do Art. 30 da Lei n° 8.666/93, elaborada em papel timbrado da 

licitante, destinadas ao município; 

8.2.14.As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, 

equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o 

cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de 

relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas 

cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de localização prévia 

8.2.15.Para o exercício de atividade de construção de obras civis, classificada 

como potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais, conforme 

Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n.º 31, de 03/12/2009: apresentar 

Comprovante de Registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 

Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo 

Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei 

n.º 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA n.º 31, de 03/12/2009, e 

legislação correlata; 

8.2.16.Declaração da empresa Licitante de que não foi declarada inidônea para 

licitar e contratar com a Administração Pública 

8.2.17.Declaração da empresa licitante de que cumpre com o disposto no art.º 7º, 

inc. XXXIII da Constituição Federal de 1988 

8.2.18.Declaração de comprovação, exigida somente para microempresa e empresa de 

pequeno porte, de enquadramento em um dos dois regimes, caso tenha se utilizado 

e se beneficiado do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, 

sob as penas do artigo 299 do Código Penal na forma do disposto na Lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006 

8.2.19.Declaração de que estar ciente das condições da licitação, que assume a 

responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos 

apresentados, sujeitando–se às penalidades legais e a sumária desclassificação 

da licitação, e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas 

pela CPL 

8.2.20.Declaração Que executará as obras de acordo com o projeto de engenharia, 

as especificações técnicas e as normas da ABNT e demais normas emanadas pela 

Prefeitura Municipal de Tabira/PE, que serão tomadas todas as medidas 

necessárias para assegurar um controle adequado da qualidade da obra 



 
8.2.21.Declaração de que não possui em seu quadro societário servidor público da 

ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista 

8.2.22.Termo de Renúncia, caso o participante envie apenas seus envelopes, sem 

representante credenciado e desejar renunciar ao direito de interpor recurso e 

ao prazo respectivo relativo à Fase de Habilitação, concordando com o 

prosseguimento do certame licitatório, conforme modelo – Anexo III 

8.2.23.Documentos para Habilitação Juridica 

8.2.24.As participantes, em se tratando de Sociedades Comerciais, deverão 

apresentar devidamente registrados no Órgão de Registro do Comércio local de sua 

sede os respectivos Contratos Sociais e todas as suas alterações subsequentes ou 

o respectivo instrumento de Consolidação Contratual em vigor, com as posteriores 

alterações, se houver; 

8.2.25.As participantes, em se tratando de Sociedades Civis, deverão apresentar 

os seus respectivos Atos Constitutivos e todas as alterações subsequentes em 

vigor, devidamente inscritos no Cartório de Registro Civil, acompanhados de 

prova da diretoria em exercício; 

8.2.26.As participantes, em se tratando de Sociedades por Ações, deverão 

apresentar as publicações nos Diários Oficiais dos seus respectivos Estatutos 

Sociais em vigor, acompanhados dos documentos de eleição de seus administradores 

8.2.27.no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis; 

8.2.28.para as sociedades empresárias ou empresas individuais 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; 

8.2.29.Documentos de identificação dos socios 

8.2.30.Documentos para Regularidade Fiscal e Trabalhista 

8.2.31.Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) emitido 

pela Secretaria da Receita Federal; 

8.2.32.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; (art. 29, II) 

8.2.33.Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (relativa ao ICMS); 

8.2.34.Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 

da interessada; 

8.2.35.Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, relativos aos Tributos 

federal, inclusive contribuições previdenciárias, tanto no âmbito Federal quanto 

no âmbito da procuradoria da Fazenda Nacional (Certidão Unificada, conforme 

portaria MF 358, de 05 de setembro de 2014, alterada pela Portaria MF nº 443, de 

17 de outubro de 2014), do domicílio sede da contratante; 

8.2.36.Prova de regularidade com o FGTS (Certidão de Regularidade do FGTS); 

emitida pela Caixa Econômica Federal; 

8.2.37.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título 

VII–A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto–Lei no 5.452, 

de 1o de maio de 1943. (Incluído dada pela Lei nº 12.440, de 7.7.2011 – DOU de 

8.7.2011). 

8.2.38.Documentos para Capacidade Técnica 

8.2.39.Apresentar Certidão registro ou inscrição perante o Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura – CREA da empresa participante e de responsável técnico 

indicado para execução da obra 

8.2.40.Atestado de capacidade técnica, em nome do responsável TÉCNICO–

PROFISSIONAL DA EMPRESA (indicado conforme letra “a”), registrado na entidade 

profissional competente, que comprove possuir em seu quadro permanente até a 

data prevista para a entrega da proposta, engenheiro civil, detentor de 

Certidões ou Atestados de Responsabilidade Técnica (ART), fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, devidamente acompanhados de Certidão de 

Acervo Técnico, expedida pelo CREA, por execução de obras ou serviços de 

características semelhantes de que já executou, ou esteja executando 

satisfatoriamente, com o objeto e condições descritas neste edital, dos serviços 

a seguir declinados: 



 
8.2.41.O Atestado de Capacidade deverá, obrigatoriamente, ser acompanhados das 

respectivas Certidões emitidas pelo CREA, bem como da Cópia de CAT – Certidão de 

Acervo Técnica 

8.2.42.Cópia de Atestado ou Declaração de CAPACIDADE TÉCNICO–OPERACIONAL, 

fornecido por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Pessoa Jurídica de Direito 

Privado, em nome da proponente licitante, comprovando ter a mesma executado 

obras ou serviços iguais ou semelhantes aos da presente licitação, das parcelas 

relevantes, acompanhado da planilha orçamentária de execução, contrato de 

prestação dos serviços e/ou Notas Fiscais de pagamento, dos serviços a seguir 

declinados 

8.2.43.Será aceito o somatório de atestados para demonstração da capacidade 

técnico–operacional da LICITANTE, desde que estes, no conjunto, comprovem a 

execução dos serviços especificados no subitem anterior, em quantidade mínima de 

50% da área total construída do objeto deste edital ou, se for o caso, da 

quantidade especificada para o serviço na planilha orçamentária de referência 

8.2.44.Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da 

capacitação técnico–operacional de que trata acima deverão participar da obra ou 

serviço objeto da licitação, admitindo–se a substituição por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração 

8.2.45.No atestado ou declaração de capacidade técnica deverá constar, sob pena 

de inabilitação, além das exigências citadas, as seguintes informações: nome do 

contratado e do contratante, nome ou razão social e CNPJ ou CPF do contratado, 

com identificação do signatário responsável pela emissão, e com firma 

reconhecida 

8.2.46.A comprovação do vínculo dos responsáveis técnicos serão efetuadas 

mediante apresentação de um dos documentos a seguir indicados 

8.2.47.No caso de vínculo empregatício: cópia do contrato de trabalho com a 

empresa, constante na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), expedida 

pelo Ministério do Trabalho e Ficha de Registro de Empregado; 

8.2.48.No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa e todas as 

alterações contratuais, se for o caso, devidamente registradas no órgão do 

Registro do Comércio competente, do domicílio ou sede da licitante 

8.2.49.Declaração de que tem pleno conhecimento das condições e das dificuldades 

da execução do objeto, devendo ser emitida e assinado, obrigatoriamente, pelo 

(s) Engenheiro (s) Civil (s), devidamente reconhecido pelo CREA, responsável 

técnico da Empresa 

8.2.50.Documentação Econôminca Financeira 

8.2.51.Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 

sede do licitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das 

propostas 

  

8.3.Documentação específica: 

8.3.1.Comprovação de prestação de garantia - item 6.8.1. 

8.3.2.Comprovação de pleno conhecimento das condições da obra ou serviços - item 

6.8.2. 

8.3.3.Comprovação de capacidade técnico-profissional - item 6.8.3. 

8.3.4.Comprovação de capacidade técnico-operacional - item 6.8.4. 

8.3.5.Comprovação de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 3º da Lei 

123/06, se for o caso, sendo considerado microempresa ou empresa de pequeno 

porte e recebendo, portanto, tratamento diferenciado e simplificando na forma 

definida pela legislação vigente. Tal comprovação poderá ser feita através da 

apresentação de qualquer um dos seguintes documentos, a critério do licitante: 

a) declaração expressa formalmente assinada pelo profissional da área contábil, 

devidamente habilitado; b) certidão simplificada emitida pela junta comercial da 

sede do licitante ou equivalente, na forma da legislação pertinente. A ausência 

da referida declaração ou certidão simplificada, apenas neste caso para 

comprovação do enquadramento na forma da legislação vigente, não é suficiente 

motivo para a inabilitação do licitante, apenas perderá, durante o presente 

certame, o direito ao tratamento diferenciado e simplificado dispensado a ME ou 

EPP, previstos na Lei 123/06: 

8.3.5.1.A Comissão poderá promover diligência, na forma do Art. 43, § 3º, da Lei 

8.666/93, destinada a esclarecer se o licitante é, de fato e de direito, 

considerado microempresa ou empresa de pequeno porte. 



 
  

8.4.Os documentos de Habilitação deverão ser organizados na ordem descrita neste 

instrumento, precedidos por um índice correspondente, podendo ser apresentados 

em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, 

membro da Comissão ou publicação em órgão da imprensa oficial, quando for o 

caso. Estando perfeitamente legíveis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou 

entrelinhas, dentro do prazo de validade, e encerrados em envelope devidamente 

lacrado e indevassável. Por ser apenas uma formalidade que visa facilitar os 

trabalhos, a ausência do referido índice não inabilitará o licitante. 

8.5.A falta de qualquer documento exigido, o seu vencimento, a ausência das 

cópias devidamente autenticadas ou das vias originais para autenticação pela 

Comissão ou da publicação em órgão na imprensa oficial, a apresentação de 

documentos de habilitação fora do envelope específico, tornará o respectivo 

licitante inabilitado. Quando o documento for obtido via Internet sua legalidade 

será comprovada nos endereços eletrônicos correspondentes. Poderá ser utilizada, 

a critério da Comissão, a documentação cadastral de fornecedor, constante dos 

arquivos do ORC, para comprovação da autenticidade de elementos apresentados 

pelo licitante, quando for o caso. 

  

9.0.DA PROPOSTA 

9.1.A proposta deverá ser apresentada em 01(uma) via, dentro de envelope 

lacrado, contendo as seguintes indicações no anverso: 

  

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA 

PROPOSTA DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS Nº. 00005/2023 

NOME DO PROPONENTE 

ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE 

  

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes elementos: 

  

9.2.Proposta elaborada em consonância com o respectivo projeto e as 

especificações constantes deste instrumento e seus elementos – Anexo I –, em 

papel timbrado da empresa, quando for o caso, assinada por seu representante 

legal, contendo no correspondente item cotado: discriminação, quantidade e 

valores unitário e total expressos em algarismos, acompanhada de: 

9.2.1.Planilha de quantitativos e preços; 

9.2.2.Cronograma físico–financeiro compatível com o prazo de execução dos 

serviços; e 

9.2.3.Composição de Custos Unitários contendo, inclusive, o detalhamento da 

composição e da taxa de Bonificação ou Benefício de Despesas Indiretas – BDI e 

dos respectivos percentuais praticados, bem como o detalhamento dos encargos 

sociais. 

9.3.Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas 

decimais. Indicação em contrário está sujeita a correção observando–se os 

seguintes critérios: 

9.3.1.Falta de dígitos: serão acrescidos zeros; 

9.3.2.Excesso de dígitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que 5, todo o 

excesso será suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dígito 

anterior para mais e os demais itens excedentes suprimidos. 

9.4.A Planilha de quantitativos e preços, o Cronograma físico–financeiro e a 

Composição de Custos Unitários, deverão ser assinadas por Responsável Técnico da 

empresa. Propostas que apresentem o mesmo Responsável Técnico serão 

desclassificadas. 

9.5.A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa e em moeda nacional, 

elaborada com clareza, sem alternativas, rasuras, emendas e/ou entrelinhas. Suas 

folhas rubricadas e a última datada e assinada pelo responsável, com indicação: 

do valor total da proposta em algarismos, dos prazos de entrega ou execução, das 

condições de pagamento, da sua validade que não poderá ser inferior a 60 dias, e 

outras informações e observações pertinentes que o licitante julgar necessárias. 

9.6.Existindo discrepância entre o preço unitário e o valor total, resultado da 

multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá. 

9.7.Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo 

produto ou serviço, prevalecerá o de menor valor. 



 
9.8.No caso de alteração necessária da proposta feita pela Comissão, decorrente 

exclusivamente de incorreções na unidade de medida utilizada, observada a devida 

proporcionalidade, bem como na multiplicação e/ou soma de valores, prevalecerá o 

valor corrigido. 

9.9.A não indicação na proposta dos prazos de entrega ou execução, das condições 

de pagamento ou de sua validade, ficará subentendido que o licitante aceitou 

integralmente as disposições do ato convocatório e, portanto, serão consideradas 

as determinações nele contidas para as referidas exigências não sendo suficiente 

motivo para a desclassificação da proposta. 

9.10.É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido 

pelo ORC, desde que esteja devidamente preenchido. 

9.11.Será desclassificada a proposta que deixar de atender as disposições deste 

instrumento. 

  

10.0.DO CRITÉRIO PARA JULGAMENTO 

10.1.Será declarado vencedor deste certame o licitante que, atendidas todas as 

exigências do presente instrumento, apresentar proposta com menor valor global 

no correspondente item cotado, relacionado no Anexo I - Termo de Referência -, 

na coluna código. 

10.2.Havendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas, e após obedecido 

o disposto nos Arts. 44 e 45 da Lei Complementar 123/06 e no Art. 3º, § 2º, da 

Lei 8.666/93, a classificação se fará através de sorteio. 

10.3.Na presente licitação será assegurada, como critério de desempate, 

preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

10.4.Para efeito do disposto neste instrumento, entende-se por empate aquelas 

situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais 

bem classificada. 

10.5.Ocorrendo a situação de empate conforme acima definida, proceder-se-á da 

seguinte forma: 

10.5.1.A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

10.5.2.Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 

na forma do item anterior, serão convocadas as demais remanescentes que por 

ventura se enquadrem na situação de empate acima definida, na ordem de 

classificação, para exercício do mesmo direito; 

10.5.3.No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido como 

situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

10.6.Na hipótese de não-contratação nos termos acima previstos, em que foi 

observada a situação de empate e assegurado o tratamento diferenciado a 

microempresa e empresa de pequeno porte, o objeto licitado será adjudicado em 

favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

10.7.A situação de empate, na forma acima definida, somente se aplicará quando a 

melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 

pequeno porte. 

  

11.0.DA ORDEM DOS TRABALHOS 

11.1.Para o recebimento dos envelopes e início dos trabalhos será observada uma 

tolerância de 15 (quinze) minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para 

recebimento dos envelopes, nenhum outro será aceito. 

11.2.Declarada aberta à sessão pública pelo Presidente, será efetuado o devido 

credenciamento dos interessados. Somente participará ativamente da reunião um 

representante de cada licitante, podendo, no entanto, ser assistida por qualquer 

pessoa que se interessar. 

11.3.O não comparecimento do representante de qualquer dos licitantes não 

impedirá a efetivação da reunião, sendo que, a simples participação neste 

certame implica na total aceitação de todas as condições estabelecidas neste 

Instrumento Convocatório e seus anexos. 



 
11.4.Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de 

documentação e/ou substituição dos envelopes ou de qualquer elemento exigido e 

não apresentado na reunião destinada à habilitação.  

11.5.A Comissão receberá de cada representante os envelopes Documentação e 

Proposta de Preços, e rubricará juntamente com os participantes os fechos do 

segundo. 

11.6.Posteriormente abrirá os envelopes Documentação, rubricará o seu conteúdo e 

solicitará dos licitantes que examinem a documentação neles contidas. Quaisquer 

impugnações levantadas deverão ser comunicadas a Comissão, que as consignará na 

Ata de reunião. 

11.7.Prosseguindo os trabalhos, a Comissão analisará os documentos e as 

impugnações porventura formuladas pelos licitantes, dando-lhes ciência, em 

seguida, do resultado da Fase de Habilitação. Entretanto, se assim julgar 

necessário, poderá divulgar o resultado numa nova reunião, registrando-se na 

Ata, ou mediante publicação na imprensa oficial ou ainda emitindo aviso por 

escrito, observada, nestes casos, a devida antecedência necessária - não 

inferior a 48 (quarenta e oito) horas. 

11.8.Ocorrendo à desistência expressa dos licitantes ao direito de recorrer na 

Fase de Habilitação, conforme previsto no Art. 43, III, da Lei 8.666/93, na 

mesma sessão poderá haver a abertura dos envelopes Propostas, caso contrário 

será marcada nova data, com observância ao prazo recursal estabelecido na 

legislação pertinente.  

11.9.O envelope Proposta de Preços, devidamente fechado e lacrado, será 

devolvido ao licitante inabilitado, desde que não tenha havido recurso ou após 

sua denegação. 

11.10.Encerrada a Fase de Habilitação e observados os ditames deste instrumento, 

a Comissão procederá então à abertura dos envelopes Proposta de Preços dos 

proponentes declarados habilitados, rubricará o seu conteúdo e facultará o exame 

da documentação neles contidas a todos os participantes, os quais poderão 

efetuar impugnações, devidamente consignadas na Ata de reunião, quando for o 

caso. 

11.11.A Comissão examinará os elementos apresentados, as observações 

eventualmente apontadas, declarando, em seguida, vencedor o licitante que, 

atendidas as exigências e considerados os critérios definidos neste instrumento, 

apresentar proposta mais vantajosa para o ORC. 

11.12.Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas 

todas as ocorrências e que, ao final, será assinada pela Comissão e licitantes 

presentes. 

11.13.Em decorrência da Lei Complementar 123/06, a comprovação de regularidade 

fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será 

exigida para efeito de assinatura do contrato, observando-se o seguinte 

procedimento: 

11.13.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 

participação nesta licitação, deverão apresentar toda a documentação exigida 

para comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, dentre os documentos 

enumerados neste instrumento para efeito de Habilitação e integrantes do 

envelope Documentação, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

11.13.2.Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 

trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento em que o licitante for declarado vencedor, 

prorrogáveis por igual período, a critério do ORC, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão das eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

11.13.3.A não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 

81, da Lei 8.666/93, sendo facultado ao ORC convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou 

revogar a licitação. 

11.14.Os documentos apresentados pelos licitantes no Credenciamento e os 

elementos constantes dos envelopes Documentação e Proposta de Preços que forem 

abertos, serão retidos pela Comissão e anexados aos autos do processo. No mesmo 

contexto, o envelope Proposta de Preços, ainda lacrado, do licitante inabilitado 

que não for retirado por seu representante legal no prazo de 60 (sessenta) dias 



 
consecutivos da data de homologação do presente certame, será sumariamente 

destruído. 

  

12.0.DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS 

12.1.Havendo proposta com valor para o respectivo item relacionado no Anexo I - 

Termo de Referência - Especificações, na coluna código: 

12.1.1.Superior ao estimado pelo ORC, o item será desconsiderado; ou 

12.1.2.Com indícios que conduzam a uma presunção relativa de inexequibilidade, 

pelo critério definido no Art. 48, II, § 1º, da Lei 8.666/93, em tal situação, 

não sendo possível a imediata confirmação, poderá ser dada ao licitante a 

oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade, sendo-lhe facultado o prazo de 

03 (três) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preços, conforme 

parâmetros do mesmo Art. 48, II, sob pena de desconsideração do item. 

12.2.Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticamente a 

proposta, quando for o caso, apenas o item correspondente. 

12.3.O valor estimado que o ORC se propõe a pagar pelo objeto da presente 

licitação - Valor de Referência -, que representa o somatório total dos preços 

relacionados na respectiva planilha dos serviços a serem executados, referente 

ao correspondente item, está devidamente informado neste instrumento 

convocatório - Anexo I. 

  

13.0.DOS RECURSOS 

13.1.Dos atos decorrentes deste procedimento licitatório, caberão recursos nos 

termos do Art. 109 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

13.2.O recurso será dirigido à autoridade superior do ORC, por intermédio da 

Comissão, devendo ser protocolizado o original, nos horários normais de 

expediente das 08:00 as 12:00 horas, exclusivamente no seguinte endereço: Rua 

Albertina Xavier Pires, 239 - Centro – Tabira - PE. 

  

14.0.DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

14.1.Concluído o julgamento das propostas apresentadas, a Comissão emitirá 

relatório conclusivo dos trabalhos desenvolvidos no certame, remetendo-o a 

autoridade superior do ORC, juntamente com os elementos constitutivos do 

processo, necessários à Homologação e Adjudicação da respectiva licitação, 

quando for o caso. 

14.2.A autoridade superior poderá, no entanto, tendo em vista sempre a defesa 

dos interesses do ORC, discordar e deixar de homologar, total ou parcialmente, o 

resultado apresentado pela Comissão, revogar ou considerar nula a Licitação, 

desde que apresente a devida fundamentação exigida pela legislação vigente, 

resguardados os direitos dos licitantes. 

  

15.0.DO CONTRATO 

15.1.Após a homologação pela Autoridade Superior do ORC, o licitante vencedor 

será notificado para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de 

recebimento da notificação, assinar o respectivo contrato, quando for o caso, 

elaborado em conformidade com as modalidades permitidas pela Lei Federal n.º 

8.666/93, podendo o mesmo sofrer alterações nos termos definidos pela referida 

norma. 

15.2.Não atendendo à convocação para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro 

do prazo de validade de sua proposta, o licitante perderá todos os direitos que 

porventura tenha obtido como vencedor da licitação. 

15.3.É permitido ao ORC, no caso do licitante vencedor não comparecer para 

assinatura do contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo 

e nas mesmas condições do licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, ou 

revogar a presente licitação. 

15.4.O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, 

poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante 

ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, 

de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 

8.666/93; e executado sob o regime de empreitada por preço global. 

15.5.O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até o respectivo limite 



 
fixado no Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá 

exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo 

celebrado entre os contratantes. 

15.6.A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de 

referência não poderá ser reduzida em favor do Contratado em decorrência de 

aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária. 

15.7.Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos 

serviços, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de 

referência e a taxa de BDI especificada no orçamento base da licitação, 

subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor do 

orçamento base e o valor global do contrato obtido no certame, com vistas a 

garantir o equilíbrio econômico financeiro do contrato e a manutenção do 

percentual de desconto ofertado pelo Contratado. 

  

16.0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos 

legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes 

penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a – advertência; b – 

multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do 

contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora 

contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela 

inexecução total ou parcial do contrato; d – suspensão temporária de participar 

em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 

(dois) anos; e – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 

a penalidade; f – simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis 

fundamentadas na Lei 8.666/93. 

16.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 

(quinze) dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado 

da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido 

de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado 

judicialmente. 

16.3.Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar–se–á 

comunicação escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as 

penalidades de advertência e multa de mora quando for o caso, constando o 

fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado e 

publicado no cadastro correspondente. 

  

17.0.DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

17.1.Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento 

das obrigações pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto 

pelo ORC obedecerão, conforme o caso, à disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 

8.666/93. 

  

18.0.DO PAGAMENTO 

18.1.O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às 

normas e procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte maneira: Para ocorrer no 

prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento. 

18.2.O desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo 

adimplemento, de acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre 

em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros. 

18.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação 

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

inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que 

isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza. 

18.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e 

desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será 

admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o 

pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos 

moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com 

utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos moratórios; 

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 



 
pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação 

financeira, assim apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, sendo TX = percentual do IPCA–

IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado 

pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice 

estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a 

ser determinado pela legislação então em vigor. 

  

19.0.DO REAJUSTAMENTO 

19.1.Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano. 

19.2.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do 

Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na 

mesma proporção da variação verificada no IPCA–IBGE acumulado, tomando–se por 

base o mês de apresentação da respectiva proposta, exclusivamente para as 

obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

19.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

19.4.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o 

Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação 

conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o 

índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo 

referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este 

ocorrer. 

19.5.Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, 

obrigatoriamente, o definitivo. 

19.6.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o 

que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

19.7.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 

elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, 

por meio de termo aditivo. 

19.8.O reajuste poderá ser realizado por apostilamento. 

  

20.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1.Não será devida aos proponentes pela elaboração e/ou apresentação de 

documentação relativa ao certame, qualquer tipo de indenização. 

20.2.Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá 

representar mais de uma Licitante. 

20.3.A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de 

interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou 

anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

20.4.Caso as datas previstas para a realização dos eventos da presente licitação 

sejam declaradas feriado e não havendo ratificação da convocação, ficam 

transferidos automaticamente para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 

local e hora anteriormente previstos. 

20.5.O ORC por conveniência administrativa ou técnica, se reserva no direito de 

paralisar a qualquer tempo a execução da contratação, cientificando devidamente 

o Contratado. 

20.6.Decairá do direito de impugnar perante o ORC nos termos do presente 

instrumento, aquele que, tendo–o aceitado sem objeção, venha a apresentar, 

depois do julgamento, falhas ou irregularidades que o viciaram hipótese em que 

tal comunicado não terá efeito de recurso. 

20.7.Nos valores apresentados pelos licitantes, já deverão estar incluídos os 

custos com aquisição de material, mão–de–obra utilizada, impostos, encargos, 

fretes e outros que venham a incidir sobre os respectivos preços. 

20.8.As dúvidas surgidas após a apresentação das propostas e os casos omissos 

neste instrumento, ficarão única e exclusivamente sujeitos a interpretação da 

Comissão, sendo facultada a mesma ou a autoridade superior do ORC, em qualquer 

fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo. 

 



 
20.9.Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, excluído qualquer 

outro, o foro competente é o da Comarca de Tabira. 

 

 

 

  

Tabira - PE, 22 de Março de 2023. 

  

  

  

____________________________________ 

VINICIUS CARVALHO DA SILVA 

Presidente da Comissão 



 
ESTADO DE PERNAMBUCO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  

ANEXO I - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2023 

  

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES 

  

  

1.0.DO OBJETO 

1.1.Constitui objeto desta licitação: Contratação de empresa para construção de 

uma coberta metálica para abrigar a feira livre no Município de Tabira/PE, 

conforme proposta nº 026077/2021/MDR/PMT/PE. 

  

2.0.JUSTIFICATIVA 

2.1.Considerando as necessidades do ORC, tem o presente termo a finalidade de 

definir, técnica e adequadamente, os procedimentos necessários para viabilizar a 

contratação em tela. 

2.2.As características e especificações do objeto ora licitado são: 

  

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 

UNIT. 

PREÇO 

TOTAL 

1 Contratação de empresa para 

construção de uma coberta metálica 

para abrigar a feira livre no 

Município de Tabira/PE, conforme 

proposta nº 026077/2021/MDR/PMT/PE 

Unid 1 948.612,49 948.612,49 

  TOTAL 948.612,49 

  

3.0.OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

3.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação 

fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e 

compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou 

terceiros em razão da execução do objeto contratado. 

3.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços 

que apresentarem alterações, deteriorações, imperfeições ou quaisquer 

irregularidades discrepantes às exigências do instrumento de ajuste pactuado, 

ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamento. 

3.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo 

mediante prévia e expressa autorização do Contratante. 

3.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao 

Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado. 

3.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou 

a documentação na fase de habilitação. 

3.6.Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técnica 

vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e 

especificações técnicas correspondentes. 

  

4.0.DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS 

4.1.Havendo proposta com valor para o respectivo item relacionado no Anexo I - 

Termo de Referência - Especificações, na coluna código: 

4.1.1.Superior ao estimado pelo ORC, o item será desconsiderado; ou 

4.1.2.Com indícios que conduzam a uma presunção relativa de inexequibilidade, 

pelo critério definido no Art. 48, II, § 1º, da Lei 8.666/93, em tal situação, 

não sendo possível a imediata confirmação, poderá ser dada ao licitante a 

oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade, sendo-lhe facultado o prazo de 

03 (três) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preços, conforme 

parâmetros do mesmo Art. 48, II, sob pena de desconsideração do item. 

4.2.Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticamente a 

proposta, quando for o caso, apenas o item correspondente. 



 
4.3.O valor estimado que o ORC se propõe a pagar pelo objeto da presente 

licitação - Valor de Referência -, que representa o somatório total dos preços 

relacionados na respectiva planilha dos serviços a serem executados, referente 

ao correspondente item, está acima indicado. 

  

5.0.MODELO DA PROPOSTA 

5.1.É parte integrante deste Termo de Referência o modelo de proposta de preços 

correspondente, podendo o licitante apresentar a sua proposta no próprio modelo 

fornecido, desde que seja devidamente preenchido, conforme faculta o instrumento 

convocatório - Anexo 01. 

  

  

__________________________________ 

VINICIUS CARVALHO DA SILVA 

Presidente da Comissão 



 
ESTADO DE PERNAMBUCO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  

ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA 

  

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2023 

  

  

PROPOSTA 

  

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2023 

  

OBJETO: Contratação de empresa para construção de uma coberta metálica para 

abrigar a feira livre no Município de Tabira/PE, conforme proposta nº 

026077/2021/MDR/PMT/PE. 

  

PROPONENTE: 

  

Prezados Senhores, 

  

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo: 

  

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 

UNIT. 

PREÇO 

TOTAL 

1 Contratação de empresa para construção 

de uma coberta metálica para abrigar a 

feira livre no Município de Tabira/PE, 

conforme proposta nº 

026077/2021/MDR/PMT/PE 

Unid 1     

  

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$  

  

PRAZO - Item 5.0: 

PAGAMENTO - Item 18.0: 

VALIDADE DA PROPOSTA - Item 9.0: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_____________ /_____de__________________de________ 

  

  

__________________________________________________ 

Responsável 

  

  

CNPJ 



 
FOLHA 01/02 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  

ANEXO II - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2023 

  

MODELOS DE DECLARAÇÕES 

  

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA 

  

  

PROPONENTE 

CNPJ 

  

  

1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - 

Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93. 

  

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no 

Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 

1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 

dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores, a partir de 

quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente. 

  

  

2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a 

participação na licitação. 

  

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima 

qualificado, declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz 

respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em 

concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar 

ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de 

declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal 

ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação. 

  

  

3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do 

correspondente instrumento convocatório. 

  

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as 

cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele 

estipuladas. 

  

  

Local e Data. 

  

  

  

NOME/ASSINATURA/CARGO 

Representante legal do proponente. 

  

  

  

  

  

OBSERVAÇÃO: 

AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR 

O CASO. 



 
FOLHA 02/02 

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2023  

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA 

  

  

PROPONENTE: 

CNPJ: 

  

  

4.0 - DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta. 

  

(identificação completa do representante do licitante), como representante 

devidamente constituído de (identificação completa do licitante ou do 

consórcio), doravante denominado (licitante/consórcio), para fins do disposto no 

item 7.5.1. do Edital da Tomada de Preços nº 00005/2023, declara, sob as penas 

da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

  

a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 00005/2023 foi 

elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não 

foi, no todo ou em parte, direta o indiretamente, informado, discutido ou 

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços 

nº 00005/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

  

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de 

Preços nº 00005/2023 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 00005/2023, por 

qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

  

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão 

de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 

00005/2023 quanto a participar ou não da referida licitação; 

  

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 

00005/2023 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou 

discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de 

Preços nº 00005/2023 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

  

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da Tomada de Preços 

nº 00005/2023 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido 

ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Tabira antes da 

abertura oficial das propostas; e 

  

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 

plenos poderes e informações para firmá-la. 

  

  

Local e Data. 

  

  

  

  

NOME/ASSINATIRA/CARGO 

Representante legal do proponente 

  

  

  

  

  

OBSERVAÇÃO: 

AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR 

O CASO. 



 
ESTADO DE PERNAMBUCO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  

ANEXO III - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2023 

  

MODELOS DO TERMO DE RENÚNCIA 

  

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA 

  

  

PROPONENTE 

CNPJ 

  

  

1.0 - TERMO DE RENÚNCIA ao recurso conforme previsto no Art. 43, Inciso III, da 

Lei 8.666/93. 

  

O proponente acima qualificado, declara, na forma do disposto no Art. 43, III, 

da Lei 8.666/93, aceitar o resultado divulgado pela Comissão, que analisou a 

documentação preliminar do processo em epigrafe, efetuada nos termos do 

respectivo instrumento convocatório, desistindo, assim, expressamente de 

qualquer interposição de recurso previsto na legislação vigente, bem como ao 

prazo correspondente e concordando, portanto, com o prosseguimento do certame. 

Declara ainda que, em havendo a ocorrência de qualquer igualdade de valores 

entre sua proposta e a dos demais licitantes e após observado o disposto no Art. 

3º, § 2º, da Lei 8.666/93, fica autorizado a realização do sorteio para 

definição da respectiva classificação, não sendo necessário a sua convocação 

para o correspondente ato público, conforme previsto no Art. 44, § 2º, do 

referido diploma legal.  

  

  

Local e Data. 

  

  

  

NOME/ASSINATURA/CARGO 

Representante legal do proponente. 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

OBSERVAÇÃO: 

O TERMO DE RENÚNCIA DEVERÁ SER ELABORADO EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO 

FOR O CASO. 



 
ESTADO DE PERNAMBUCO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  

ANEXO IV - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2023 

  

MINUTA DO CONTRATO 

  

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230317TP00005 

  

CONTRATO Nº: ..../...-CPL 

  

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE TABIRA E ........., PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA 

FORMA ABAIXO: 

  

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Tabira 

- Rua Albertina Xavier Pires, 239 - Centro - Tabira - PE, CNPJ nº 

10.349.041/0001-41, neste ato representada pela Prefeita Maria Claudenice 

Pereira de Melo Cristovão, Tabira, Casada, residente e domiciliada na Rua Clovis 

Siqueira Xavier, 25 - Centro - Tabira - PE, CPF nº 370.416.144-68, Carteira de 

Identidade nº 2048554 SSP/PE, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro 

lado ......... - ......... - ......... - ......... - ..., CNPJ nº ........., 

neste ato representado por .... residente e domiciliado na ...., ......... - 

......... - ......... - ......... - ..., CPF nº ........., Carteira de 

Identidade nº ...., doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes 

contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e 

condições seguintes: 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS: 

Este contrato decorre da licitação modalidade Tomada de Preços nº 00005/2023, 

processada nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei 

Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Lei Complementar nº 147, de 07 

de Agosto de 2014; e legislação pertinente, consideradas as alterações 

posteriores das referidas normas. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

O presente contrato tem por objeto: Contratação de empresa para construção de 

uma coberta metálica para abrigar a feira livre no Município de Tabira/PE, 

conforme proposta nº 026077/2021/MDR/PMT/PE. 

  

O serviço deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições 

expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas 

correspondentes, processo de licitação modalidade Tomada de Preços nº 00005/2023 

e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes 

integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e sob o regime de 

empreitada por preço global. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS: 

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ ... (...). 

Representado por: ... x R$ ... .  

  

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO: 

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano. 

Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os 

preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção 

da variação verificada no IPCA–IBGE acumulado, tomando–se por base o mês de 

apresentação da respectiva proposta, exclusivamente para as obrigações iniciadas 

e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 



 
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante 

pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, 

liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice 

definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente 

ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 

definitivo. 

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a 

ser determinado pela legislação então em vigor. 

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 

novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio 

de termo aditivo. 

O reajuste poderá ser realizado por apostilamento. 

  

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO: 

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento 

vigente: 

Recursos Próprios do Município de Tabira: 

20.400 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo 

23.691.2011.1.049–Cobertura do Pátio da Feira de Frutas e Verduras do Município 

4.4.90.51.00–Obras e Instalações 

500.0000 – Recursos não vinculados de Impostos 

700 – Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 

  

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO: 

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e 

procedimentos adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Para ocorrer no 

prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.  

  

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA: 

Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto ora 

contratado, que admitem prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 

57, § 1º, da Lei 8.666/93, estão abaixo indicados e serão considerados da 

emissão da Ordem de Serviço: 

a - Início: 3 (três) dias; 

b - Conclusão: 6 (seis) meses. 

A vigência do presente contrato será determinada: 1 (um) ano, considerada da 

data de sua assinatura; podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, 

mediante acordo entre as partes e observadas as características do objeto 

contratado, conforme o disposto no Art. 57, incisos II e IV, da Lei 8.666/93. 

  

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

a - Efetuar o pagamento relativo a execução do serviço efetivamente realizado, 

de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato; 

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução 

do serviço contratado; 

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à 

qualidade do serviço, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não 

exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais; 

d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, 

nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua 

execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência 

e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições. 

  

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 

a - Executar devidamente o serviço descrito na Cláusula correspondente do 

presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos 

para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos 

prazos estipulados; 

b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação 

fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e 



 
compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou 

terceiros em razão da execução do objeto contratado; 

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da 

execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos; 

d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os 

informes e esclarecimentos solicitados; 

e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 

pelo órgão interessado; 

f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste 

instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante; 

g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos 

necessários, sempre que solicitado. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO: 

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente 

pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e 

será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, 

todos da Lei 8.666/93. 

O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até o respectivo limite 

fixado no Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá 

exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo 

celebrado entre os contratantes. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO: 

Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das 

obrigações pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo 

Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da 

Lei 8.666/93. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES: 

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos 

legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes 

penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a – advertência; b – 

multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do 

contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora 

contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela 

inexecução total ou parcial do contrato; d – suspensão temporária de participar 

em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 

(dois) anos; e – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 

a penalidade; f – simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis 

fundamentadas na Lei 8.666/93. 

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias 

após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira 

parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado 

judicialmente. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA: 

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e 

desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será 

admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o 

pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos 

moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com 

utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos moratórios; 

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação 



 
financeira, assim apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, sendo TX = percentual do IPCA–

IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado 

pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice 

estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a 

ser determinado pela legislação então em vigor. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO: 

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da 

Comarca de Tabira. 

  

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) 

vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas. 

  

Tabira - PE, ... de ............... de ..... 

  

TESTEMUNHAS 

  

  

_____________________________________ 

  

  

  

  

  

  

  

_____________________________________ 

PELO CONTRATANTE 

  

  

_____________________________________ 

........ 

  

  

  

PELO CONTRATADO 

  

  

_____________________________________ 

......... 

 

 



BDI: 23,48%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UND  CUSTO (R$)  PREÇO (R$)  VALOR (R$) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 47.639,64R$                
1.1 - 001 CPU ADIMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 5,00 MÊS  R$      6.100,32  R$                         7.532,68  R$                37.663,40 
1.2 ORSE 51 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. 8,00 M2  R$         356,77  R$                            440,54  R$                  3.524,32 
1.3 SINAPI 99060 LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. 36,00 UND  R$         145,14  R$                            179,22  R$                  6.451,92 
2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO 121.313,45R$              

2.1 BLOCO DE FUNDAÇÃO

2.1.1 SINAPI 101819

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

207,36 M2  R$            64,73  R$                              79,93  R$                16.574,28 

2.1.2 SINAPI 96521

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_06/2017

194,40 M3  R$            50,75  R$                              62,67  R$                12.183,05 

2.1.3 SINAPI 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 3 CM.

36,00 M2  R$            18,89  R$                              23,33  R$                     839,88 

2.1.4 SINAPI 96541
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

57,60 M2  R$         190,77  R$                            235,56  R$                13.568,26 

2.1.5 SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

288,00 KG  R$            16,80  R$                              20,74  R$                  5.973,12 

2.1.6 SINAPI 96556
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

11,52 M3  R$         758,57  R$                            936,68  R$                10.790,55 

2.1.7 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 179,28 M3  R$            34,57  R$                              42,69  R$                  7.653,46 
2.2. PILARES

2.2.1 SINAPI 92421
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

214,20 M2  R$            95,88  R$                            118,39  R$                25.359,14 

2.2.2 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

164,93 KG  R$            17,36  R$                              21,44  R$                  3.536,10 

2.2.3 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

586,40 KG  R$            15,14  R$                              18,69  R$                10.959,82 

2.2.4 SINAPI 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

13,39 M3  R$         839,23  R$                         1.036,28  R$                13.875,79 

3 ESTRUTURA METÁLICA E TELHAMENTO 602.948,70R$              

3.1 SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE 
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

13656,00 KG  R$            15,70  R$                              19,39  R$              264.789,84 

3.2 ORSE 3923 TIRANTES EM CABO DE AÇO 10 MM - COM ESTICADORES INCLUSIVE TENSIONAMENTO 326,10 M  R$            39,80  R$                              49,15  R$                16.027,82 

3.3 SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

3048,10 M2  R$            81,71  R$                            100,90  R$              307.553,29 

3.4 SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

139,50 M  R$            84,63  R$                            104,50  R$                14.577,75 

4 PINTURA E SERVIÇOS FINAIS 176.710,70R$              

4.1 ORSE 3760
 Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte 
epoxi branco, e = 35 micra p/ demão

2188,90 M2  R$            39,03  R$                              48,19  R$              105.483,09 

DATA BASE: SETEMBRO/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA-PE

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA ABRIGAR A FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO
ENDEREÇO: RUA ROSA XAVIER, CENTRO, 56.780-000
LOCAL: ZONA URBANA
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BDI: 23,48%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UND  CUSTO (R$)  PREÇO (R$)  VALOR (R$) 

DATA BASE: SETEMBRO/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA-PE

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA ABRIGAR A FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO
ENDEREÇO: RUA ROSA XAVIER, CENTRO, 56.780-000
LOCAL: ZONA URBANA

4.2 SINAPI 100745
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

2188,90 M2  R$            22,72  R$                              28,05  R$                61.398,65 

4.3 SINAPI 88431
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014

185,40 M2  R$            22,21  R$                              27,42  R$                  5.083,67 

4.4 SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

33,00 M  R$            69,23  R$                              85,49  R$                  2.821,17 

4.5 SINAPI 89531
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

6,00 UND  R$            46,46  R$                              57,37  R$                     344,22 

4.6 ORSE 6191  Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) 2590,00 M2  R$              0,49  R$                                0,61  R$                  1.579,90 

TOTAL COM BDI 948.612,49R$  
BDI 180.380,80R$              
TOTAL SEM BDI 768.231,69R$              
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 21,66% 14,76% 14,76% 14,76% 16,30% 17,76%
47.639,64R$     10.316,85R$     7.032,08R$       7.032,08R$       7.032,08R$       7.764,40R$       8.462,17R$       

2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO 100%
121.313,45R$   121.313,45R$   

3 ESTRUTURA METÁLICA E TELHAMENTO 15,52% 15,52% 15,52% 26,71% 26,71%
602.948,70R$   93.605,89R$     93.605,89R$     93.605,89R$     161.065,52R$   161.065,52R$   

4 PINTURA E SERVIÇOS FINAIS 31,48% 31,48% 31,48% 5,56%
176.710,70R$   55.627,25R$     55.627,25R$     55.627,25R$     9.828,96R$       

17,13% 20,34% 20,34% 20,34% 21,98% 23,35%
131.630,30R$   156.265,21R$   156.265,21R$   156.265,21R$   168.829,92R$   179.356,65R$   
17,13% 37,48% 37,48% 57,82% 59,45% 82,80%
131.630,30R$   287.895,51R$   444.160,72R$   600.425,93R$   769.255,84R$   948.612,49R$   

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA-PE

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA ABRIGAR A FEIRA LIVRE DO 
MUNICÍPIO
ENDEREÇO: RUA ROSA XAVIER, CENTRO, 56.780-000
LOCAL: ZONA URBANA
DATA BASE: SETEMBRO/2022

__________________________________________________________________________

WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES
Eng.º Civil – CREA Nº 161985471-6

RESUMO DE CUSTOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Porcentagem do mês
Valor do mês

Porcentagem acumulado
Valores acumulado



Item componente do BDI % Informado 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q
Administração Central ( AC ) 4,00 3,00 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3,43 4,93 6,71 1,50 3,45 4,49 5,29 5,92 7,93 4,00 5,52 7.85
Seguro (S) e Garantia (G) 0,80 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,30 0,48 0,82 0,25 0,51 0,56 0,81 1,22 1,99
Risco (R) 1,27 0,97 1,27 1,27 0,50 0,56 0,97 1,00 1,39 1,74 0,56 0,85 0,89 1,00 1,48 1,97 1,46 2,32 3,16
Despesas Financeiras (DF) 1,23 0,59 1,23 1,39 1,02 1,11 1,21 0,94 0,99 1,17 0,85 0,85 1,11 1,01 1,07 1,11 0,94 1,02 1,33
Lucro (L) 8,50 6,16 7,40 8,96 6,64 7,30 8,69 6,74 8,04 9,40 3,50 5,11 6,22 8,00 8,31 9,51 7,14 8,40 10,43
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN 5,65

1ºQ Médio 3º Q

20,34       22,12       25,00       
19,60       20,97       24,23       

B.D.I  = 23,48% 20,76       24,18       26,44       

24,00       25,84       27,86       
22,80       27,48       30,95       
11,10       14,02       16,80       

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A BASE DE CÁLCULO PARA O ISS É DE 100 % CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

OBRAS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO
OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos

Fórmula Utilizada: Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos

1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) Tipo de Obra
2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (O,65%), COFINS (3,00%),  ISS (5,0% SOBRE SERVIÇO = 0,05 x 0,40 = 2,00%) Construção de Edifícios
3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013. Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.

Construção e Manutenção de 
Estações e Redes de 

Portuárias, Marítimas e Fluviais

Conforme Legislação Específica

Observações VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

CÁLCULO DE BDI Construção de Edifícios
Rodovias e Ferrovias - Infra 

Urbana, praças, calçadas, etc. 
Abastecimento de Água, Coleta 

de Esgoto
Fornecimento de materiais e 

equipamentos

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA ABRIGAR A FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO

ENDEREÇO: RUA ROSA XAVIER, CENTRO, 56.780-000
LOCAL: ZONA URBANA

COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA BASE: SETEMBRO/2022



ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA-PE
OBJETO:  CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA ABRIGAR A FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO
ENDEREÇO: RUA ROSA XAVIER, CENTRO, 56.780-000
LOCAL: ZONA URBANA
DATA BASE: SETEMBRO/2022
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ADIMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

MÊSES DE OBRA  5,00 =                  5,00  mês 

TOTAL                  5,00  mês 

1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA.

 PLACA PADRÃO  2,00 x 4,00 =                  8,00  m² 

TOTAL                  8,00  m² 

1.3 LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES.

 NUMERO DE PONTALETES DE EIXO  36,00 =               36,00  und 

TOTAL               36,00  und 

2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO

BLOCO DE FUNDAÇÃO

2.1.1

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

BLOCO DE FUNDAÇÃO  36,00 x 2,40 x 2,40 =             207,36  m³ 

TOTAL             207,36  m³ 

2.1.2
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_06/2017

BLOCO DE FUNDAÇÃO  36,00 x ( 0,80 + 2,00 x 0,60 ) x 2,00 x 1,35 =             194,40  m³ 

TOTAL             194,40  m³ 

2.1.3
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 
SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM.

BLOCO DE FUNDAÇÃO  36,00 x 1,00 x 1,00 =               36,00  m² 

TOTAL               36,00  m² 

2.1.4
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

BLOCO DE FUNDAÇÃO  36,00 x ( 4,00 x 0,80 x 0,50 ) =               57,60  m² 

TOTAL               57,60  m² 

2.1.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

AMARRAÇÃO DE ANCORAGEM NO BLOCO  36,00 x ( 25,00 x 0,80 x 0,80 x 0,50 ) =             288,00  kg 

TOTAL             288,00  kg 

2.1.6
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

BLOCO DE FUNDAÇÃO  36,00 x 0,80 x 0,80 x 0,50 =               11,52  m³ 

TOTAL               11,52  m² 

2.1.7 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

ESCAVAÇÃO - CONCRETO MAGRO E 
CONCRETAGEM DE BLOCO E ARRANQUE

 194,40 - 36,00 x 0,05 - 11,52 - 36,00 x 0,25 x 0,25 x 0,80 =             179,28  m³ 

TOTAL             179,28  m² 

PILARES

2.2.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

PILARES
 18,00 x ( 5,00 + 0,80 ) x ( 4,00 x 0,25 ) + 18,00 x ( 5,00 + 

0,80 + 0,30 ) x ( 4,00 x 0,25 ) = 
            214,20  m² 

TOTAL             214,20  m² 

2.2.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMADURA DE PILARES INCLUSIVE 
ARRANQUE

 0,154 x ( 0,20 x 5,00 ) x ( 18,00 x 6,10/0,20 + 18,00 x 5,80 / 
0,20 ) = 

            164,93  kg 

TOTAL             164,93  kg 

2.2.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMADURA DE PILARES INCLUSIVE 
ARRANQUE

 36,00 x 0,617 x ( 4,00 x 6,60 ) =             586,40  kg 

TOTAL             586,40  kg 

2.2.4
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

PILARES  ( 18,00 x 5,80 + 18,00 x 6,10 ) x ( 0,25 x 0,25 ) =               13,39  m³ 

TOTAL               13,39  m³ 

3 ESTRUTURA METÁLICA E TELHAMENTO

 QUANTIDADE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA-PE
OBJETO:  CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA ABRIGAR A FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO
ENDEREÇO: RUA ROSA XAVIER, CENTRO, 56.780-000
LOCAL: ZONA URBANA
DATA BASE: SETEMBRO/2022
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  QUANTIDADE 

3.1
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE 
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

CHAPAS DE TOPO  7.800 x 36,00 x ( 0,006 x 0,25 x 0,25 ) =             105,30  kg 
TRELIÇAS PRINCIPAIS ( 13,80 kg/m)  314,00 x 13,80 =          4.333,20  kg 

TRELIÇAS SECUNDÁRIAS ( 7,50 kg/m)  1.229,00 x 7,50 =          9.217,50  kg 

TOTAL        13.656,00  kg 

3.2
TIRANTES EM CABO DE AÇO 10 MM - COM ESTICADORES INCLUSIVE 
TENSIONAMENTO

TIRANTES PARA CONTRAVENTAMENTO
 ( 2,00 x 13,20 + 2,00 x 12,55 ) + ( 2,00 x 12,20 + 2,00 x 

12,35 ) x 2,00 + ( 14,70 x 4,00 x 3,00 ) = 
            326,10  m 

TOTAL             326,10  m 

3.3
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

ÁREA TOTAL DA COBERTA  2.590,00 =          2.590,00  m² 

FECHAMENTO DO PERIMETRO
 ( 21,50 + 46,50 + 17,60 + 12,90 + 46,50 + 30,00 + 51,90 + 

42,00 + 36,50 ) x 1,50 = 
            458,10  m² 

TOTAL          3.048,10  m² 

3.4
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CALHAS PARA DRENAGEM  52,30 + 54,20 + 33,00 =             139,50  m² 

TOTAL             139,50  m² 

4 PINTURA E SERVIÇOS FINAIS

4.1
 Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta 
esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão

TRELIÇAS PRINCIPAIS  314,00 x 2,00 x 0,55 =             345,40  m² 
TRELIÇAS SECUNDÁRIAS  1.229,00 x 2,00 x 0,75 =          1.843,50  m² 

TOTAL          2.188,90  m² 

4.2
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

TRELIÇAS PRINCIPAIS  314,00 x 2,00 x 0,55 =             345,40  m² 
TRELIÇAS SECUNDÁRIAS  1.229,00 x 2,00 x 0,75 =          1.843,50  m² 

TOTAL          2.188,90  m² 

4.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014

PINTURA DE PILARES  36,00 x 0,25 x 4,00 x 5,15 =             185,40  m² 

TOTAL             185,40  m² 

4.4
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

DESCIDA DE ÁGUAS NOS PILARES COM 
CALHA

 6,00 x 5,50 =               33,00  m 

TOTAL               33,00  m 

4.5
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

DESCIDA DE ÁGUAS NOS PILARES COM 
CALHA

 6,00 =                  6,00  und 

TOTAL                  6,00  und 

4.6  Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)

ÁREA TOTAL DA COBERTA  2.590,00 =          2.590,00  m² 

TOTAL          2.590,00  m² 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

 CREA-PB ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20220491237

SUBSTITUIÇÃO à
PB20220485912

1. Responsável Técnico

WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1619854716

Registro: 11362692021PB

Empresa contratada: WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES LTDA Registro : 0003527123-PB

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA CPF/CNPJ: 10.349.041/0001-41

RUA ALBERTINA XAVIER PIRES Nº: 239

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: TABIRA UF: PE CEP: 56780000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 15.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Órgão Público 

3. Dados da Obra/Serviço

RUA ROSA XAVIER Nº: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: TABIRA UF: PE CEP: 56780000

Data de Início: 03/10/2022 Previsão de término: 22/11/2022 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA CPF/CNPJ: 10.349.041/0001-41

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA Quantidade Unidade

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS >
ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO

24,91 m³

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO
METÁLICA > #1029 - GALPÃO

13.656,00 kg

38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES >
EDIFICAÇÃO METÁLICA > #1029 - GALPÃO

2.700,00 m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PROJETO DE ESTRUTURA COM COBERTURA METÁLICA DE ÁREA CONSTRUIDA DE 2.590 M² PARA DAR SUPORTE E ABRIGAR A FEIRA
LIVRE NO MUNICÍPIO DE TABIRA, CONFORME CONVÊNIO SICONV Nº 911316 

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES - CPF: 107.471.164-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA - CNPJ: 10.349.041/0001-41

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 22/11/2022

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: z8150
Impresso em: 29/11/2022 às 16:42:32 por: , ip: 177.126.222.95

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br

Tel:  (83) 3533 2525 Fax: 
 CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Paraíba



 

WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES LTDA 
CNPJ: 42.600.449/0001-30 
RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, CENTRO 
CATINGUEIRAPB  

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTA 
BÁSICA QUE ABRIGA A FEIRA LIVRE DE TABIRA-PE 

 

 

 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: 
WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES 
 

AUXLIARES DE PROJETO: 
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA LUCENA 
ERLON NUNES DE SOUZA FILHO 
 

 

TABIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2022 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA-PE 
CNPJ: 103.490.100/0001-41 

RUA ALBERTINA XAVIER PIRES, CENTRO, 56.780-000 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA-PE 
CNPJ: 103.490.100/0001-41 

RUA ALBERTINA XAVIER PIRES, CENTRO, 56.780-000 

1. INTRODUÇÃO 

 O órgão municipal que detém a atribuição legal de oferecer a infraestrutura propícia 
para a realização de eventos, comércios e tudo que envolve a economia do município de 
Itabira-PE. No cumprimento de suas atribuições solicitou a elaboração desse projeto, para 
subsidiar a construção de uma coberta para abrigar a feira livre. 

O município de Tabira-PE possui área territorial de 393,6 km² e uma população 
estimada de 28.534 habitantes de acordo com a estimativa do IBGE/2019. A área de interesse 
desse projeto é a zona urbana do município conforme mapa da figura 01. 

Figura 1 Local de interesse onde é realizada a feira livre 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os serviços que constituem o objeto desse projeto devem ser executados em 
conformidade com a metodologia de trabalho proposta ou com as ordens específicas de 
serviços a serem expedidas pela contratante. 

 A contratada no desenvolvimento dos serviços deve respeitar todas as especificações 
técnicas aqui propostas, no entanto, podem também propor planos de trabalho para melhoria 
da qualidade do serviço caso aprovado pela secretaria de infraestrutura do município que será 
responsável pela fiscalizados das atividades. 

 A feira livre do município é realizada em terreno pertencente ao açougue público já 
com sua área com terreno plano e totalmente pavimentado, não possuindo qualquer vegetação 
e sua drenagem é feita através de sarjetas nas ruas adjacentes conforme fotos a seguir. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA-PE 
CNPJ: 103.490.100/0001-41 

RUA ALBERTINA XAVIER PIRES, CENTRO, 56.780-000 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 
   A feira livre é uma manifestação da cultura urbana brasileira que se mantém apesar do 

crescente avanço do desenvolvimento do comércio, pois com a hegemonia dos hipermercados 
e até mesmo das compras online, o pequeno empreendedor não tem espaço para crescer. 

  Uma feira livre deve conter espaço amplo para o armazenamento das mercadorias, para a 
locomoção dos clientes e para uma grande diversidade de feirantes o que aumenta, assim, a 
variedade de produtos, propiciando um aumento no número de consumidores. 

Portanto diante do exposto optou-se por construir uma coberta para ampliar e melhorar 
o local onde já se efetua a feira livre, visando favorecer o comércio local e trazer atratividade 
para o município. 

1.2 OBJETIVOS 

 
Contratação de empresa especializada e habilitada para a prestação de serviços na 

execução da cobertura para abrigar a feira livre do município, que de maneira geral 
compreende as seguintes atividades: 

 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 LOCAÇÃO DA OBRA 

 FUNDAÇÃO   

  ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA 

  DRENAGEM PLUVIAL 

  PINTURA 

  LIMPEZA GERAL 
 

 Em sua proposta conforme prevê definição de orçamento global, a contratada deve 
verificar projeto e executar o levantamento de qualquer item necessário a plena execução do 
objeto. 

  

 

 

 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA-PE 
CNPJ: 103.490.100/0001-41 

RUA ALBERTINA XAVIER PIRES, CENTRO, 56.780-000 

 

2. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

 Ficarão a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providências e despesas 
correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, mão de 
obra, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórios 

2.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

A placa da obra deve ser confeccionada em chapa de aço galvanizada nas dimensões 
2,00x4,00 metros, estrutura com tubos em metalon e apoiados em linhas ou barrotes de 
madeira mista ou equivalente da região, a mesma deve ser posicionada em local visível que 
deve ser indicado pela secretaria de infraestrutura do município. 

2.2.2 LOCAÇÃO DA OBRA 

 Locação convencional de obra, deve ser feita através do uso de cavaletes de madeira 
posicionados nos eixos indicados em projeto, a mesma deve passar por vistoria do engenheiro 
responsável antes de locação de qualquer elemento, visto a complexidade e os danos que o 
erro de posicionamento pode causar a estrutura sendo necessário rigor técnico no 
desenvolvimento da atividade. 

 Deve ser apresentado bastante rigor na identificação de cotas de assentamento 
adequadas das fundações, na qual a mesma deve passar por vistoria tanto do engenheiro da 
contratada como o do contratante antes de qualquer ordem de concretagem. 

 O gabarito será afastado da estrutura a ser locada a uma distância suficiente para que 
não seja atingido pelo material da escavação e para que não atrapalhe a movimentação de 
pessoal e de equipamentos. 

2.2  ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

 
 As estruturas de concreto armado que dão suporte a cobertura metálica devem passar 
por um rígido controle de qualidade para garantir o atendimento as especificações do projeto. 

 2.3.1 CONTROLE DE QUALIDADE DOS MATERIAIS 

 CIMENTO 

 O armazenamento do cimento na obra deverá ocorrer em depósitos secos, à prova 
d’água, adequadamente ventilada e provida de assoalhos isolados do solo, de modo a eliminar 
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a possibilidade de qualquer dano, total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas 
procedências.  

 O controle de estocagem deverá permitir a utilização conforme a ordem cronológica 
de entrada no depósito. 

 AGREGADOS GRAUDOS E MIUDOS 

 Deverá ser utilizado preferencialmente pedra britada proveniente do britamento de 
rochas estáveis. Recomenda-se a utilização de agregado basáltico ou granito como agregado 
graúdo. 

 Como agregado miúdo, deve-se utilizar areia natural quartzosa, ou artificial, resultante 
da britagem de rochas estáveis, com uma granulometria que se enquadre no especificado pelas 
Normas.  

 Esses agregados deverão estar isentos de substâncias nocivas à sua utilização, tais 
como mica, materiais friáveis, gravetos, matéria orgânica, torrões de argila, etc. 

 ÁGUA 

 A água a ser utilizada no amassamento do concreto deverá ser limpa e isenta de siltes, 
sais, álcalis, ácidos, óleos, matéria orgânica ou qualquer outra substância prejudicial à 
mistura. Em princípio, a água potável poderá ser utilizada. Deve-se respeitar a relação 
água/cimento máxima estabelecida nas peças estruturais. 

 MONTAGEM DE FORMAS E ARMADURAS E CONCRETAGEM 

 As fôrmas deverão ser construídas de forma estanque, não permitindo fugas de nata de 
cimento a qual a vedação das fôrmas deverá ser garantida por meio de justa posição das peças. 
Os painéis deverão ser limpos e receber aplicação de desmoldante, não sendo permitido 
emprego de óleo. 

 Para manter o posicionamento da armadura durante as operações de montagem, 
lançamento e adensamento do concreto, deverão ser utilizados fixadores e espaçadores, desde 
que fique garantido o recobrimento mínimo preconizado no projeto, que essas peças sejam 
totalmente envolvidas pelo concreto, e de modo a não provocarem manchas ou deteriorações 
nas superfícies externa. 

 O concreto só deverá ser lançado depois que todo o trabalho de fôrmas, instalação de 
peças embutidas e preparação das superfícies, esteja inteiramente concluído e aprovado. 
Todas as superfícies e peças embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa 
proveniente de concretagem deverão ser limpas, antes que o concreto adjacente ou de 
envolvimento seja lançado 
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 O traço do concreto fiara a cargo da contratada, que deve ser realizado através de 
estudos experimentais, visando atender as qualidades mínimas especificadas em projeto. Com 
resistência adequada e slump (recomendasse, 12 cm +/- 2) que garanta o adensamento 
adequado no interior das formas, não ultrapassando também a relação água cimento indicada 
e a quantidade mínima de cimento por m³. 

 Não é permitido quedas livres maiores que 2,0 m. Acima de tal, deve ser exigido o 
emprego de funil para o lançamento. 

 Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado ou socado 
continuamente com equipamento adequado à sua trabalhabilidade. O adensamento deverá ser 
executado de modo a que o concreto preencha todos os vazios das fôrmas. 

 Durante o período de endurecimento do concreto, suas superfícies deverão ser 
protegidas contra chuvas, secagem, mudanças bruscas de temperatura, choques e vibrações 
que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderência com a armadura. 

 Para impedir a secagem prematura, as superfícies de concreto deverão ser 
abundantemente umedecidas com água durante pelo menos 7 dias após o lançamento. Como 
alternativa, poderá ser aplicado agente químico de cura, de modo a que a superfície seja 
protegida pela formação de uma película impermeável, desde que as propriedades mecânicas 
e de trabalhabilidade não sejam consideravelmente alteradas 

 Qualquer concretagem só deve ser realizada após vistoria do engenheiro responsável 
pela execução.  
 

2.3  ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA 

 
 Os materiais utilizados para a execução da estrutura metálica devem passar por 
vistoria e aprovação do corpo técnico de engenharia do município para verificar a qualidade 
dos perfis, dimensões, soldas entre outros. 

 AÇO UTLIZADOS – ASTM A36 

 PERFIS UTILIZADOS 

o  PERFIL U 100x40x2.00 

o PERFIL U 100X40X2.65 

o PERFIL U 50x25x2.00 

o CANTONEIRA L 3/4x1/8” 
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 PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DE CÁLCULO 

 

 

Velocidade básica do vento (V0) = 30 m/s 
 
Fator topográfico (S1) = 1,0 
 
Fator de rugosidade (S2) = 0,73 
 Categoria IV 
 Classe C 
 Altura z ≤ 5,0 m. 
 
Fator estatístico (S3) = 1,00 
 Grupo 3 
 
Velocidade característica do vento (Vk) = 21,9 m/s 
 

Vk = Vo S1 S2 S3 = 30 * 1,0 * 0,73 * 1,00 = 21,9 m/s 
 

Pressão dinâmica (q) = 13,42 m/s 
 

 q = 0,613 Vk²  = 0,613 * 21,9² = 294 N/m² ou 30 Kgf/m². 
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   CPE - Vento a 0°  CPE - Vento a 90° 

 
CPE Médio 

 

 
Vento a 0° - CPI 0,30   Vento a 0° - CPI 0,0 

 
 

Vento a 90° - CPI 0,30   Vento a 90° - CPI 0,0 
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ESFORÇOS DEVIDO A SOBRECARGA 
 
Cobertura com inclinação i ≥ 3%, conforme o item 6.4 da NBR 6120/2019, q = 25 Kgf/m². 
 
TRELIÇA PRINCIPAL 
Perfil U 100 x 40 - Peso = 3,06 Kg/m 
P1 = 14,76 Kg/m 
 
 
TRELIÇAS SECUNDÁRIAS 
Perfil U 50 x 25 - Peso = 1,62 Kg/m 
Perfil L ¾” x ⅛” - Peso = 0,87 Kg/m 
P2 = 7,25 Kg/m 
 
TELHA UTILIZADA 

 
Peso próprio da telha trapezoidal AM TP40 – 0,50 mm 

Fonte: ArcelorMittal. 
 
 
 

2.4  DRENAGEM PLUVIAL  

 
 As calhas serão fabricadas em chapas de galvanizada com espessura na chapa nº 26. 
As chapas deverão ser transpassadas em 100, mm, e seladas com vedante PU de polipropileno 
na cor cinza. Os cortes serão variáveis de acordo com a necessidade, acrescidos nas emendas 
de rebites e silicone para uma perfeita vedação e estanqueidade. 

 A inclinação prevista é de 1%. A cada metro deverá ser sustentada por suporte de 
alumínio para evitar deformação da calha que deve contar com dimensões mínimas de 40x20. 

2.5  PINTURA 

 
 A estrutura se encontra inserida em ambiente com classificação C2(baixa) de 
agressividade ambiental que deve contar com uma preparação da superfície através de 
ferramentas manuais no padrão ST3 descrito abaixo.  

 Superfície completamente raspada e tratada manual ou mecanicamente com escova de 
aço, esmerilhadeira, etc, de forma mais minuciosa e rigorosa do que a anterior. Após a 
remoção do pó, a superfície deve apresentar brilho metálico claro. O aspecto deve 
corresponder às gravuras com designação St 3.   
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 Deve contar com a aplicação de tinta de fundo epóxi tolerante á superfície com 
espessura mínima de 80 μm e uma tinta de cobrimento alquídica com mesma espessura para 
acabamento. Na qual esse conjunto terá uma durabilidade média de 10 anos para aplicação 
novamente do tratamento de cobertura. 

 As tintas recomendadas neste guia referem-se a produtos de alto desempenho, de 
desempenho comprovado através de ensaios laboratoriais (ISO 12944-6), contendo baixo teor 
de voláteis (VOC) e alta espessura. Adicionalmente, são tintas contendo pigmentos isentos de 
metais pesados, isentos de alcatrão de hulha. Em todos os casos, são sistemas compostos de, 
no máximo 3 demãos. 

2.6  LIMPEZA GERAL 

 
 Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim 
como as peças remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios; 
 Deverá ser realizada a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente 
desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como cuidadosamente varridos os seus 
acessos; 
  A limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar outras partes 
ou componentes da edificação, utilizando-se produtos que não prejudiquem as superfícies a 
serem limpas.  
 Particular cuidado deverá ser aplicado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de 
argamassa endurecida das superfícies; deverão ser cuidadosamente removidas todas as 
manchas e salpicos de tinta de todas as partes e componentes da edificação. 

 

. 
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BLOCOS DE FUNDAÇÃO
80x80x50
COBRIMENTO DA ARMADURA DE ANCORAGEM 3,00 CM
CONCRETO - FCK 25 MPa
PROFUNDIDADE DE ASSENTAMENTO A 1,30 M SOBRE
CAMADA DE 5 CM DE CONCRETO MAGRO

PILARES
25x25
COBRIMENTO DA ARMADURA 2,5 cm
CONCRETO - FCK 25 MPa
CONCRETAGEM DE TOPO COM A COLOCAÇÃO
DA PLACA DE ANCORAGEM CONFORME DETALHE 04

ALTURA DOS PILARES PODEM SER VERIFICADOS EM
CORTES (02/P05 E 01/P06), TANTO PARA COBERTURA FRONTAL
QUANTO PARA COBERTURA POSTERIOR.

CHAPA DE ANCORAGEM
ASTM A36
250x250x6 mm
APLICAÇÃO DE PINTURA EPOXI DE FUNDO
APLICAÇÃO DE PINTURA ALQUIDICA

CHUMBADORES 5/16x40 CM
AÇO A36

0.80

0.
80

3N1 Φ10.0 C= 75

3N1 Φ10.0 C= 75

3N1 Φ10.0 C=75

0.
50

0.28 0.25 0.28

CHAPA DE TOPO PARA 
SOLDA DE TRELIÇAS

V
A

R
.

1.
30

ESTRIBOS
32N2 Φ5.0 C=100

BARRAS
4N1 Φ10.0 C=VAR.
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PILARES E BLOCOS DE FUNDAÇÃO

DETALHE - BLOCO DE
FUNDAÇÃO1

DETALHE - PLACA DE
ANCORAGEM4

1 : 10

DETALHE - BLOCO DE
FUNDAÇÃO2

1 : 20

CORTE PILAR
3

ESPECIFICAÇÕES PARA PINTURA DE PROTEÇÃO
CLASSE DE TRATAMENTO ST2
PINTURA EPÓXI DE FUNDO 80 mc
PINTURA ALQUÍDICA DE COBERTURA 80 mc
DURABILIDADE MÉDIA DE 10 ANOS PARA NOVA PROTEÇÃO

ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL

AÇO ASTM A36
LIMITE DE ESCOAMENTO: 250 MPa
RESISTÊNCIA MÍNIMA A TRAÇÃO: 400 MPa
MODULO DE ELASTICIDADE: 200 GPa

DIREITOS AUTORAIS:
ESTE PROJETO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DO ENGENHEIRO WELLIGTON FELIPE
BEZERRA GOMES, CEDENDO O USO DO MESMO PARA A FINALIDADE DE EXECUÇÃO DA 
OBRA. PROIBIDO O USO POR TERCEIROS.
LEI DE DIREITOS AUTORAIS: LEI 9.610 , TITULO II - CAPITULO I - ARTO 7º - INCISO X

GEOMETRIAS:
TODAS AS DIMENSÕES AQUI INDICADAS DEVEM SER CRITERIOSAMENTE CONFERIDAS
NA OBRA. PARA EVITAR DESAPRUMOS E PERDA DE DESEMPENHO, ALÉM DE AUMENTO 
DOS ESFORÇOS AQUI ADOTADO INVALIDANDO OS CÁLCULOS DESSE PROJETO.

PRINCIPAIS NORMAS UTILIZADAS:

NBR 6118 - PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO - PROCEDIMENTO
NBR 6120 - CARGAS PARA O CÁLCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAÇÕES
NBR 6122 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES
NBR 6123 - FORÇAS DEVIDO AO VENTO EM EDIFICAÇÕES
NBR 12655 - CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, PREPARO, CONTROLE, RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO -
PROCEDIMENTO
NBR 7480 - AÇO DESTINADO A ARMADURAS PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - ESPECIFICAÇÕES
NBR 8800 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE AÇO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE AÇO E CONCRETO DE 
EDIFICIOS
NBR 14762 - DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURA DE AÇO CONSTITUIDAS POR PERFIS FORMADOS A FRIO -
PROCEDIMENTO
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BANZO SUPERIOR
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BANZO INFERIOR
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ESCALAS DESENHO(S)

FOLHA PROJETO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

ÁREA DA CONST.: 2.590,00 M²
ÁREA DO TERRENO: 

PROJETISTA:

PROPRIETÁRIO:

INDICADA

WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES LTDA

CNPJ: 42.600.449/0001-30

WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES

RUA ROSA XAVIER, TABIRA-PE, 56.780-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA - PE

FALE NO WHATSAPP

TEL: 83 9 9667-1673

PROJETO EXECUTIVO - COBERTA METÉLICA PARA ABRIGAR A FEIRA LIVRE DE TABIRA-PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA - PE
P07

/08

DETALHE DE TRELIÇAS

1 : 50

TRELIÇA PRINCIPAL 01
1

1 : 50

TRELIÇA PRINCIPAL 02
2

1 : 50

TRELIÇAS SECUNDÁRIAS
E DE BORDA3

ESPECIFICAÇÕES PARA PINTURA DE PROTEÇÃO
CLASSE DE TRATAMENTO ST2
PINTURA EPÓXI DE FUNDO 80 mc
PINTURA ALQUÍDICA DE COBERTURA 80 mc
DURABILIDADE MÉDIA DE 10 ANOS PARA NOVA PROTEÇÃO

ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL

AÇO ASTM A36
LIMITE DE ESCOAMENTO: 250 MPa
RESISTÊNCIA MÍNIMA A TRAÇÃO: 400 MPa
MODULO DE ELASTICIDADE: 200 GPa

DIREITOS AUTORAIS:
ESTE PROJETO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DO ENGENHEIRO WELLIGTON FELIPE
BEZERRA GOMES, CEDENDO O USO DO MESMO PARA A FINALIDADE DE EXECUÇÃO DA 
OBRA. PROIBIDO O USO POR TERCEIROS.
LEI DE DIREITOS AUTORAIS: LEI 9.610 , TITULO II - CAPITULO I - ARTO 7º - INCISO X

GEOMETRIAS:
TODAS AS DIMENSÕES AQUI INDICADAS DEVEM SER CRITERIOSAMENTE CONFERIDAS
NA OBRA. PARA EVITAR DESAPRUMOS E PERDA DE DESEMPENHO, ALÉM DE AUMENTO 
DOS ESFORÇOS AQUI ADOTADO INVALIDANDO OS CÁLCULOS DESSE PROJETO.

PRINCIPAIS NORMAS UTILIZADAS:

NBR 6118 - PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO - PROCEDIMENTO
NBR 6120 - CARGAS PARA O CÁLCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAÇÕES
NBR 6122 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES
NBR 6123 - FORÇAS DEVIDO AO VENTO EM EDIFICAÇÕES
NBR 12655 - CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, PREPARO, CONTROLE, RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO -
PROCEDIMENTO
NBR 7480 - AÇO DESTINADO A ARMADURAS PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - ESPECIFICAÇÕES
NBR 8800 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE AÇO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE AÇO E CONCRETO DE 
EDIFICIOS
NBR 14762 - DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURA DE AÇO CONSTITUIDAS POR PERFIS FORMADOS A FRIO -
PROCEDIMENTO
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CALHAS COM INCLINAÇÃO 1%
DESENVOLVIMENTO 50 CM
CHAPA Nº 24
DIMENSÕES 20x15
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FOLHA PROJETO:
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PROPRIETÁRIO:

ÁREA DA CONST.: 2.590,00 M²
ÁREA DO TERRENO: 

PROJETISTA:

PROPRIETÁRIO:

INDICADA

WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES LTDA

CNPJ: 42.600.449/0001-30

WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES

RUA ROSA XAVIER, TABIRA-PE, 56.780-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA - PE

FALE NO WHATSAPP

TEL: 83 9 9667-1673

PROJETO EXECUTIVO - COBERTA METÉLICA PARA ABRIGAR A FEIRA LIVRE DE TABIRA-PE
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COBERTA, CALHAS E TUBOS DE QUEDA

PERSPECIVA - COBERTA
1

1 : 250

PLANTA DE COBERTA -
TELHADO2

OBS:

1. TUBOS DE QUEDA DEVEM SER REALIZADOS EM PVC SERIE
    REFORÇADA DN=100 MM

2. CALHA DEVE SER FABRICADA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 
    DESENVOLVIMENTO 50 CM COM DIMENSÕES DE 20 x 15 CM 
    CONFORME DESENHO 03

3. TELHAMENTO EM TELHA ALUZINCO TRAPEZOIDAL 0,5 MM

DETALHAMENTO DE
CALHA E TUBO DE
QUEDA3

20 CM

15
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M

CALHA CHAPA Nº 24
DESENVOLVIMENTO 50 CM

FECHAMENTO EM TELHA ALUZINCO 0,5 MM
ALTURA 1,50 M
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