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EDITAL DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019 - CPL/CAESA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1469/2019 – CAESA 
 

 
 

A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO AMAPÁ - CAESA, pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 05.976.311/0001-04, Inscrição Estadual nº 030086740, com sede 
na Av. Ernestino Borges, nº 222, Centro, CEP – 68.908-198 – Macapá-AP, por intermédio da Comissão 
de Licitação, designados pela Portaria nº 093 de 11/03/209-CAESA e autorizados no processo em 
epígrafe, torna público que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL, que será regida em conformidade com as disposições da Lei 8.666/1993 e suas 
alterações posteriores, Lei Complementar 123/2006 e a Legislação complementar vigente e pertinente 
à matéria, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  
 

1. DA SESSÃO 
1.1. A sessão pública será realizada na Sala do Núcleo de Licitações, Contratos e Convênios-NULIC, 
no Prédio da CAESA, sediada na Av. Ernestino Borges, 222, Centro – Macapá-AP. 
 

DIA: 13/02/2020 
INÍCIO: Às 09h30min. 
 

1.2. Ocorrendo Decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta 
licitação na data e horário acima determinados, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos, desde que não haja 
comunicação em contrário. 
1.3. O Edital e seus anexos poderão ser retirados, mediante apresentação de um pen-drive 
formatado, na sala do NULIC/CAESA, sito a Avenida Ernestino Borges, nº 222, Centro, Macapá-AP, de 
segunda a sexta-feira, no horário das 08h00mim às 12h00 e das 14h30mim às 18h00, até 24 (vinte e 
quatro) horas antes da hora marcada para o início da Sessão Pública.  
Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (96) 98801-5642, e pelo e-mail 
caesa.cpl.ap@gmail.com. A CAESA não se responsabilizará pela falta de informações relativas aos 
procedimentos àqueles interessados que não confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do Edital. 
 

2. DO OBJETO: 
2.1. Contratação de empresa para executar os serviços de Reforma da Estação de 
Tratamento de Água e do escritório da Companhia de Água e Esgoto do 
Amapá, no município de Tartarugalzinho/AP, conforme especificações técnicas, planilha 
orçamentária, cronograma físico-financeiro, partes integrantes Deste Edital – Anexo I. 
 

3.  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
3.1. O presente Edital e os Anexos são complementares entre si, de modo que qualquer item, 
especificação ou detalhamento de proposta constante em um desses documentos, mesmo que ausente 
no outro, serão considerados válidos e eficazes. 
1.2. As instruções deste Edital determinam as regras que orientarão o processo licitatório até 
assinatura do respectivo contrato. Alegações de desconhecimento destas instruções, bem como das 
leis, não serão aceitas como justificativa para erros ou divergências encontradas em documentos de 
habilitação e/ou propostas. 
3.3. Cumpridas as disposições deste Edital, a autoridade competente da CAESA procederá à 
adjudicação do objeto desta licitação, escolhendo como proposta vencedora aquela que apresentar o 
Menor Preço Global. 
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4. VALOR ESTIMADO 
4.1. O valor máximo estimado para contratação do objeto deste Certame é de R$52.683,61 

(Cinquenta e Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Um Centavos). 
 

5. FONTE DE RECURSOS 
5.1. Os recursos financeiros destinados a contratação do objeto deste Edital, estão previstos na Fonte 
01.11.200 Conta 04.48.900 Recursos a receber de clientes.  
 

6. DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS DO EDITAL 
6.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital de licitação por irregularidade na 
aplicação da Lei 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada 
para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à 
impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113. 
6.2. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação 
da Lei nº 8.666/93, porém, decairá deste direito quem não o fizer até o segundo dia útil que anteceder 
a abertura dos envelopes com as propostas desta Tomada de Preços. 
6.2. A impugnação, os pedidos de esclarecimento e/ou providências deverão conter os seguintes 
dados do interessado ou de quem o represente: nome e endereço completos, telefone, e-mail, data e 
assinatura do interessado ou de seu representante, formulação do pedido, com exposição de forma 
clara e objetiva dos fatos, das possíveis falhas ou irregularidades que entenderem viciarem o mesmo, e 
seus fundamentos, e ser protocolada conforme subitem 6.4. 
6.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, serão corrigidos os vícios e, será designada nova data 
para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 
6.4. Os pedidos de esclarecimento, providências ou impugnações ao edital, deverão ser 
encaminhados por escrito, devidamente instruídos, contendo: assinatura, endereço, razão social e 
telefone para contato, bem como protocolados no seguinte endereço. 

 

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA 
NÚCLEO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS – NULIC/CAESA 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO - CPL 
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019 – CPL/NULIC/CAESA. 
End. Ernestino Borges nº 222, Centro, CEP: 68.908-198, Macapá, Amapá. 

 

6.5. Não serão atendidas as solicitações verbais. 
6.6. Não serão reconhecidos os pedidos de esclarecimento, providências ou impugnações depois 
de vencido o respectivo prazo legal.  
6.7. A resposta aos pedidos de esclarecimento, providências ou impugnações serão prestadas 
pela Comissão de Licitação através de comunicação via postal e/ou e-mail. 
 

7. DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 
7.1. Poderão participar desta Tomada de Preço, interessados que atuem no ramo pertinente ao seu 
objeto, devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a 
necessária qualificação e que atenderem as exigências do Edital e seus anexos. 
7.2. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 
propostas. 
7.3. Não poderão participar direta ou indiretamente  
7.3.1. Licitante cujos diretores, responsáveis legais técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, 
deliberativo ou administrativo, ou sócio, mantenham qualquer vínculo funcional junto ao órgão ou 
entidade contratante ou responsável pela licitação; 
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7.3.2. Empresas que se encontrem sob: falência, concordata, concurso de credores, dissolução, 
liquidação, empresas estrangeiras que não instaladas no país, nem aquelas que tenham sido 
declaradas inidôneas por qualquer Órgão da Administração Pública direta ou indireta, Federal, 
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como as que estejam punidas com suspensão do 
direito de contratar ou licitar com a CAESA; 
7.3.3. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 
diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou 
humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em 
comum; 
7.3.4. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 
7.3.5. Servidor de qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao Órgão promotor da licitação, bem assim a 
empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 
 

7.4.  Das Condições de Participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 
7.4.1. Para efeitos da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, consideram-se 
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, a Sociedade Empresária, a Sociedade Simples, a 
empresa individual de responsabilidade limitada, devidamente registradas no Registro de Empresas 
Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso. 
7.4.2. Nos termos do artigo 43 da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, as microempresas e 
empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição. 
7.4.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
7.4.4. Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não 
suspenderá o prazo supracitado.  
7.4.5. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 7.4.3, implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n. 8.666/1993, sendo 
facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para contratação, ou revogar a licitação.  
7.4.6. Será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-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) superior ao melhor preço e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma 
microempresa ou empresa de pequeno porte.  
7.4.7. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:  
7.4.7.1. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 7.4.6, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
7.4.8. Para o exercício do direito de preferência de que trata a Lei Complementar n° 123/2006, a 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com os 
documentos de habilitação a declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do 
§4º do art. 3º do dispositivo supracitado, conforme modelo do Anexo IV deste Edital. 
 

8. DA APRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
8.1. O credenciamento é condição obrigatória para os licitantes que desejarem participar desta 
licitação. O representante legal da licitante que não se credenciar perante a Comissão de Licitação 
ficará impedido de representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes de 
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“Habilitação” e “Proposta”, bem como, declarar a intenção de interpor recurso, inclusive de assinar 
ata, relativos a este Certame. 
8.2. No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, antes do início da sessão pública para 
recebimento dos envelopes de documentos de habilitação e proposta de preços, a Comissão de 
Licitação credenciará os interessados ou seus representantes legais. 
 

8.3. Para credenciarem-se, os interessados ou seus representantes legais apresentarão à 
Comissão de Licitação, FORA DOS ENVELOPES: 
8.3.1. Documento oficial de identificação, com foto. 
8.3.2. Comprovação da existência dos poderes necessários para formulação de propostas e prática de 
todos os demais atos inerentes ao certame. 
8.3.3. A existência dos poderes referidos no subitem 8.3.2 será verificada mediante apresentação de 
documentos (ato constitutivo, estatuto, contrato social, ata da eleição de diretoria, dentre outros) que 
demonstrem o enquadramento do interessado na condição de proprietário, sócio, diretor ou 
administrador da empresa, podendo praticar atos em nome do licitante. 
8.3.4. Caso o licitante se faça representar por procurador ou mandatário, a existência dos poderes 
referidos no subitem 8.3.2 será verificada através de procuração, outorgando-lhe poderes para a 
prática de atos em nome do interessado: 
8.3.4.1. A procuração concedida mediante instrumento particular deverá estar acompanhada dos 
documentos referidos no subitem 8.3.3 permitindo a verificação da existência dos poderes do 
outorgante. 
8.3.4.2. Será dispensada a exigência contida no subitem 8.3.4.1 para procurações concedidas 
mediante instrumento público. 
8.3.5.  Se empresa individual, o registro comercial devidamente registrado. 
8.3.6. É vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de 
um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório dos licitantes envolvidos. 
8.3.7. No momento do credenciamento, deverão ser entregues à Comissão de Licitação os seguintes 
documentos FORA DOS ENVELOPES: 
8.3.7.1. A Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte, para utilizar a prerrogativa estabelecida na Lei 
Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto nº 8.538/2015, deverá apresentar 
DECLARAÇÃO de que ostenta essa condição e de que não se enquadra em nenhum dos casos 
enumerados no § 4º, do art. 3º da referida Lei (Anexo IV – Modelo). 
8.3.7.1.1. A declaração de que trata o subitem anterior, poderá ser substituída pela certidão expedida 
pela Junta Comercial. 
8.3.7.2. Para que as microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 
123/2006, possam gozar dos benefícios previstos nos arts. 42 a 45 da referida Lei, é necessário, no ato 
do credenciamento do licitante, apresentação da Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos 
do art. 8º da IN 103, de 30 de abril de 2007, do DNRC - Departamento Nacional de Registro do 
Comércio. 
 

8.3.7.3. A certidão deverá ter sido emitida neste exercício, sob pena de não aceitabilidade. 
8.3.8. Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados em separado dos 
documentos de habilitação e proposta. 
8.3.9. Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, os quais 
farão parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, 
ou conferido por servidor desta Comissão ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados 
sempre os respectivos prazos de validade. 
8.3.9. A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o não 
comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, não inviabilizará a participação do 
(s) licitante (s) no certame. Neste caso, o (s) portador (es) dos envelopes poderá (ão) assistir apenas 
como ouvinte (s), não podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo 
de se manifestar ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que quando a 
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documentação de credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o 
respectivo envelope será entregue ao licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-la, lacrando-o em 
seguida, uma vez que citado documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa. 
8.3.10. Recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessão até a 
conclusão dos procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadência do direito 
ao recurso. 
 

9. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
9.1. A seção para recebimento e abertura dos envelopes contendo os DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS, será pública, dirigida pelo Presidente da Comissão de 
Licitação, em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário determinados no 
Preâmbulo deste edital;  
9.2. Declarada aberta a sessão pelo Presidente, o(s) representante(s) da(s) licitante(s) entregará (ão) 
os envelopes, não sendo aceita, a partir desse momento, a admissão de novos licitantes; 
9.3. Os envelopes 1 e 2 deverão ser apresentados devidamente lacrados e rubricados no fecho, 
contendo em seu exterior as seguintes informações: 
 

ENVELOPE 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  ENVELOPE 2 – PROPOSTA DE PREÇOS 
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - 

CAESA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019 – 

CPL/NULIC/CAESA 

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO 
AMAPÁ - CAESA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019 – 
CPL/NULIC/CAESA 

Data da Realização: 13/02/2020 
Razão Social do Proponente 

CNPJ, E-mail e Fone/Fax. 

Data da Realização: 13/02/2020 
Razão Social do Proponente 

CNPJ, E-mail e Fone/Fax. 
 

10. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
10.1. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em 01 (uma) via, de preferência 
ordenados e numerados sequencialmente, apresentados em original, os quais farão parte do 
processo licitatório, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou conferido 
por servidor desta Comissão ou publicação em órgão da imprensa oficial e somente serão aceitos se 
apresentarem validade na data prevista para a realização da sessão,  reservando-se a CAESA o direito 
de verificar, na fonte emissora, a autenticidade dos mesmos, e  referir-se-ão sempre à jurisdição do 
local de domicílio da sede do proponente, conforme o caso: 
 

10.1.1. Habilitação Jurídica: 
10.1.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
10.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores;  
10.1.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício;  
10.1.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
 

10.1.2. Qualificação Econômico-Financeira:  
10.1.2.1 - Certidão negativa de falência, insolvência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor judicial da sede do licitante pessoa jurídica ou empresário individual; 
a - A certidão que não possuir prazo de validade somente será aceita se a respectiva data de emissão 
não exceder a 90 (noventa) dias de antecedência da data de sua apresentação. 
b - A certidão apresentada cujo prazo de validade esteja expirado acarretará a inabilitação do Licitante. 
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10.1.2.2 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2018), já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta: 
 

10.1.2.3 - O balanço deverá estar assinado por contador habilitado devidamente registrado no 
Conselho Regional de Contabilidade. 
 

10.1.2.4 - Demonstrar, APRESENTANDO MEMÓRIA DE CÁLCULO EM DOCUMENTO PRÓPRIO, a 
boa situação financeira da empresa, tendo como base o Índice de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 
(SG) e Liquidez Corrente (LC), com resultados iguais ou superiores a 1 (um); 

 

10.1.2.5 - E/ou comprovar a existência de capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido 
correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser 
feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para 
esta data através de índices oficiais. 

 

10.1.2.6 - Em se tratando de sociedades Cooperativas deverão ainda apresentar todos os 
documentos abaixo, conforme § 3º do art. 19 da Instrução Normativa Nº 002/2008 – MPOG: 

a) Ata de fundação; 
b) Publicação de sua constituição em diário oficial ou jornal de grande circulação; 
c) Regimento Interno (com ata de aprovação); 
d) Certificado de regularidade expedido pela OCB da sede da licitante; 

 

10.1.3. Qualificação Técnica:  
10.1.3.1. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente, Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura (CREA), bem como do(s) profissional(is) que  acompanhará(ão) a execução 
do obra, devidamente quitados e dentro do prazo de validade; 
10.1.3.2. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-
profissional de que trata o subitem acima, conforme o disposto no § 10 do art. 30 da Lei 8.666/93, 
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. 
10.1.3.3. Apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, em nome do licitante, 
expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante prestado 
ou estar prestando, com qualidade satisfatória, serviços de natureza e vulto compatíveis com o 
objeto ora licitado, descrito neste Edital; 
10.1.3.4. Declaração que possui as instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado e 
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos 
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. 
10.1.3.5.   A Comissão de Licitação poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores 
de certidões, para verificar as condições de habilitação das licitantes. 
 

10.1.4. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
10.1.4.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição sob pena de inabilitação: 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) 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;  
c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  
d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  
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e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
10.1.4.2. Havendo qualquer restrição tributária, as ME e EPP terão o prazo de 05 ( cinco) dias úteis, 
podendo ser prorrogado por igual período, contado do dia da declaração do vencedor provisório do 
certame, para regularizar sua situação junto ao fisco, nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei 
Complementar nº 123/2006 c/c art. 4º, §1º, do Dec. 6.204/07, prorrogáveis por igual período, à critério 
da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positiva com efeito de negativa; 
 

10.1.5. Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar, ainda, a seguinte 
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: 
 

a) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, na forma 
do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal de 1988. 
 

11. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DA PROPOSTA DE PREÇO 
11.1. O envelope da Proposta de Preços deverá conter:  
11.2. Carta Proposta, conforme modelo constante do Anexo II deste Edital, devendo ser apresentado 
em folhas rubricadas, estar devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demais, 
pelo proponente ou seu representante legal, e deverá ser elaborada conforme segue: 
a) Em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado, redigida com clareza, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, com identificação do proponente, nome ou razão social, endereço completo, formas de 
contato (fone, fax, e-mail), redigida em língua portuguesa. 
b) Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. 
c) Constar o nome do representante da empresa que firmará contrato com a administração, bem como 
o estado civil, profissão, número de RG, do CPF, domicílio e cargo ocupado. 
11.3. Constar uma única proposta, com preço global, em moeda corrente nacional (Real).  
11.4. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito 
de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  
11.5. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta Tomada, sendo desconsideradas quaisquer 
alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital.  
11.6. Poderão ser admitidos, pela Comissão de Licitação, erros de naturezas formais, desde que não 
comprometam o interesse público e da Administração.  
11.7. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos;  
11.8. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço, 
condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação dos termos originais 
ofertados. 
11.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e exigências do 
presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento. 
 

12. DOS CRITÉRIOS PARA HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DA PROPOSTA 
12.1. Em sessão pública, na data prevista neste Edital, a licitação será processada e julgada conforme 
os seguintes procedimentos: 
12.2. Na hora definida para início da sessão, o presidente da CPL/CAESA credenciará cada 
proponente ou representante presente e, no mesmo ato, receberá os envelopes de documentos de 
habilitação e proposta de preços; 
12.3. Abertos os envelopes, os documentos de habilitação serão rubricados pela Comissão e pelos 
licitantes;  
12.4. Após abertura dos envelopes de documentos de habilitação e, análise, vistas e assinaturas de 
todos os participantes, a Comissão habilitará os concorrentes que cumprirem as exigências previstas 
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neste Edital, e devolverá os envelopes de proposta de preços lacrados aos concorrentes inabilitados, 
desde que não tenha havido recurso contra a inabilitação, ou após sua denegação; 
12.5. Imediatamente após, tendo havido renúncia expressa de todos os licitantes, lavrada em ata, em 
relação ao direito de interpor recurso contra os atos da CPL/CAESA, dar-se-á a abertura dos envelopes 
contendo as propostas de preços daqueles habilitados,  
12.6. Não havendo renúncia de todos quanto a interposição de recursos, o presidente da CPL/CAESA 
suspenderá a sessão, garantindo o prazo de 02 (dois) dias úteis para o exercício do referido direito e, 
transcorrido esse prazo, ou após julgamento de recursos interpostos, retomará a sessão, convocando 
previamente os licitantes habilitados, e promoverá a abertura das respectivas propostas de preços. 
12.7. Procedida a abertura das propostas de preços, após análise e a assinatura de todos os 
participantes, a CPL/CAESA julgará tais propostas e proclamará vencedora da licitação a empresa cuja 
proposta adequar-se integralmente ao Edital e apresentar o Menor Preço Global. 
 

13. DOS RECURSOS 
13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis a contar da intimação do ato ou 
da lavratura da respectiva ata, para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes 
desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr 
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 
13.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 
13.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso. 
13.4. A Comissão Permanente de Licitações poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 02 (dois) 
dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo à autoridade superior, devidamente informado. Neste 
caso, a decisão deverá ser proferida dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento 
do referido recurso pela autoridade superior. 
13.5. As impugnações, recursos e contrarrazões deverão ser entregues no protocolo da CAESA, 
endereçadas à Comissão Permanente de Licitações. 
13.6. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder 
pela Licitante. 
 

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
14.1. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao 
licitante vencedor; 
14.2. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar 
o contrato no prazo definido neste edital. 
 

15. DO CONTRATO 
15.1. As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a CAESA e a licitante 
vencedora, serão formalizadas através de Contrato, cuja minuta encontra-se no ANEXO V deste Edital, 
observando-se as condições estabelecidas neste instrumento convocatório, seus anexos, na legislação 
vigente e na proposta do licitante vencedor.  
15.2. A CAESA convocará formalmente a licitante vencedora para assinar o Contrato, que deverá 
comparecer dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da convocação 
formal.  
15.3. Quando o licitante vencedor não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato, ou 
recusar-se a assinar o contrato será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, 
para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis da 
Lei 8.666/1993 e suas alterações. 
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16. DOS PRAZOS (VIGÊNCIA E EXECUÇÃO) E ENTREGA E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
16.1. O prazo de vigência contratual é de 150 (Cento e cinquenta) dias a contar da emissão da 1ª Ordem de 

Serviço. 

16.2. Os prazos contratuais somente poderão ser prorrogados, a critério da Administração, desde que 
ocorra um dos motivos previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, devidamente 
formalizado nos autos do processo e aprovado pela autoridade competente.  
16.3. Após a conclusão dos serviços, deverá ser emitido Termo de Recebimento Parcial dos serviços  
16.4. O término dos serviços se caracterizará pela comunicação escrita da contratada à CAESA, 
procedimentos esses que devem ser feitos com prazo contratual vigente  
16.5. Após a comunicação de término dos serviços, a fiscalização deve realizar a vistoria no 
local do serviço e emitir: 

 

a) Termo de Recebimento Provisório: Será emitido em até 15 (quinze) dias após a 
comunicação dos serviços e pode vir a consignar ou não pendências em relação à execução 
do objeto. Se o Termo de Recebimento Provisório consignar pendências em relação ao 
serviço, deve ser fixado pela fiscalização, no próprio Termo, prazo razoável para os reparos, 
correções, remoções, reconstruções ou substituições relativas ao objeto do contrato (art. 69 da 
Lei nº 8.666/1993), limitado, em regra, a trinta dias. Concluídos os trabalhos pela contratada 
dentro do prazo fixado, deve ser emitida nova comunicação escrita à fiscalização para que a 
mesma faça a segunda vistoria. Uma vez constatada a regularização das pendências 
apontadas, a fiscalização emite comunicado interno para que sejam efetivadas as providências 
com vistas ao recebimento definitivo; 

b) O Termo de Recebimento Definitivo será emitido pela Comissão de Recebimento de Obras e 
Serviços - CROS/CAESA, conforme (alínea b do inciso I do artigo 73 da Lei nº 8.666/1993), em 
um prazo de até 90 (noventa) dias consecutivos a partir do Termo de Recebimento Provisório 
ou da comunicação interna do fiscal (na hipótese do primeiro ter consignado pendências). 

 

17. DA FORMA DE PAGAMENTO 
17.1. Somente serão efetuados os pagamentos referentes aos serviços efetivamente executados e 
medidos, desde que cumpridas todas as exigências contratuais; 
17.2. Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura discriminando a 
execução do serviço efetivamente prestado; 
17.3. Atestada a execução do objeto contratado e aprovado pela fiscalização, a CAESA pagará a 
contratada o preço correspondente à prestação do serviço realizado em até 30 (trinta) dias, contatos da 
data de protocolização da documentação fiscal, a qual deverá ocorrer no primeiro dia útil do mês 
seguinte ao da execução dos respectivos serviços, devidamente certificada e aprovada pelo setor 
competente e acompanhada dos seguintes documentos: 
a) Certidão de regularidade com a Seguridade Social; 
b) Certidão de regularidade com o FGTS; 
c) Certidão de regularidade com a Fazenda Federal; 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
e) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 
CONTRATADA, ou outra equivalente, na forma da lei. 
17.4. Caso a Nota Fiscal seja devolvida por inexatidão ou outra circunstância que desaprove a 
liquidação da despesa, o pagamento será sustado até que a Contratada providencie as medidas 
saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a CAESA ou justificativa que 
sirva de pretexto para que a Contratada suspenda a prestação dos serviços, e, o novo prazo será 
contado a partir da sua reapresentação e de nova certificação e aprovação. 
17.5. Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente que a 
CONTRATADA indicar, devendo para isso, ficar explicitado o nome do banco, agência, 
localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 
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18. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 
18.1. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de 
razões de Interesse Público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
18.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do Contrato. 
18.3. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento 
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 
suportado no cumprimento do Contrato. 
 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS/PENALIDADES 
19.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade; sem prejuízo das demais sanções previstas no presente Edital.  
19.2.  A licitante que desistir dos preços ofertados, ou ainda, se ficar caracterizado que o serviço 
ofertado não atende às especificações constantes na respectiva proposta, ficará sujeita à multa 
correspondente a 10 % (dez por cento) sobre o valor global do contrato, facultada ainda a possibilidade 
de aplicação da sanção prevista neste item.     
19.3.  12.1. Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de 
execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a CONTRATADA 
estará sujeita às seguintes sanções administrativas, garantida a prévia defesa:  
a) Advertência:  

b) Multas de:  
b.1) 0,2% (dois décimos percentuais) por dia de atraso na entrega do projeto básico ou do projeto 
executivo, calculada sobre o valor total do contrato limitada a 10% do mesmo valor;  
b.2) 1% (um por cento) sobre o valor total do Contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição 
do contrato, aplicada em dobro na reincidência;  
b.3) 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisão do contrato por ato 
unilateral da Administração, motivado por culpa da CONTRATADA, independentemente das demais 
sanções cabíveis.  
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CAESA por 
prazo não superior a dois anos;  
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade que aplicou a sanção, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes 
e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.  
 

Parágrafo Primeiro – No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao 
contraditório e à ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no 
prazo de cinco dias úteis.  
Parágrafo Segundo – As sanções previstas nas alíneas a, c e d poderão ser aplicadas juntamente 
com as da alínea b.  
Parágrafo Terceiro – O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a 
contar do recebimento da notificação.  
Parágrafo Quarto – Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente 
descontado do(s) pagamento(s) a que a CONTRATADA fizer jus. Em caso de inexistência ou 
insuficiência de crédito da CONTRATADA o valor devido será cobrado administrativamente e/ou 
judicialmente.  
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19.4. Nenhuma responsabilidade recairá sobre a CAESA por eventuais perdas e danos oriundos de 
danos causados a terceiros, por culpa ou dolo do contratado e seus prepostos. 
 

20.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
20.1. O presente Edital e seus anexos, bem como a proposta do proponente vencedor, farão parte 
integrante do contrato, independente de transcrição. 
20.2. É facultada a Comissão de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
20.3.  A CAESA publicará o extrato do contrato no DOE - Diário Oficial do Estado, até o quinto dia útil 
do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que 
seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93. 
20.4. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Comissão. 
20.5. A falta de atendimento às exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta, durante a realização do certame. 
20.6. As normas que disciplinam este Convite serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 
20.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação ou a 
obrigatoriedade de serem adquiridos os serviços. 
20.8. Aos casos omissos aplicam-se as regras constantes da legislação que regula este Edital. 
 

21. DO FORO 
21.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da seção judiciária de Macapá, 
com exclusão de qualquer outro. 
 

22. DOS ANEXOS AO EDITAL 
22.1. Constituem partes integrantes deste Edital e, estão avolumados nessa ordem: 
a) ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
b) ANEXO II - MODELO DE CARTA PROPOSTA 
c) ANEXO III - DECLARAÇÃO CONFORMIDADE DO ART.7º DA CF 
d) ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
e) ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO 
f) ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA  

 
Macapá-AP, 15 de janeiro de 2020.  

 
Maria da Conceição Nobre Lamarão 

Presidente da CPL/CAESA 
Portaria 093/2019 
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1. FINALIDADE 
 Este documento tem a finalidade de orientar na execução dos serviços constantes na planilha 
orçamentário para a execução dos serviços de REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 
ÁGUA E DO ESCRITÓRIO DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE 
TARTARUGALZINHO/AP. 
 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 
A execução dos serviços deverá ser de acordo com o projeto, planilha de custos, 

especificações técnicas e normas descritas neste documento, assim como posturas Federais, 
Estaduais e Municipais em vigor e os regulamentos das companhias concessionárias de água e luz. 

Em caso de dúvidas relacionadas ao entendimento dos projetos, especificações e planilhas 
orçamentárias, estas serão dirigidas pela fiscalização. 

A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ – CAESA designará engenheiro, arquiteto 
e/ou técnico, doravante nomeado fiscal com a competência de fiscalizar o fiel cumprimento do 
estabelecido, com autoridade para impugnar demolir e refazer os serviços em desacordo com as 
especificações do projeto. 

A presença da fiscalização da obra não diminui a responsabilidade da contratada, que deverá 
manter um responsável técnico pela obra no local, no mínimo pelo período de três horas e toda vez que 
for requisitado. 

A Contratada deverá manter no canteiro de obra um jogo completo (projetos, especificações e 
planilha de custo), para utilização da fiscalização. 

Quando for o caso, a Contratante requererá a aprovação dos projetos junto ao CREA, e a 
Construtora junto a Prefeitura e Concessionárias de Água e Luz, providenciará todos os documentos de 
regularização da obra, desde o Alvará de Construção até o Habite-se se for o caso, e deverá 
apresentar um jogo de cópias aprovadas juntamente com o Alvará de Construção à Companhia de 
Água e Esgoto do Amapá – CAESA, no prazo de 30 (Trinta) dias a contar da data Ordem de Serviço. 

O construtor é obrigado a manter na obra um livro destinado a “DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS”, 
onde deverão ser feitas anotações pela fiscalização. 

As anotações registradas pela fiscalização no “DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS” e não 
contestadas pelo construtor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da data de anotações, 
serão consideradas aceitas pelo construtor. 

Toda e qualquer modificação introduzida no projeto, detalhes e especificações só será 
admitida com a prévia autorização da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA, devidamente 
registrado no “DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS” e assinado pelo fiscal da obra. 

Ficará o construtor obrigado a demolir e refazer os trabalhos rejeitados logo após o registro 
no Diário de Ocorrência da obra, ficando por sua conta exclusiva, as despesas desses serviços. É de 
inteira responsabilidade da Empreiteira a reconstituição de todos os danos e avariais causadas aos 
serviços já realizados e/ou a terceiros provocados pela execução da obra. 

A guarda e vigilância dos materiais necessários à obra e ainda não entregues a Companhia 
de Água e Esgoto do Amapá – CAESA são de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

2.1. OBJETO 
 As especificações aqui descritas estabelecem as condições que deverão ser seguidas para a 
execução dos serviços constantes na planilha orçamentária da obra de REFORMA DA ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ÁGUA E DO ESCRITÓRIO DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ, 
NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP. 
 

2.2. REGIME DE EXECUÇÃO 
 A obra será executada sob um regime de Empreitada por preço global. 
 

2.3. PRAZO 
O prazo para execução desta parte da obra será de 60 (SESSENTA) dias corridos, contados a 

partir da data de emissão da respectiva Ordem de Serviço. 
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2.4. ABREVIATURAS 
As abreviaturas nesta especificação técnicas seguiram a ordem abaixo discriminada: 

2.5.1 – GEA: Governo do Estado do Amapá 
2.5.2 - FISCALIZAÇÃO: Profissional credenciado pela COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO 

AMAPÁ – CAESA 
2.5.3 - CONTRATADA: Firma com a qual for contratada a execução das obras 
2.5.4 - ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas 
2.5.5 - CREA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
2.5.6 - ART: Anotação de Responsabilidade Técnica 
 

2.5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
Serão documentos complementares a estas Especificações Técnicas, as Normas da ABNT aqui 
transcritas, estando ou não listadas como anexo. 

Os documentos complementares serão: 
2.6.1 - Todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas especificações técnicas; 
2.6.2 - Instruções técnicas e catálogos de fabricantes, quando aprovados pela FISCALIZAÇÃO; 
2.6.3 - As normas estaduais do Governo do Estado do Amapá e de suas concessionárias de 

serviços públicos e as Normas do CREA/AP 
2.6.4 – As Normas Municipais do município de Tartarugalzinho. 
 

2.6. MATERIAIS 
Todos os materiais necessários serão fornecidos pela CONTRATADA. Deverão ser de 

qualidade satisfatória de acordo com as normas abaixo descritas: 
NBR 07171/1992 - Bloco Cerâmico para alvenaria; 
NBR 06524/1998 - Fios e cabos de cobre duro e meio duro com ou sem cobertura protetora para 
instalações aéreas; 
NBR 06675/1993 - Instalação de condicionadores de ar de uso doméstico (tipo monobloco ou modular); 
NBR  6689/1981 - Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais; 
NBR 07211 - 1983 - Agregado para Concreto; 
NBR 07229 - 1993 - Construção e Instalação de Fossa Séptica e Disposição de Efluentes Finais; 
NBR 7362-1-2001- Requisitos para tubos de PVC com junta elástica; 
NBR 07581 - 1993 - Telha Ondulada de Fibrocimento; 
NBR 08083 - 1983 - Materiais de Impermeabilização; 
NBR 08543 - 1986 - Porta de Madeira de Edificação - Verificação das Dimensões e Formato da Folha; 
NBR 08545 - 1984 - Execução de Alvenaria sem Função Estrutural de Tijolos e Blocos Cerâmicos; 
NBR 08953 - 1992 - Concreto para Fins Estruturais; 
NBR 09148 - 1998 - Cabos Ópticos e Fios e Cabos Telefônicos - Ensaio de Envelhecimento Acelerado; 
NBR 09311 - 1986 - Cabos Elétricos Isolados; 
NBR 08083 - 1983 - Materiais de Impermeabilização; 
NBR 08543 - 1986 - Porta de Madeira de Edificação - Verificação das Dimensões e Formato da Folha; 
NBR 12561 - 1992 - Calçado de Proteção; 
NBR 13276 - 2002 - Argamassa para Assentamento e Revestimento de Paredes e Tetos – Preparo; 
NBR 11215 - 1990 - Equipamentos Unitários de Ar-Condicionado e Bomba de Calor; 
NBR 10898 - 1999 - Sistema de Iluminação de Emergência; 
NBR 09952 - 1998 - Manta Asfáltica com Armadura para Impermeabilização - Requisitos e Métodos de 
Ensaio; 
NBR 06675 - 1993 - Instalação de Condicionadores de Ar de Uso Doméstico (tipo monobloco ou 
modular). 

As Especificações de todas as marcas citadas nas especificações dos serviços constituem 
apenas referência, admitindo a substituição por outras marcas similares (tipo, função, 
resistência, estética e apresentação), com previa consulta e aprovação pela FISCALIZAÇÃO. 
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2.7. MÃO-DE-OBRA E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
A CONTRATADA deverá empregar somente mão-de-obra qualificada com comprovação de 

função profissional (pedreiros, carpinteiros, ferreiros, soldadores, etc) registrada na Carteira de 
Trabalho para execução de todos os serviços. Correndo por conta da mesma as despesas relativas às 
leis sociais, seguros, vigilância, transporte, alojamento e alimentação do pessoal, durante todo o 
período da obra. 

A CONTRATADA deverá fornecer a relação de pessoal e a respectiva guia de recolhimento 
das obrigações com o INSS.  

Ao final da obra, a CONTRATADA deverá fornecer toda a documentação pertinente a 
execução da obra: Certidão Negativa de Débitos com o INSS, Certidão de Regularidade de Situação 
perante o FGTS e Certidão de Quitação do ISS referente ao contrato. 

 

2.8. RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIAS 
A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, as ART referentes à 

execução da obra e aos projetos, incluindo os fornecidos pela CONTRATANTE. A guia da ART deverá 
ser mantida no local dos serviços. Com relação ao disposto no Art. 618 do Código Civil Brasileiro, 
entende-se que o prazo de 05 (cinco) anos, nele referido, é de garantia e não de prescrição. O prazo 
prescricional para intentar ação civil é de 10 anos, conforme Art. 205 do Código Civil Brasileiro. 

 

2.9. PROJETOS 
Todos os projetos básicos (arquitetônico, hidrosanitário, estrutural, pontos de instalações 

elétricas) serão fornecidos pela CONTRATANTE. 
Se algum aspecto destas especificações estiver em desacordo com normas vigentes da ABNT, 

CREA e Governo do Estado prevalecerão as prescrições contidas nas normas desses órgãos. 
 

2.10. DIVERGÊNCIAS 
Em caso de divergência de informações com relação aos projetos e especificações técnicas 

deverá ser considerado: as normas da ABNT ou DNIT citadas ou não nessa especificação; as cotas 
dos desenhos prevalecem sobre suas dimensões, medidas em escala; os desenhos de maiores 
escalas prevalecem sobre os de menor escala e os desenhos de datas mais recentes prevalecem 
sobre os mais antigos. 

 

2.11. CANTEIRO DE OBRAS E LIMPEZA 
A CONTRATADA deverá fornecer e instalar a placa padrão de obra, cujo padrão será 

fornecido pela CONTRATANTE. Devendo ser instalada em posição de destaque no local da obra, com 
prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 

3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS 
4.  
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

Os serviços do item Serviços Preliminares também deverão seguir as indicações abaixo, 
descritas individualmente para cada subitem. 
 

3.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais 

orientações da FISCALIZAÇÃO. Elas deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, 
galvanizadas, resistente às intempéries. As informações deverão estar em material plástico 
(poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações 
deverão ser pintadas com pintura a óleo ou esmalte. Dá-se preferência ao material plástico pela sua 
durabilidade e qualidade. As placas serão afixadas, em local visível, preferencialmente no acesso 
principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. Será utilizada 
placa, tipo Outdoor, nas dimensões 2,00 x 3,00 m, estruturada com pernamancas aplainadas, fixados 
por esteios aplainados de 0,10 x 0,10 x 4,00 m. 
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3.1.2 REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
3.1.3 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
3.1.4 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. 
3.1.5 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 

MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
3.1.6 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 
 

As demolições e remoções indicadas na planilha orçamentária e as que se fizerem 
necessárias, serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomando os devidos cuidados para evitar 
acidentes de trabalho, danos aos demais elementos construtivos do prédio e transtornos ao 
desenvolvimento dos serviços. 

As demolições e remoções deverão ser executadas de acordo com as orientações da 
Fiscalização. 

O forro e sua estrutura em madeira deverão ser retiradas completamente, sem 
reaproveitamento, de forma a possibilitar a colocação do novo forro. 

Nos locais a serem indicados pela Fiscalização, os revestimentos com argamassa deverão ser 
removidos de forma a preservar a alvenaria existente. 

As esquadrias deverão ser removidas sem reaproveitamento do material de acordo com a 
solicitação da Fiscalização. 

Os materiais remanescentes das demolições e que não forem reaproveitados na obra serão 
transportados pela CONTRATADA, desde que não haja outras instruções a respeito do local para 
depósitos indicados pela Fiscalização. 

 

3.2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
A Contratada deverá manter na direção da obra, um preposto seu com conhecimentos técnicos 

que permita a execução com perfeição de todos os serviços, além dos demais elementos necessários à 
perfeita administração da obra. 

A Contratada deverá comunicar com antecedência à CAESA, o nome do engenheiro 
responsável, com suas prerrogativas profissionais. 

A CAESA fica no direito de exigir a substituição do profissional indicado, no decorrer da obra, 
caso o mesmo demonstre insuficiente perícia nos trabalhos ou indisposição em executar as ordens da 
Fiscalização. 

A mão-de-obra a ser empregada, nos casos necessários, deverá ser especializada, onde será 
obrigatória a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), apropriados a cada caso, 
visando a melhor segurança do operário, juntamente com os crachás dos trabalhadores relacionados 
para a obra. 

A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e 
normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato. 

Durante a execução dos serviços, a Contratada deverá: 

 Providenciar, junto ao CREA, as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s 
referentes ao objeto do contrato, nos termos da Lei nº 6496-77; 

 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 
legislação social e trabalhistas em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado 
nos serviços objeto do contrato; 

 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos 
serviços. 
A vigilância será ininterrupta, por conta da Contratada, até o recebimento definitivo da obra. 
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3.3 ESTRUTURA 
Os serviços do item estrutura serão para o aumento da cobertura do prédio e deverão seguir as 

indicações abaixo, descritas individualmente para cada subitem. 
 

3.3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS 
Na escavação efetuada nas proximidades de prédios ou vias públicas, serão empregados métodos 

de trabalho que evitem ocorrências de qualquer perturbação oriundas dos fenômenos de deslocamento, 
tais como: escoamento ou ruptura do terreno das fundações, descompressão do terreno da fundação, 
descompressão do terreno pela água. 
  Ainda deve ser observado o seguinte: 

 A escavação deve ser precedida da execução dos serviços de limpeza do terreno e 
locação da obra, e deve ser executada de acordo com os elementos técnicos, fornecidos à 
CONTRATADA, do projeto;  

 Na escavação será utilizado processo manual descritos anteriormente;  

 As dimensões das cavas de fundação deverão obedecer às cotas de 0,40 x 0,40 x 0,80 
m;  

 A escavação deve ser executada de acordo com a previsão da utilização adequada ou 
da rejeição dos materiais extraídos;  

 A escavação das cavas será feita em profundidade que comporte a execução das 
brocas e blocos. 

 Constatada a conveniência técnica e econômica de reserva de materiais escavados 
para a confecção de reaterros, deve ser procedido o depósito dos referidos materiais, para sua 
oportuna utilização;  

 O material excedente, que não se destinar ao fim indicado no parágrafo anterior deve 
ser removido para local de bota-fora, aprovado pela FISCALIZAÇÃO; 

 No caso de presença de solo de expansão superior a 2%, de baixa capacidade de 
suporte ou de solos orgânicos, este rebaixamento deverá ser da ordem de 1,00 m e, em 
seguida, proceder-se-á à execução de novas camadas, as quais serão objeto de definição no 
projeto. 
 

3.3.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE 
Será realizado reaterro nas áreas entre pilares aproveitando o material escavado dos blocos 

em camadas sucessivas de altura máxima de 20 cm, copiosamente molhados e energicamente 
apiloados com soquete, de modo a serem evitados ulteriores fendas, trincas e desníveis por recalque 
das camadas aterradas. Adotar-se-á igual método para todas as áreas remanescentes das escavações 
onde for necessário regularizar o terreno. 

O local onde será levantada a nova edificação deverá ser nivelado e deixado na cota definitiva 
tal como definida pelo projeto. 

 

3.3.3 PILAR DE MADEIRA, 15 X 15 CM 
Os pilares de sustentação da cobertura do pátio frontal serão executados com peças de 

madeira de lei de primeira qualidade, aparelhadas, nas dimensões de 0,15x0,15 m, maciças. 
As peças estruturais de madeira deverão ser de maçaranduba, angelim ou equivalente. 

Estarão secas, rigorosamente isentas de nós, brocas, fendas ou outras imperfeições que 
comprometam sua resistência, não sendo aceitas, também, todas as peças que apresentarem sinais de 
empenamento.  

 

3.3.4 CONCRETO FCK= 25MPA 
Os serviços de concreto em fundação deverão seguir as indicações abaixo. 

 CONCRETO 
O concreto deverá ser usado em vala para confecção de blocos de pilar, nas dimensões 

0,40x0,40x0,40. 
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Concreto de cimento Portland com FCK = 25 MPA, com controle rigoroso do fator água-cimento 
especificado para o traço. A mistura dos componentes deve ser feita exclusivamente com o auxílio de 
misturador mecânico (betoneira) no traço 1:2,3:2,7 – cimento/areia média/brita 1, ou em traço a ser definido 
junto com a FISCALIZAÇÃO, após dosagem experimental. 

As quantidades de cada componente da mistura poderão ser determinadas a fim de se conseguir 
para o concreto as características mecânicas exigidas. Deverá ser adotada a dosagem experimental, sendo 
admitida a dosagem não experimental somente para obras de pequeno vulto, de acordo com os itens 8.3.1 
e 8.3.2 da NBR-6118.  

Qualquer método baseado no fator água/cimento poderá ser utilizado para a dosagem 
experimental, desde que aprovado pela FISCALIZAÇÃO.  

Deverão ser dosadas e ensaiadas várias composições para cada tipo de concreto a ser usado, 
apresentando-se os melhores resultados à FISCALIZAÇÃO para aprovação.  

Uma vez adotado determinado traço, os materiais componentes não poderão apresentar variações 
de qualidade, procedência, quantidade, granulometria ou outras. Qualquer alteração exigirá novo estudo de 
dosagem para definição do novo traço que deverá ser submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO.  

Os materiais componentes serão periodicamente ensaiados, conforme NBR-5732 e NBR-7211, e o 
traço corrigido de acordo com os resultados destes ensaios.  

Os agregados deverão ser dosados em peso, permitindo-se para a água, dosagem em volume. Em 
casos especiais a FISCALIZAÇÃO poderá autorizar em volume. 

 PREPARO DO CONCRETO 
O concreto deverá ser preparado na própria obra, em betoneira, e ter os seus componentes 

medidos em peso e separadamente.  
Os equipamentos de pesagem deverão estar aferidos e lacrados pelo Instituto de Pesos e Medidas 

ou outro órgão oficial. A verificação dos equipamentos deverá ser efetuada através de pesos padronizados 
mantidos na obra pelo EMPREITEIRO. Os equipamentos para medição dos agregados deverão ser 
verificados uma vez por mês e os de medida de água, cimento e aditivos, a cada duas semanas. A 
medição de água poderá ser em peso ou volume; entretanto, o equipamento deverá ser ajustado para que 
não haja influência das variações de pressão da água na medição.  

Para o concreto preparado mecanicamente, além do exposto nesta especificação, deverá ser 
atendido o item 12.4 da NBR-6118.  

Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO aceitar a mistura e o amassamento manual de volume de 
concreto não superiores a 0,25m³. Em caso de aceitação, deverá ser observado  

 MATERIAIS 
O Cimento Portland a ser empregado deverá satisfazer aos itens 1 a 12 da NBR-5732 e aos itens 

8.1.1.1 a 8.1.1.3 da NBR-6118.  
As amostras deverão ser ensaiadas de acordo com a NBR-7215, NBR-5740 quanto à análise 

química, finura, pega, expansibilidade e resistência à compressão. As amostras serão retiradas de acordo 
com a NBR-5732 e NBR-5741.  

O cimento acondicionado em sacos deverá ser recebido no invólucro original de fábrica, 
devidamente identificado com a marca do cimento, peso líquido, marca de fábrica, local e data de 
fabricação. Os invólucros deverão estar em perfeito estado de conservação, não sendo aceitos aqueles 
avariados ou que contiverem cimento empedrado.  

O armazenamento do cimento deverá ser em local protegido da ação das intempéries, da umidade 
do solo e de outros agentes nocivos.  

Lotes de cimento de diferentes partidas não poderão ser misturados.  
Os sacos contendo cimento deverão ser empilhados de maneira a permitir facilidade de contagem, 

inspeção e identificação de cada partida; cada pilha terá no máximo dez sacos.  
O cimento a granel deverá ser transportado em veículo especial para este fim e o fabricante deverá 

enviar junto com cada partida, um certificado indicando o tipo, a marca do cimento e o peso do 
carregamento.  
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O cimento a granel deverá ser armazenado de modo a se evitar perdas, umidade e contaminação 
com material estranho ou agentes nocivos. O armazenamento deverá ser feito de modo que não se 
misturem cimentos de diferentes procedências, tipos ou partidas. 

A CONTRATADA deverá fornecer à FISCALIZAÇÃO certificado que demonstre que o cimento 
empregado atende à presente especificação. Se o cimento proceder diretamente do fabricante, este 
certificado deverá ser fornecido por ele.  

Poderão ser empregados dois tipos de agregado miúdo:  
a) agregado natural quartzoso.  
b) agregado com diâmetros iguais ou inferiores a 4,8mm, proveniente do britamento de 

rochas estáveis.  
O agregado deverá obedecer a NBR-7211 e terá suas amostras retiradas e ensaiadas de acordo 

com os métodos correspondentes.  
O agregado deverá ser completamente lavado antes de entregue à obra, para eliminar o material 

pulverulento.  
O armazenamento será de modo a não haver mistura com outros tipos de agregados e ainda não 

haver contaminação por impurezas.  
A areia deverá ser limpa, lavada, áspera, de granulação grossa ou media, conforme o traço do 

concreto e de procedência conhecida. Deverá satisfazer as especificações NBR-7211.  
A água deverá obedecer ao item 8.1.3 da NBR-6118 e ser isenta de óleos, ácidos, álcalis e matéria 

orgânica em quantidades prejudiciais. Será aceita a água com características potáveis, desde que 
ensaiada por laboratório idôneo.  

A água não poderá conter elementos em quantidades superiores àquelas indicadas no item 8.1.3 
da NBR-6118.  

Em caso de dúvida quanto à sua qualidade, a FISCALIZAÇÃO só autorizará o seu uso após 
ensaios realizados em laboratório idôneo. 

  
3.4 PAREDES E PAINÉS 

Esta especificação vem complementar as seguintes normas, especificações e métodos da ABNT 
em suas últimas edições:  

  NR-18  - Condições e meio de trabalho na industria da construção – 18.17    
 - Alvenaria de tijolos e blocos cerâmicos; 

  NBR-8545  - Bloco cerâmico para alvenaria; 
  NBR-8042 - Bloco cerâmico para alvenaria – formas e dimensões. 
 

3.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
Será usada para fechamento das empenas da cobertura e executadas em tijolo furado de barro 

bem cozido de 1ª qualidade, próprios para execução de alvenaria, com dimensões de 9 x 14 x 19 cm, com 
as laterais do tijolo de ranhurada, apresentando uniformidade de formato, cor e textura, obedecendo 
dimensões e alinhamento indicados em planta.  

Os tijolos serão molhados antes do seu emprego e assentados com argamassa de cimento e areia, 
no respectivo traço de 1:4, formando fiadas perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. 

As espessuras das juntas deverão ser de no máximo de 1,5 cm, rebaixadas à ponta de colher, 
ficando regularmente colocadas em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas. 
 

3.5 COBERTURA 
Observar ainda a norma NR18 01 1950 - Condições e meio do trabalho na indústria da construção - 

18.18 - Telhados e coberturas. 
 

3.5.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA 
3.5.2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO 



 
 

 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N. 005/2019-CAESA                                                                                          21 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA 
Avenida Ernestino Borges, 222, Centro, Macapá-AP, CEP 68908-010 
Núcleo de Licitações, Contratos e Convênios - NULIC/CAESA 
 

A estrutura do telhado deverá obedecer a planta de cobertura. Será apoiada sobre a estrutura de 
concreto através de castelos de alvenarias e terá dimensões compatíveis com as cargas aplicadas, sendo 
que as terças e cumeeiras terão seção transversal mínima de 6” x 3” e os caibros 4” x 2”.  No ripamento 
deverá ser colocada ripa intermediária no meio de cada telha. 

A estrutura de madeira dos telhados existentes, deverão ser revisadas e recuperadas onde se fizer 
necessário, inclusive com substituição  das peças deterioradas por outras novas em madeira de lei, sendo 
que as terças e as cumeeiras terão suas seções transversais mínimas de 6” x 3”  e os caibros de 4” x 2”. 

Os elementos estruturais principais (tesoura, treliças, etc) deverão ser providos de peças metálicas 
em suas emendas, junções, etc. 

Os beirais que não serão forrados deverão ser executados com peças aparelhadas. 
 

3.5.3 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM 
3.5.4 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM 

O telhamento de fibrocimento será executado com telhas onduladas de fibrocimento com 6 mm 
de espessura, devendo seus assentamento e fixação serem efetuados de acordo com a 
prescrições técnicas do fabricante e recobrimento lateral de 1 ¼ de onda. 
As cumeeiras, serão do tipo adequado para as telhas, fixadas conforme prescrições técnicas do 

fabricante. 
 

3.5.5 IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA 
O madeiramento do telhado deverá receber um tratamento de imunização, através de aplicação de 

produto cupinicida incolor. 
Toda a madeira a ser empregada na obra deverá ser de primeira qualidade, estar seca e ser 

previamente imunizada contra fungos e insetos. Mesmo aquelas que serão reaproveitadas e/ou mantidas 
nos ambientes constantes desta etapa de obra, deverão receber tratamento imunizante. 

Os produtos imunizantes, Dragnet, Carbolineum e K-otrine, e o processo de aplicação a serem 
utilizados, dependerão do estado de conservação que se encontra a madeira, e do uso que se destina na 
obra: 

a) Madeira bruta a ser empregada (barrotes, entarugamento, vergas, passarelas, etc.) 
empregar-se-á o Dragnet através do processo de imersão em tanque de metal contendo 
preservativo suficiente para que a madeira fique submersa. Após esse procedimento, 
retira-se a peça o dito tanque para secagem, e posteriormente aplica-se no local 
pretendido. 

b) Madeira trabalhada e/ou aparente (forro, esquadrias, molduras, lambrequi, etc.) será 
empregado imunizante Dragnet, através de pincelamento ou pulverização. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 A imunização de madeira, através do método de imersão, não poderá ser realizada 
dentro do imóvel. Essa madeira deverá entrar na obra imunizada e seca, onde será disposta 
uniformemente sobre o piso protegido antecipadamente com lona plástica. 

 Os preservativos de madeira são altamente tóxicos ao homem, portanto, as medidas 
de proteções devem ser cumpridas rigorosamente. 

 A mistura do produto deve ser feita na obra, na presença da Fiscalização. 
 

3.5.6 FORRO DE PVC, LISO 
Os ambientes internos serão forrados com lambri de PVC, tipo BCF-100 na cor branca.  Será 

fixado sob barroteamento em ripões de madeira imunizada nas dimensões de 2”x1”. O arremate será com 
frisos do mesmo material do forro. 

 

3.6 REVESTIMENTO 
3.6.1 CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS 
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Toda superfície das empenas será chapiscada depois de convenientemente limpa. Os 
chapiscos serão executados com argamassa de cimento e areia grossa no traço volumétrico 1:3 e 
deverão ter espessura máxima de 5 mm. 

Serão chapiscadas também todas as superfícies lisas de concreto, como teto, montantes, 
vergas e outros elementos da estrutura que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de 
vigas.  

 
 

3.6.2 BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2CM 
Todas as paredes a serem pintadas com tinta acrílica receberão reboco paulista com 

argamassa de cimento e areia lavada no traço volumétrico de 1:4.  
O reboco paulista de cada pano de parede somente será iniciado depois de embutidas todas 

as canalizações projetadas e após a completa pega das argamassas de alvenaria e chapisco. 
Serão previamente testadas as canalizações ou redes condutoras de fluidos em geral, à 

pressão recomendada para cada caso. 
De início, serão executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, 

que servirão de referência. As guias internas serão constituídas por sarrafos de dimensões 
apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede por meio de botões de argamassa, 
com auxílio de fio de prumo. 

Preenchidas as faixas de alto a baixo entre as referências, dever-se-á proceder ao 
desempenamento com régua metálica, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, 
serão retirados os sarrafos e rebocados os espaços.  

Os rebocos regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão apresentar 
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou 
desigualdade no alinhamento da superfície. 

O acabamento final deverá ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurça 
ou borracha macia. 

As argamassas serão misturadas manualmente. 
O amassamento manual será feito sob área coberta e de acordo com as circunstâncias e 

recursos do canteiro de serviço, em masseiras, tabuleiros de superfícies planas impermeáveis e 
resistentes. 

De início, serão misturados a seco os agregados, (areia, quartzo e outros), com os 
aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e outros), revolvendo-se os materiais a pá, até que 
a mescla adquira coloração uniforme.  

Em seguida, a mistura será disposta em forma de coroa, adicionando-se, paulatinamente, a 
água necessária no centro da coroa assim formada. 

O amassamento prosseguirá com os devidos cuidados, de modo a evitar perda de água ou 
segregação dos materiais, até formar uma massa homogênea, de aspecto uniforme e consistência 
plástica adequada. 

As quantidades de argamassa serão preparadas na medida das necessidades dos serviços a 
executar em cada etapa, a fim de evitar o início de endurecimento antes de seu emprego. 

As argamassas contendo cimento serão, usadas dentro de 2 horas a contar do primeiro contato 
do cimento com a água. 

A argamassa retirada ou caída das alvenarias e revestimentos em execução não poderá ser 
novamente empregada. 

Os traços recomendados para as argamassas de revestimento poderão ser alterados mediante 
consulta à fiscalização. 

As superfícies a revestir serão limpas e molhadas antes de qualquer revestimento. A limpeza 
eliminará gorduras, vestígios orgânicos e outras impurezas que possam acarretar futuros 
desprendimentos. 
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3.7 ESQUADRIAS COM FERRAGENS 
Os serviços de esquadrias deverão ser executados de acordo com as dimensões e 

especificações determinadas no projeto arquitetônico. 
 

3.7.1 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA, DE 80x210 cm 
3.7.2 ADUELA/MARCO/BATENTE PARA PORTA DE 80x210 cm 
3.7.3 JANELA DE MADEIRA ALMOFADA 

As esquadrias de madeira, deverão ser executadas em madeira maciça de lei, de primeira 
qualidade, e de acordo com as vistas das fachadas e dimensões contidas no projeto arquitetônico, 
quando for o caso ou mantendo as mesmas características das existentes. Os caixilhos das esquadrias 
de madeira serão do tipo aduela com rebaixo e alisar. 

A madeira maciça a ser utilizada em sua confecção será seca, isenta de brocas, fendas ou 
outros defeitos que comprometam a sua resistência. 

Para fixação de esquadrias de madeira serão empregados tacos em madeira de lei, embutidos 
na espessura de alvenaria. Esses tacos terão previamente imersos em imunizantes do tipo cupinicida 
incolor e fixados com espaçamento máximo de 0,80cm.  

Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentarem sinais de empenamento, 
descolamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos. 

Os arremates das guarnições, com rodapés e/ou revestimentos de paredes adjacentes, 
merecerão por parte do empreiteiro, cuidados especiais. Sempre que necessário, tais arremates serão 
objetos de desenhos de detalhes os quais serão submetidos à prévia aprovação da Fiscalização. 

Os marcos, aduelas, alisares em madeira de lei ainda remanescentes deverão ser 
recuperados, substituindo todas as partes deterioradas e/ou danificadas por novos, obedecendo 
modelo (forma, dimensão, disposição) dos existentes. 

 
3.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Todos os elementos de composição do sistema (condutos; condutores; quadros gerais, de 
distribuição e de comando; caixas de passagem e terminais; tomadas; luminárias e acessórios 
diversos), deverão obedecer integralmente as Normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – em especial às de nº NBR 5410/2004 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão); de nº NBR 
IEC 60050 (Dimensionamento de Quadros de Distribuição), a Norma NR-10/2004 (publicada no DOU 
de 08.12.2004) do Ministério do Trabalho e Emprego e as Recomendações Práticas do IEEE – Institute 
of Electrical and Eletronics Engineers, em especial: IEEE-Std-142-1991 (IEEE Recommended Practice 
for Grounding of Industrial and Commercial Power Systems) e IEEE-Std-1000-1992 (IEEE 
Recommended Practice for Powering and Grounding Sensitive Eletronic Equipment) e as Normas da 
Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA nº NTD-01 e NTD-02. As Normas não enumeradas, que 
regulamentam itens deste projeto, deverão ser consideradas como parte integrante desta 
especificação. 

A Empresa Fornecedora e/ou Instaladora será responsável não só pelo fornecimento dos 
materiais; bem como pela correta instalação da Rede de Distribuição Elétrica Predial em Baixa Tensão. 
Para tanto deverá possuir pessoal técnico qualificado para a execução dos serviços; bem como 
Engenheiro Eletricista ou Técnico Responsável, devidamente habilitado (atribuições dos art. 32 e 33 do 
Decreto n° 23.569/1933 e do art. 8º da Resolução 218/1973 – CONFEA e demais legislações 
pertinentes), junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia – CREA-AP. 

Concluída a instalação será ela verificada e ensaiada fisicamente, sob supervisão de 
engenheiro ou técnico credenciado pela CONTRATANTE ou Fiscal por ela designado. 
 
3.8.1 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 
3.8.2 LUMINÁRIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTÊNCIA 

MÁXIMA 60 W 
3.8.3 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U/3U BRANCA 9/10 W, BASE E27 
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As luminárias internas serão tipo plafon/plafonier, fixadas no forro, para lâmpadas 
fluorescentes compactas, com potência mínima de 9/10 W. 

 
Os interruptores poderão ser de uma ou duas, com capacidade mínima para 10 A/125 V. 
 

3.8.4 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

As tomadas de uso geral serão do tipo universal, 2P + T – 15 A/ 250 V, em circuito bifásico e 
20 A/ 125 V em circuito monofásico. 

As tomadas localizadas em áreas externas (ao tempo) deverão ser blindadas, a prova d’água 
e resistentes a corrosão, com tampa do tipo “autotravante” – classe IP 67. 

                     
RELAÇÃO DE FABRICANTES DE PRODUTOS/MATERIAIS - RECOMENDADOS. 

ITEM PRODUTO MATERIAL FABRICANTE 

01 
ELETRODUTO E 

CONEXÕES 
PVC 

TIGRE. 
WETZEL. 
HODROSSOL IND. E COM. DE PLÁSTICOS. 

  METÁLICO 

WETZEL.  
ELECON INDÚSTRIA E COMÉRCIO.  
CARBINOX. 
MARVITEC IND. E COMÉRCIO. 
ZETONE IND. E COM. 
ELETROMETALÚRGICA. 

  
FLEXÍVEL - 
SEALTUBO 

SPTF – SOC. PAULISTA DE TUBOS 
FLEXÍVEIS. 
TECNO FLEX IND. E COMÉRCIO.  
INDEL IND. METALÚRGICA. 

  
FLEXÍVEL 

CORRUGADO – 
PEAD 

KANAFLEX S/A IND. DE PLÁSTICOS. 
NOVOPLATIC DO BRASIL. 
PLÁSTICOS PEVESOL. 

02 

ACESSÓRIOS 
P/ELETRODUTOS 
(ABRAÇADEIRA, 

BUCHA/ARRUELA, 
ETC.) 

METÁLICO 
METARLÚRGICA INCA.  
WETZEL.  
SEA IND. E COMÉRCIO. 

03 
CAIXAS DE 
PASSAGEM 

METÁLICA E/OU 
PVC 

WETZEL.  
FUNDIAL INDUSTRIA E COMÉRCIO.  
DAISA.  
REAL PERFIL IND. COMÉRCIO.  

04 
CONDULETES E 

ACESSÓRIOS 
POLIAMID 6.6 

(PVC) 

WETZEL.  
TIGRE.  
TRAMOTINA.  
DAISA.  

  METÁLICO 
WETZEL.  
DAISA.  
CONDUPISO IND., COM. DE MAT. ELET.  

05 
CABOS ELÉTRICOS 

UNI E MULTIPOLARES 
COBRE ISOLADO 

E COBRE NU 

PRYSMIAN DO BRASIL (EX - PIRELLI). 
CONDUMAX.  
FICAP.  
FURUKAWA. 
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06 

TERMINAIS E 
CONECTORES 

P/CABOS ELÉTRICOS 
(COM OU SEM 

ISOLAÇÃO) 

COBRE , 
ALUMÍNIO E/OU 

LATÃO 

CONAC – COM. E IND. NAC. DE CONEC. 
ELET.  
SINDAL.  
MANUFATURA DE METAIS MAGNET.  
3M PRODUTOS ELÉTRICOS. 
INTELLI – IND. E TERMINAIS ELÉTRICOS.  
CRIMPER DO BRASIL. 

07 

CONECTORES DE 
EMENDA E 

DERIVAÇÃO DE 
CABOS ELÉTRICOS 

POLIAMID/ 
 

PVC 

HELLERMANN TYTON DO BRASIL. 
SINDAL LTDA. 
3M PRODUTOS ELÉTRICOS. 

08 
AMARRAÇÃO E 

IDENTIF. DE CABOS 
 

HELLERMANN - TYTON DO BRASIL. 
3M PRODUTOS ELÉTRICOS. 
SINDAL. 
REYNOLD DO BRASIL. 

09 

PROTETORES 
ELÉTRICOS E DE 
TELECOMUNICA- 

ÇÕES 
(SUPRESSORES DE 

SURTO – USO 
INTERNO) 

 

CLAMPER INDUSTRIA E COMÉRCIO.  
OBO BETTERMANN DO BRASIL.  
VOLTTS COMPONENTES ELETRÔNICOS. 
ELEMATTI  ENGENHARIA E SISTEMAS.  
JOSYLIN TECHNICAL DATA. 
HELLERMANN TYTON/ATLANTIC SCIE. 
CORP. 
MTM ELETRO ELETRÔNICA. 
MOELLER DO BRASIL. 

10 

DISJUNTOR 
TERMOMAGNÉTICO E 

DIFERENCIAL-
RESIDUAL 

 

SIEMENS DO BRASIL.  
STECK IND. ELÉTRICA.  
GENERAL ELETRIC – SIST. IND. 
SCHNEIDER ELETRIC DO BRASIL. 
DOEPKE DO BRASIL. 
HEADING ENG. PROD. E SERVIÇOS. 
WEG. 
INEPAR. 
MOELLER DO BRASIL. 

11 LUMINÁRIAS  

INDELPA ILUMINAÇÃO.  
LUMINI EQUIP. DE ILUMINAÇÃO.  
LUSTRES PROJETOS. 
LUMINICENTER. 
PHILLIPS DO BRASIL – SIST. DE ILUM. 
ART-LUZ IND. E COMÉRCIO. 
REPUME ILUMINAÇÃO. 
SIEMENS – SIST. DE ILUMINAÇÃO. 
TRUST ILUMINAÇÃO. 
LUMENCO ILUM. MODERNA. 

13 

INTERRUPTORES 
,INTERRUPTORES 
AUTOMÁTICOS E 
SENSORES DE 

PRESENÇA 

 

KEY WEST IMP. E COMÉRCIO.  
SKILL TEC – TEC. ELETRÔNICA.  
LASE IND. ELETRÔNICA.  
PAQ PROD. DE AUTOM. ELETRÔNICA.  
ELEMATTI ENGENHARIA E SISTEMAS.  
OFF LIGHT AUTOMAÇÃO E 
CONSERVAÇÃO. 
IRIEL. 
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PIAL LEGRAND. 
 

14 
TOMADAS ELÉTRICAS 

USO PREDIAL 
 

TRANSMÓBIL ELETROELETR.  IND. E 
COM.  
PIAL LEGRAND. 
SINTEC IND. E COMÉRCIO. 
ENERBRÁS EQUIP. ELÉTRICOS. 
IRIEL. 

15 

TOMADAS ELÉTRICAS 
BLINDADAS (CLASSE 

IP 65, 66 E 67). 
USO INDUSTRIAL 

 

STRAHL IND. COMÉRCIO. 
SIEMENS DO BRASIL.  
SCHNEIDER ELETRIC DO BRASIL. 
STECK IND. ELÉTRICA. 

 
NOTA: (1) Poderão ser utilizados produtos/materiais de outros fabricantes, desde que 

satisfaçam ao disposto nas normas técnicas correspondentes. 
              (2) Os produtos/materiais, com seus respectivos fabricantes, enumerados ou não 

enumerados nesta recomendação, deverão satisfazer as normas técnicas brasileiras e/ou 
internacionais; bem como deverão ter seus produtos certificados. Principalmente àqueles produtos em 
que a certificação é compulsória (p. ex.: plugues e tomadas, reatores e outros) – ver Portaria do 
Inmetro correspondente. 

 
3.9 PINTURA 
3.9.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS 
A tinta látex tem sua composição à base de copolímeros de PVA (acetato de polivinila) 

emulsionados em água, pigmentada, de secagem ao ar. 
Seguem os dados: 

 TEMPO DE SECAGEM: de 1/2 à 2 horas (ao toque); de 3 à 6 horas (entre demãos); 
de 24 horas de secagem final para ambientes internos; de 72 horas de secagem final para 
ambientes externos; 

 RENDIMENTO POR DEMÃO: de 30 m²/galão a 45 m²/galão, sobre reboco; de 40 
m²/galão a 55 m²/galão, sobre massa corrida ou acrílica; 

 NÚMERO DE DEMÃOS: duas demãos; 

 CORES: as mais diversas. 
É possível também adquirir a tinta na cor branca e misturá-la com corantes diversos, 

também fornecidos (em bisnagas) pelo fabricante, procedimento a ser aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO; 

 FERRAMENTAS: rolo de lã de carneiro, trincha e pincel. Os acessórios e ferramentas, 
imediatamente após o uso, deverão ser limpos com solvente recomendado pelo fabricante; 

 UTILIZAÇÃO BÁSICA: superfícies de quaisquer inclinações, internas ou externas, 
onde se quer resistência aos raios solares, às intempéries e que estejam sujeitas à limpeza 
freqüente. Poderá ser aplicada sobre reboco de tempo de cura recente, pois sua 
microporosidade permite a exsudação por osmose, de eventual umidade das paredes 
(respiração da película), sem empolamento nem afetação do acabamento. Não se poderá 
utilizar diretamente sobre superfícies metálicas. 

 BASE PARA APLICAÇÃO: terá de ser lixada e seca, livre de gordura, fungos, restos 
de pintura velha e solta, pó ou outro corpo estranho. Em superfícies muito absorventes ou 
pulverulentas, como tijolos de barro, reboco muito poroso, mole e arenoso, aplicar uma ou duas 
demãos de selador. Em seguida, será aplicada tinta PVA com rolo, pincel ou trincha, diluída em 
20% de água. A primeira demão servirá como seladora em superfícies pouco porosas. Duas ou 
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três demãos serão suficientes. Espaçar as aplicações de 3 à 6 horas, no mínimo. A segunda 
demão será aplicada pura. 

 GENERALIDADES: quando uma película da tinta é aplicada, a água se evapora e as 
partículas de resina se juntam, mais ou menos completamente, para formar a película útil. As 
tintas emulsionáveis são fáceis de aplicar, não têm odor, não são inflamáveis e suas películas 
secas são fáceis de limpar. Os pigmentos poderão ser empregados até o máximo de uma 
bisnaga de 112 cm³ para um galão de tinta látex. Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo 
precisam ser removidas com detergente à base de amônia e água a 5%, ou com solvente 
específico. As tintas serão rigorosamente agitadas dentro das latas e periodicamente 
revolvidas antes de usadas, evitando a sedimentação dos pigmentos e componentes mais 
densos. 
 

3.9.2 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS 
Será aplicada nas esquadrias de madeira, internas e externas, em todas as fases, que deverão 
estar previamente preparadas para o recebimento da pintura. 
 

3.10 LIMPEZA FINAL DA OBRA 
A obra deverá ser totalmente limpa para a devida entrega não sendo permitida a presença de qualquer 
tipo de entulho, material ou equipamento que não pertença à conclusão final do objeto desta 
especificação. 
 
4. ENTREGA E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

Após a conclusão dos serviços, deverá ser emitido Termo de Recebimento Parcial dos 
serviços. 

O término dos serviços se caracterizará pela comunicação escrita da contratada à CAESA, 
procedimentos esses que devem ser feitos com prazo contratual vigente. 

Após a comunicação de término dos serviços, a fiscalização deve realizar a vistoria no local do 
serviço e emitir: 

a) Termo de Recebimento Provisório: Será emitido em até 15 (quinze) dias após a 
comunicação dos serviços e pode vir a consignar ou não pendências em relação à execução do objeto. 
Se o Termo de Recebimento Provisório consignar pendências em relação ao serviço, deve ser fixado 
pela fiscalização, no próprio Termo, prazo razoável para os reparos, correções, remoções, 
reconstruções ou substituições relativas ao objeto do contrato (art. 69 da Lei nº 8.666/1993), limitado, 
em regra, a trinta dias. Concluídos os trabalhos pela contratada dentro do prazo fixado, deve ser 
emitida nova comunicação escrita à fiscalização para que a mesma faça a segunda vistoria. Uma vez 
constatada a regularização das pendências apontadas, a fiscalização emite comunicado interno para 
que sejam efetivadas as providências com vistas ao recebimento definitivo; 

 
b) Termo de Recebimento Definitivo: Será emitido pela Comissão de Recebimento de 

Obras e Serviços - CROS/CAESA, conforme (alínea b do inciso I do artigo 73 da Lei nº 8.666/1993), 
em um prazo de até 90 (noventa) dias consecutivos a partir do Termo de Recebimento Provisório ou da 
comunicação interna do fiscal (na hipótese do primeiro ter consignado pendências). 

 
Macapá, 09 de Abril de 2019. 

 
 

Marcos Alberto de Souza Jucá 

Chefe do Núcleo de Fiscalização de Obras 

Portaria nº127/CAESA 



REF. SINAPI DESON.: FEV/2019 DATA DO ORÇAMENTO

REF. ORSE: - 17/01/2020

CUSTOS UNITARIO

COM BDI DE 29,20%

1.0 3.726,33R$                     

2.0 4.165,04R$                     

3.0 1.115,93R$                     

4.0 457,52R$                        

5.0 17.254,79R$                   

6.0 1.357,98R$                     

7.0 8.049,32R$                     

8.0 1.626,39R$                     

9.0 14.772,14R$                   

10.0 158,17R$                        

52.683,61R$               

REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

E DO ESCRITÓRIO DA COMPANHIA DE ÁGUA E

ESGOTO DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE

TARTARUGALZINHO/AP.

ITEM

FOLHA RESUMO

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

ESTRUTURA

PAREDES E PAINÉIS

COBERTURA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REVESTIMENTO

TOTAL GERAL

ESQUADRIAS COM FERRAGENS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PINTURA

ENCERRAMENTO

Eng° Civil: Marcos Alberto de Souza Jucá
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ITEM DISCRIMINAÇÃO % 30 DIAS 60 DIAS

3.726,33 3.726,33

7,07% 100,00%

4.165,04 2.082,52 2.082,52

7,91% 50,00% 50,00%

1.115,93 1.115,93

2,12% 100,00%

457,52 457,52

0,87% 100,00%

17.254,79 17.254,79

32,75% 100,00%

1.357,98 1.357,98

2,58% 100,00%

8.049,32 8.049,32

15,28% 100,00%

1.626,39 1.626,39

3,09% 100,00%

14.772,14 14.772,14

28,04% 100,00%

158,17 158,17

0,30% 100,00%

52.683,61             24.637,09            28.046,52            

100% 46,76% 53,24%

52.683,61             24.637,09            52.683,61            

100,00% 46,76% 100,00%

TOMADA DE PREÇOS N. 005/2019-CAESA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ENCERRAMENTO

REVESTIMENTO6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

ESQUADRIAS COM FERRAGENS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SERVIÇOS PRELIMINARES1.0

2.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

3.0

4.0

PINTURA

DESEMBOLSO MENSAL

Total Mensal (%)

ESTRUTURA

REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E DO ESCRITÓRIO DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ, NO

MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP.

5.0

PAREDES E PAINÉIS

COBERTURA

Total Acumulado com BDI

Total Acumulado (%)

Eng° Civil: Marcos Alberto de Souza Jucá
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ORÇ. Nº PROTOCOLO Nº

02/2019 1469/2019

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO BDI ADOTADO

60 DIAS 29,20%

UNITÁRIO PARCIAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.726,33         

 326,10 74209/1 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00             421,32 2.527,92     

 2,60 97641 1.2
REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 25,80              3,36 86,69          

 1,76 97631 1.3
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 9,00                2,27 20,43          

 3,96 97650 1.4

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA 

COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 105,52            5,12 540,26        

 2,38 97649 1.5

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA E CERÂMICA, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

M2 105,52            3,07 323,95        

 43,94 97651 1.6

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO 

MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 4,00               56,77 227,08        

2.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 4.165,04         

 73,27 90777 2.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 44,00             94,66 4.165,04     

3.0 ESTRUTURA 1.115,93         

 69,42 96527 3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA 

BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 0,38               89,69 34,08          

 27,32 96995 3.2
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017
M3 0,18               35,30 6,35            

 50,86 35275 3.3

PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *15 X 15* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO

M 15,00             65,71 985,65        

 386,35 94971 3.4

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 0,18             499,16 89,85          

4.0 PAREDES E PAINÉIS 457,52           

 55,42 87499 4.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

M2 6,39               71,60 457,52        

5.0 COBERTURA 17.254,79       

 928,42 92559 5.1

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA 

EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 4,00          1.199,52 4.798,08     

 11,41 92566 5.2

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA 

PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 

PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_12/2015

M2 117,93           14,74 1.738,29     

TOTAL

REF. SINAPI DESON.: FEV/2019 DATA DO ORÇAMENTO ÁREA  DE CONSTRUÇÃO

REF. ORSE: - 17/01/2020 117,93

Obra/

Serviço:

REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E DO ESCRITÓRIO DA COMPANHIA DE ÁGUA E 

ESGOTO DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP.
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CUSTO
CÓDIGO

SINAPI
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT

PREÇO COM BDI

GOVERNO DO AMAPÁ  
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ  
DIRETORIA TÉCNICA  
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO 
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ORÇ. Nº PROTOCOLO Nº

02/2019 1469/2019

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO BDI ADOTADO

60 DIAS 29,20%

UNITÁRIO PARCIAL
TOTAL

REF. SINAPI DESON.: FEV/2019 DATA DO ORÇAMENTO ÁREA  DE CONSTRUÇÃO

REF. ORSE: - 17/01/2020 117,93

Obra/

Serviço:

REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E DO ESCRITÓRIO DA COMPANHIA DE ÁGUA E 

ESGOTO DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP.

TOMADA DE PREÇOS N. 005/2019-CAESA

CUSTO
CÓDIGO

SINAPI
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT

PREÇO COM BDI

GOVERNO DO AMAPÁ  
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ  
DIRETORIA TÉCNICA  
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO 

 36,38 94210 5.3

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

M2 117,93           47,00 5.542,71     

 50,08 94223 5.4

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO 

ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE 

FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016

M 13,50             64,70 873,45        

 4,41 55960 5.5
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA 

UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR
M2 117,93            5,70 672,20        

 44,60 96486 5.6

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_P

M2 63,00             57,62 3.630,06     

6.0 REVESTIMENTO 1.357,98         

 10,89 87891 6.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

DE FACHADA

M2 21,78             14,07 306,44        

 37,37 84026 6.2

BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), 

ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA 

ARGAMASSA

M2 21,78             48,28 1.051,54     

7.0 ESQUADRIAS COM FERRAGENS 8.049,32         

 578,23 91320 7.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 5,00             747,07 3.735,35     

 216,56 90816 7.2

ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 

80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO 

MÉDIO. AF_08/2015_P

UN 5,00             279,80 1.399,00     

 82,32 90830 7.3

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 5,00             106,36 531,80        

 1.844,56 73813/1 7.4
JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA 1A, 1,5X1,5M, DE 

ABRIR, INCLUSO GUARNICOES E DOBRADICAS
UN 1,00          2.383,17 2.383,17     

8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.626,39         

 89,02 93128 8.1

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 

LÂMPADA). AF_01/2016

UN 7,00             115,01 805,07        

 3,08 38773 8.2

LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM 

PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W 

(NAO INCLUI LAMPADA)

UN 7,00                3,98 27,86          

 10,51 39381 8.3
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U/3U 

BRANCA 9/10 W, BASE E27 (127/220 V)
UN 7,00               13,58 95,06          

 108,11 93141 8.4

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 

TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

UN 5,00             139,68 698,40        

Eng° Civil: Marcos Alberto de Souza Jucá
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ORÇ. Nº PROTOCOLO Nº

02/2019 1469/2019

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO BDI ADOTADO

60 DIAS 29,20%

UNITÁRIO PARCIAL
TOTAL

REF. SINAPI DESON.: FEV/2019 DATA DO ORÇAMENTO ÁREA  DE CONSTRUÇÃO

REF. ORSE: - 17/01/2020 117,93

Obra/

Serviço:

REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E DO ESCRITÓRIO DA COMPANHIA DE ÁGUA E 

ESGOTO DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP.

TOMADA DE PREÇOS N. 005/2019-CAESA

CUSTO
CÓDIGO

SINAPI
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT

PREÇO COM BDI

GOVERNO DO AMAPÁ  
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ  
DIRETORIA TÉCNICA  
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO 

9.0 PINTURA 14.772,14       

 9,02 88489 9.1
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 853,07           11,65 9.938,27     

 15,67 74065/3 9.2
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, 

DUAS DEMAOS
M2 29,88             20,25 605,07        

 18,36 73924/3 9.3
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE 

SUPERFICIE METALICA
M2 178,28           23,72 4.228,80     

10.0 ENCERRAMENTO 158,17           

          1,88 9537 10.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 65,09              2,43 158,17        

52.683,61       

Cinquenta e Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Um Centavos

Importa o presente orçamento em:

TOTAL GERAL

Eng° Civil: Marcos Alberto de Souza Jucá
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ORÇ. nº PROTOCOLO nº OBRA/SERVIÇO:

02/2019 1469/2019

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO BDI ADOTADO

60 DIAS 29,20%

REPET COMP. LARG. ALTU.

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 1 2,00          3,00          

1.2 97641
REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 25,80 1 25,80        

1.3 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 9,00 1 6,00          1,50                   

1.4 97650

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA 

COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 105,52 2 10,78        4,44          

1.5 97649

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA E CERÂMICA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 105,52 2 10,78        4,44          

1.6 97651

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO 

MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 4,00 1 4,00          

2.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2.1 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 44,00       

3.0 ESTRUTURA

3.1 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA 

BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 0,38 3 0,40 0,40 0,80

3.2 96995
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017
M3 0,18 3 0,40 0,40 0,40

3.3 35275

PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *15 X 15* 

CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO

M 15,00 3 5

3.4 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 0,18 3 0,40 0,40 0,40

4.0 PAREDES E PAINÉIS

4.1 87499

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 6,39 2 3,55 0,90

5.0 COBERTURA

5.1 92559

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA 

EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 4,00 1 4,00

5.2 92566

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA 

PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 

PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 117,93 2 10,78        4,44          

5.3 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

M2 117,93 2 10,78        4,44          

5.4 94223

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO 

ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE 

FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016

M 13,50 1 13,50

5.5 55960
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA 

COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR
M2 117,93 2 10,78        4,44          

REF. ORSE: - 17/01/2020 117,93

CÓDIGO

SINAPI
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

22hx2meses

REF. SINAPI DESON.: FEV/2019 DATA DO ORÇAMENTO

REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E DO ESCRITÓRIO DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ,

NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP.

TOMADA DE PREÇOS N. 005/2019-CAESA

QUANT.
MEMÓRIA DE CÁLCULO

UND

ÁREA  DE CONSTRUÇÃO

GOVERNO DO AMAPÁ  
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ  
DIRETORIA TÉCNICA  
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO 

Eng° Civil: Marcos Alberto de Souza Jucá

CREA nº. 0300434782
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ORÇ. nº PROTOCOLO nº OBRA/SERVIÇO:

02/2019 1469/2019

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO BDI ADOTADO

60 DIAS 29,20%

REPET COMP. LARG. ALTU.

REF. ORSE: - 17/01/2020 117,93

CÓDIGO

SINAPI
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SINAPI DESON.: FEV/2019 DATA DO ORÇAMENTO

REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E DO ESCRITÓRIO DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ,

NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP.

TOMADA DE PREÇOS N. 005/2019-CAESA

QUANT.
MEMÓRIA DE CÁLCULO

UND

ÁREA  DE CONSTRUÇÃO

GOVERNO DO AMAPÁ  
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ  
DIRETORIA TÉCNICA  
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO 

5.6 96486

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_P

M2 63,00 1 7,00          9,00          

6.0 REVESTIMENTO

6.1 87891

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA

M2 21,78 2 6,39

6.2 84026

BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), 

ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA 

ARGAMASSA

M2 21,78 1 21,78

7.0 ESQUADRIAS COM FERRAGENS

7.1 91320

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 5,00         

7.2 90816

ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 

80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO 

MÉDIO. AF_08/2015_P

UN 5,00         

7.3 90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, 

EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 5,00         

7.4 73813/1
JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA 1A, 1,5X1,5M, 

DE ABRIR, INCLUSO GUARNICOES E DOBRADICAS
UN 1,00         

8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8.1 93128

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 

LÂMPADA). AF_01/2016

UN 7,00 1 7

8.2 38773

LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM 

PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W 

(NAO INCLUI LAMPADA)

UN 7,00 1 7

8.3 39381
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U/3U 

BRANCA 9/10 W, BASE E27 (127/220 V)
UN 7,00 1 7

8.4 93141

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 

TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

UN 5,00 1 5

9.0 PINTURA

9.1 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

M2 853,07     

9.2 74065/3
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, 

DUAS DEMAOS
M2 29,88       

9.3 73924/3
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE 

SUPERFICIE METALICA
M2 178,28     

10.0 ENCERRAMENTO

10.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 65,09 1 9,18 7,09

Portas: 6 x (0,80 x 2,10) + (0,60 x 2,10) = 11,34 m²

Janelas: (1,50 x 1,50) + (0,90 x 1,50) = 3,60 m²

Portas= 5 und

Grade: (19,88x2x1) = 39,76m² + Portão =(4x2x2) 

=16m²

Reservatórios:  = (51,83+70,68) = 122,52 m²

Portas= 5 und

Portas= 5 und

Paredes ext.: ((7,09x3)x2) + ((7,09x3)x2) + ((9,18x3)x2) 

+ ((9,18x3)x2) = 195,24m²

Empenas: (3,55 x 0,90)x2 = 6,39m²

Paredes int.: ((4,54x3)x2) + ((4,54x3)x2) + (2,87x3) + 

(1,72x3) + (2x3) + ((0,8x3)x2) + ((4,15x3)x2) + (4x1,2) + 

(3*1,1)= 112,05m²  Muro: 447,04m²      Reservatório:  

= 100,80 m²

Janelas= 1 und

Eng° Civil: Marcos Alberto de Souza Jucá
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Empresa:

Localidade: MACAPÁ / AP

BDI =   29,20 ADOTADO

Sobre o Fat. Sobre C.D

% %

3,00

0,65

2,50

4,50

10,65

AC 4,00

S 0,80

R 1,27

DF 1,23

L 7,51

10,65 14,81

Obs.: Não foi utilizado o "G" - (Garantia) da fórmula, visto está incluido no "S" - (Seguro e Garantia).

Esclarecimentos;

 - Item 1 e 2 - São impostos federais fixos;

TOMADA DE PREÇOS N. 005/2019-CAESA

SIGLA DESCRIÇÃO

I

BDI - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS - SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA

Tipo de Obra: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

1 - TAXA DE COFINS

2 - TAXA DE PIS

3 - TAXA DE ISS

4 - CPRB

SOMA DOS IMPOSTOS ( I )

5 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

- Item 4 - CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a renda Bruta - Imposto federal - Lei n.º 13.161/2015
- Item 5, 6, 7, 8 e 9 foram utilizados os valores médios dos componentes do BDI do  referido acórdão para este tipo de 

obra.

 - Fórmula utilizada de acordo com as recomendações do Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário.

6 - TAXA DE SEGURO + GARANTIA

7 - TAXA DE RISCO

8 - TAXA DE DESPESA FINANCEIRA

9 - TAXA DE LUCRO / REMUNERAÇÃO

SOMA DOS PERCENTUAIS

 - Item 3 - Imposto municipal ( Deduções com materiais = 50%) parcela a sofrer incidência do imposto = 50% (0,50 x 

5% = 2,5%) - Lei Complementar nº 110/2014 - PMM

GOVERNO DO AMAPÁ  
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ  
DIRETORIA TÉCNICA  

Eng° Civil: Marcos Alberto de Souza Jucá

CREA nº. 0300434782



A1          -   

A2       1,50 

A3 1,00     

A4 0,20     

A5 0,60     

A6 2,50     

A7 3,00     

A8 8,00     

A9 -

A 16,80   

B1 18,12   

B2 4,83     

B3 0,91     

B4 10,96   

B5 0,08     

B6 0,73     

B7 1,99     

B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12     

B9 FÉRIAS GOZADAS 8,88     

B10 0,03     

B 46,65   

C1 5,13

C2 0,12

C3 4,60

C4 4,61

C5 0,43

C 14,89   

D1 7,84     

D2 0,43     

D 8,27     

86,61

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

CÓDIGO

3,55                    

0,36                    

DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA

FÉRIAS (INDENIZADAS)

AVISO PRÉVIO TRABALHADO

AUSENCIAS ABONADAS/DIAS CHUVAS

REINCIDÊNCIA DE A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHO E REINCIDÊNCIA DO 

FGTS SOBRE AVISO INDENIZADO

-                      

MUNICIPIO DE MACAPÁ

TOMADA DE PREÇOS N. 005/2019 

DESCRIÇÃO
HORISTA 

%
 MENSALISTA % 

GRUPO A

INSS -                      

SESI 1,50                    

SENAI 1,00                    

INCRA 0,20                    

SEBRAE 0,60                    

SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50                    

SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00                    

FGTS 8,00                    

SECONCI -                      

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 16,80                  

GRUPO B

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO -

FERIADOS -

AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,69                    

13º SALÁRIO 8,33                    

LINCENÇA PATERNIDADE 0,06                    

0,23                    

3,58                    

FALTAS JUSTIFICADAS 0,56                    

SALARIO MATERNIDADE 0,02                    

0,09                    

6,80                    

TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS 3,14                    

TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A 16,55                  

GRUPO C

AVISO PRÉVIO INDENIZADO 3,98                    

INDENIZAÇÃO ADICINAL 0,34                    

TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIA 11,68                  

TOTAL (A+B+C+D) 48,17

GRUPO D

REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B 2,78                    

Eng° Civil: Marcos Alberto de Souza Jucá

CREA nº. 0300434782
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ANEXO II - EDITAL 
CARTA PROPOSTA 

 
 
LOCAL E DATA 
À 
Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA 
Rua Ernestino Borges, nº 222, Centro, Macapá-AP 
CEP: 68.908-198 
 
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019–CPL/CAESA 
 
Prezado Senhores: 
 
Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sa., a nossa proposta de preços relativa a Licitação em 
epígrafe, declaramos que: 
a) O preço global para a execução dos serviços será de R$ (...............................); 
b) O prazo máximo para execução dos serviços é de 60  (sessenta) dias, contados da data de emissão 
da 1ª Ordem de Serviço; 
c) A validade da proposta é de 60 ( sessenta) dias consecutivos, contados da data de sua abertura; 
d) A taxa de Leis Sociais utilizadas na composição de nossos preços é de _____%; 
e) A taxa de B.D.I. utilizada na composição de nossos preços é de _____%; 
A empresa declara inteira aceitação a todas as condições constantes no presente Edital. 
Na hipótese de ser adjudicado a esta empresa o objeto licitado, o representante legal para assinatura 
do Contrato ou qualquer outro documento será: 
 
Nome: ____________________________  Estado Civil: _____________________  
Profissão: ____________________              R. G.: _________________________ 
CPF / MF Nº ______________________     Cargo: _______________________________  
Endereço: _____________________________________________________________  

 
 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA 
CARIMBO 

EMPRESA PROPONENTE 
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ANEXO III - EDITAL 
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA O PREVISTO NO ART. 27-V DA LEI 8.666/93 

 
 
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019–CPL/CAESA 
 
A empresa......................, inscrita no CNPJ nº .............., por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr.(a) ............................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................. e do CPF nº 
.....................,DECLARA, para fins do disposto no Inciso V do art. 27, da Lei Federal 8.666/93, 
acrescido pela Lei Federal 9.854/99, que cumpre com o previsto no Inciso XXXIII do Art. 7º da 
Constituição Federal, e não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. (informar essa ressalva 
quando for o caso) 
 
 
 

Data: _____ / ________ / ____ 
 
 
 

----------------------------------------------------------------- 
Assinatura do(s) proponente(s) ou representante(s) 
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ANEXO IV - EDITAL 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019–CPL/CAESA 
 
 
A empresa .........................., inscrita no CNPJ n° .................., por intermédio de seu representante legal 
o(a) Sr.(a) ............................, portador(a) da Carteira de Identidade nº ..................... e do CPF nº 
.................., DECLARA, para fins do disposto nos Artigos 1º e 3º e seus respectivos incisos e 
parágrafos da Lei Complementar 123/2006, que não tem nenhum impedimento, e goza do benefício de 
preferência, conforme Art. 44 da mesma Lei Federal. 
 
 

Macapá, ___ de ________ de 2020 
 
 
 

----------------------------------------------------------------- 
Assinatura do(s) proponente(s) ou representante(s) 
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ANEXO V - EDITAL 

CONTRATO Nº ____/2020/CAESA 
 

INSTRUMENTO DE CONTRATO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA DE 
ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ–CAESA E 
A EMPRESA_________________________ 
_________________________, TENDO 
COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUTAR OS 
SERVIÇOS DE REFORMA DA ESTAÇÃO 
DE TRATAMENTO DE ÁGUA E DO 
ESCRITÓRIO DA COMPANHIA DE ÀGUA 
E ESGOTO DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO 
DE TARTARUGALZINHO/AP, NOS 
TERMOS A SEGUIR DISPOSTOS: 

 
Pelo presente instrumento contratual e na melhor forma de direito, de um lado como 

CONTRATANTE, a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA, inscrita no CNPJ/MF, 
sob o nº 05.976.311/0001-04 e Inscrição Estadual n° 030086740, com sede nesta Capital, sito à Av. 
Ernestino Borges, nº 222, Centro, neste ato representada pelo Diretor-Presidente, Senhor VALDINEI 
SANTANA AMANAJÁS, brasileiro, casado, Advogado, número OAB/AP nº 383-B, RG n° 1.527.784-
AP, CPF n° 144.946.802-06, residente e domiciliado no Conjunto Mônaco, Rua 02, Q 03, casa 06, 
bairro Jardim Equatorial, nesta cidade de Macapá/AP, pelo Diretor Administrativo e Financeiro, Senhor 
PAULO ROBERTO GOMES DE BARROS, brasileiro, Administrador, CRA/AP nº 0-00934, RG nº 
010.704/AP e do CPF n° 163.922.722-91, residente e domiciliado em Macapá/AP, pelo Diretor Técnico 
e Operacional, Senhor JOÃO PAULO DIAS BENTES MONTEIRO, brasileiro, casado, Engenheiro 
Sanitarista, RG nº. 269664 emitido pela SSP/AP, CPF nº. 629.429.992-68, residente e domiciliado em 
Macapá/AP, e pela Diretora Comercial e de Negócios, Senhora MAGALY BRITO BEZERRA XAVIER, 
brasileira, divorciada, Arquiteta e Urbanista, Registro CAU/AP nº A16458-5, portadora do RG nº 213336 
2ª Via SSP/AP e CPF nº 365.935.249-72, residente e domiciliada no Ramal Vale das Bênçãos, nº 10, 
Jardim Marco Zero, CEP: 68.900-00, nesta Cidade de Macapá, e de outro lado, na qualidade de 
CONTRATADA a empresa ________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
_____________________, com sede na Rua _______________________, nº ______, bairro 
____________ – CEP – __________________ – Macapá-AP, neste ato representada por 
_____________________________, portador RG nº ______________ emitido pela ____________ e 
do CPF nº ___________________, contato pelo telefone (xx) xxxxx-xxxx, resolvem de comum 
acordo, firmar o presente contrato, de acordo com as cláusulas abaixo: 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL  
1.1 O presente Contrato fundamenta-se na Lei n° 8.666/1993 e alterações posteriores, Lei 
Complementar 123/2006 e a Legislação complementar vigente e pertinente à matéria, bem como as 
condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. 
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOCUMENTOS VINCULADOS  
2.1. Fazem parte integrante deste CONTRATO, vinculando ambas as partes contratantes, 
independente de transcrição ou anexação, os seguintes documentos, na seguinte ordem de 
prevalência:  
a) Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019-CPL/CAESA, seus Anexos e adendos;  

b) Proposta comercial da CONTRATADA  
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO  
3.1. Contratação de empresa para executar os serviços de Reforma da Estação de Tratamento 
de Água e do escritório da Companhia de Água e Esgoto do Amapá, no município de 
Tartarugalzinho/AP conforme especificações técnicas, orçamento estimativo e cronograma 
físico-financeiro, partes integrantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 
 
3.2. Após assinatura do Contrato, a FISCALIZAÇÂO emitirá a ordem de serviço, autorizando a 
execução dos serviços, objeto deste contrato. 
3.3. A execução dos serviços deverá ser de acordo com o projeto, planilha de custos, especificações 
técnicas e normas descritas nas especificações técnicas, assim como posturas Federais, Estaduais e 
Municipais em vigor e os regulamentos das companhias concessionárias de água e luz. 
 

4. CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO  
4.1. O valor global do presente Contrato é de R$ _____________ 
(___________________________________________________).  
 
5. CLÁUSULA QUINTA – DA FONTE DE RECURSOS  
5.1. Os recursos financeiros destinados ao pagamento pelo fornecimento do Objeto desta licitação são 
próprios e estão previstos no orçamento da CAESA para o exercício corrente, através da Conta 
04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a Receber de Clientes. 
 
6. CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
6.1. Após a conclusão dos serviços, deverá ser emitido Termo de Recebimento Parcial dos serviços. 
6.2. O término dos serviços se caracterizará pela comunicação escrita da contratada à CAESA, 
procedimentos esses que devem ser feitos com prazo contratual vigente. 
6.3. Após a comunicação de término dos serviços, a fiscalização deve realizar a vistoria no local do 
serviço e emitir: 
 

a) Termo de Recebimento Provisório: Será emitido em até 15 (quinze) dias após a 
comunicação dos serviços e pode vir a consignar ou não pendências em relação à execução 
do objeto. Se o Termo de Recebimento Provisório consignar pendências em relação ao 
serviço, deve ser fixado pela fiscalização, no próprio Termo, prazo razoável para os reparos, 
correções, remoções, reconstruções ou substituições relativas ao objeto do contrato (art. 69 da 
Lei nº 8.666/1993), limitado, em regra, a trinta dias. Concluídos os trabalhos pela contratada 
dentro do prazo fixado, deve ser emitida nova comunicação escrita à fiscalização para que a 
mesma faça a segunda vistoria. Uma vez constatada a regularização das pendências 
apontadas, a fiscalização emite comunicado interno para que sejam efetivadas as providências 
com vistas ao recebimento definitivo; 

b) O Termo de Recebimento Definitivo será emitido pela Comissão de Recebimento de Obras e 
Serviços - CROS/CAESA, conforme (alínea b do inciso I do artigo 73 da Lei nº 8.666/1993), em 
um prazo de até 90 (noventa) dias consecutivos a partir do Termo de Recebimento Provisório 
ou da comunicação interna do fiscal (na hipótese do primeiro ter consignado pendências). 

 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA FORMA DE PAGAMENTO  
7.1. Somente serão efetuados os pagamentos referentes aos serviços efetivamente executados e 
medidos, desde que cumpridas todas as exigências contratuais; 
7.2. Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura discriminando a 
execução do serviço efetivamente prestado; 
7.3. Atestada a execução do objeto contratado e aprovado pela fiscalização, a CAESA pagará a 
contratada o preço correspondente à prestação do serviço realizado em até 30 (trinta) dias, contatos 
da data de protocolização da documentação fiscal, a qual deverá estar devidamente certificada e 
aprovada pelo FISCAL do contrato e acompanhada dos seguintes documentos: 
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a) Certidão de regularidade com a Seguridade Social; 
b) Certidão de regularidade com o FGTS; 
c) Certidão de regularidade com a Fazenda Federal; 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
e) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 
CONTRATADA, ou outra equivalente, na forma da lei. 
7.4. Caso a Nota Fiscal seja devolvida por inexatidão ou outra circunstância que desaprove a 
liquidação da despesa, o pagamento será sustado até que a Contratada providencie as medidas 
saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a CAESA ou justificativa que 
sirva de pretexto para que a Contratada suspenda a prestação dos serviços, e, o novo prazo será 
contado a partir da sua reapresentação e de nova certificação e aprovação. 
 
7.5. Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente nº ______________ 
que a CONTRATADA mantém na agência nº ______________ do Banco 
__________________________. 
 
8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
8.1. Obriga-se a Contratada a envidar todo o empenho e dedicação necessária ao fiel e adequado 
cumprimento dos encargos que lhe são confiados, obrigando-se ainda a entregar fielmente o serviço 
contratado, de acordo com o disposto neste instrumento e outras normas que regem a matéria objeto 
desta avença; 
8.2. Os materiais a serem fornecidos pela contratada deverão obedecer as normas da ABNT 
respectivas, e não poderão ser empregados sem a prévia aceitação da Fiscalização; 
8.3. Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura aconselhável a substituição de 
alguns dos materiais especificados por outros equivalentes, esta substituição só poderá ser efetuada 
mediante expressa autorização por escrito da Fiscalização, após consulta ao projetista; 
8.4. A contratada será responsável pelo pagamento de licenças, multas, taxas ou quaisquer 
emolumentos devidos aos entes públicos e que estejam relacionados com a obra; 
8.5. Ficará a Contratada responsável por todos os danos causados à Administração Pública ou a 
terceiros provenientes da execução dos serviços a seu encargo, salvo se tais danos decorrerem de 
fatores imprevisíveis e forem, outrossim, absolutamente inevitáveis; 
8.6. O Construtor deverá colocar uma placa em local bem visível da obra, no modelo a ser fornecido 
pela CAESA; 
8.7. O Construtor ficará obrigado a demolir e refazer os trabalhos rejeitados pela fiscalização, ficando 
por sua conta exclusiva, as despesas desses serviços; 
8.8. Os materiais aprovados pela Fiscalização deverão ser cuidadosamente conservados no Canteiro 
de Obras até o fim dos trabalhos, de forma a facultar a qualquer tempo a verificação de sua perfeita 
ocorrência aos materiais fornecidos ou empregados; 
8.9. Obriga-se o Construtor a retirar do recinto da obra os materiais porventura impugnados pela 
Fiscalização, dentro de 72 (setenta e duas) horas, a contar do recebimento da Notificação atinente ao 
assunto; 
8.10. A responsabilidade do Empreiteiro é integral com a obra contratada nos termos do Código Civil 
Brasileiro. 
8.11. A presença da Fiscalização na obra não diminui a responsabilidade da contratada; 
8.12. A guarda e vigilância dos equipamentos e materiais necessários a obra e ainda não entregues a 
CAESA são de responsabilidade da Contratada; 
8.13. Obriga-se o Construtor a manter no recinto da obra um livro que será transformado em diário de 
obra, servindo para anotações do cotidiano da obra, tanto por parte da empreiteira quanto das 
observações da Fiscalização; 
8.14. Nenhuma responsabilidade recairá sobre a CAESA por eventuais perdas e danos oriundos de 
danos causados a terceiros, por culpa ou dolo do contratado e seus prepostos; 
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8.15. A Fiscalização poderá exigir que sejam adotadas normas especiais de trabalho, quando 
necessárias à completa segurança dos serviços; 
8.16. Será de exclusiva responsabilidade da Contratada a segurança dos seus prestadores de serviço, 
devendo fornecer os correspondentes EPI(s) bem como deverá FISCALIZAR e APLICAR, no que 
couber, a Portaria 3.214/78, quanto ao uso dos equipamentos de segurança e Normas Reguladoras do 
Mte.  
 
9. CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
9.1. São compromissos do CONTRATANTE para o fiel cumprimento das obrigações pactuadas; 
9.1.1. Permitir o livre acesso da CONTRATADA aos locais onde serão realizados os serviços; 
9.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou 
Responsável Técnico da CONTRATADA; 
9.1.3. Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por intermédio de Engº. designado pela 
CAESA, que deverá, ainda, atestar as faturas; 
9.1.4. Notificar a Contratada de qualquer irregularidade detectada na execução do contrato; 
9.1.5. Autorizar quaisquer serviços pertinentes ao contrato, decorrentes de imprevistos durante a sua 
execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido a CAESA e aprovado pela 
Administração, desde que comprovada a necessidade deles; 
9.1.6. Rejeitar os serviços executadas em desacordo com as especificações técnicas ou com 
imperfeição, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicáveis;  
9.1.7. Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento;  
9.1.8. Providenciar a publicação resumida do presente Contrato na Imprensa Oficial nos termos do 
Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores  

9.1.9. Coordenar a execução dos serviços de forma que seja assegurada a qualidade com estrita 
observância ao Contrato. 
9.1.10. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;  

 
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA  
10.1. O prazo de vigência contratual é de 150 (Cento e cinquenta) dias a contar da emissão da 1ª 
Ordem de Serviço.  
10.2. Os prazos contratuais somente poderão ser prorrogados, a critério da Administração, desde que 
ocorra um dos motivos previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, devidamente 
formalizado nos autos do processo e aprovado pela autoridade competente.  
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL 
11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato. 
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO 
12.1. Os serviços serão fiscalizados por engenheiro, arquiteto e/ou técnico, doravante nomeado fiscal 
com a competência de fiscalizar o fiel cumprimento do estabelecido, com autoridade para impugnar 
demolir e refazer os serviços em desacordo com as especificações do projeto, cabendo ao Construtor 

facilitar-lhe o cabal desempenho das suas funções e acatar as suas determinações dentro das boas normas de 
serviços. 

 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA:  
13.1. A CONTRATADA declara, no ato da celebração do presente Contrato, estar plenamente 
habilitada à assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante toda a 
execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pela contratante.  
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ALTERAÇÃO, PRORROGAÇÃO E RESCISÃO:  
14.1. O presente contrato poderá sofrer alterações em suas cláusulas, poderá ter seu prazo de 
cumprimento prorrogado, podendo ser rescindido, tudo nos termos previstos na Lei 8.666/1993. Para 
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cada caso será considerado o interesse público, reconhecendo a CONTRATADA, de forma ampla e 
irrestrita, os direitos da Administração na aplicação da Legislação pertinente.  
 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
15.1. Em caso de inexecução deste contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de 
execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a CONTRATADA 
estará sujeita às seguintes sanções administrativas, garantida a prévia defesa:  
a) Advertência:  

b) Multas de:  
b.1) 0,2% (dois décimos percentuais) por dia de atraso na entrega do projeto básico ou do projeto 
executivo, calculada sobre o valor total do contrato limitada a 10% do mesmo valor;  
b.2) 1% (um por cento) sobre o valor total do Contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição 
do contrato, aplicada em dobro na reincidência;  
b.3) 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisão do contrato por ato 
unilateral da Administração, motivado por culpa da CONTRATADA, independentemente das demais 
sanções cabíveis.  
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CAESA por 
prazo não superior a dois anos;  
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade que aplicou a sanção, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes 
e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.  
 
Parágrafo Primeiro – No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao 
contraditório e à ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no 
prazo de cinco dias úteis.  
Parágrafo Segundo – As sanções previstas nas alíneas a, c e d poderão ser aplicadas juntamente 
com as da alínea b.  
Parágrafo Terceiro – O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a 
contar do recebimento da notificação.  
Parágrafo Quarto – Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente 
descontado do(s) pagamento(s) a que a CONTRATADA fizer jus. Em caso de inexistência ou 
insuficiência de crédito da CONTRATADA o valor devido será cobrado administrativamente e/ou 
judicialmente. 
 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL:  
16.1. A CONTRATADA será inteiramente responsável por todas as despesas oriundas da contratação 
de pessoal decorrentes da presente contratação, notadamente as vinculadas às obrigações sociais, 
perante quaisquer órgãos dos Governos Federal, Estadual e Municipal.  
                                                                              
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO:  
17.1. A publicação resumida do presente Contrato na Imprensa Oficial, que é condição indispensável 
para sua eficácia, será providenciada pela CONTRATANTE, nos termos do Parágrafo Único do Artigo 
61 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.  
 
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS FORTUITOS E DE FORÇA MAIOR  
18.1. Na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou de força maior que tenha o condão de motivar o 
atraso na prestação do serviço, no prazo avençado, deve o Contratado submeter os fatos, por escrito à 
Contratante, com as justificativas correspondentes, acompanhadas da comprovação devida, para 
análise e decisão, desde que dentro do prazo estabelecido para a execução do objeto.  
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19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS  
19.1. A prestação dos serviços, bem como os casos omissos regular-se-ão pelas obrigações descritas 
neste instrumento, nas Especificações Técnicas e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-lhes, 
supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, na 
forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, combinado com inciso XII do artigo 
55, do referido diploma legal.  
 
20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  
20.1. A Administração da CONTRATANTE analisará, julgará e decidirá, em cada caso, as questões 
alusivas a incidentes que se fundamentem em motivos de caso fortuito ou de força maior.  
 
Parágrafo Primeiro: Para os casos previstos no caput desta cláusula, a CONTRATANTE poderá 
atribuir a uma comissão, por esta designada, a responsabilidade de apurar os atos e fatos comissivos 
ou omissivos que se fundamente naqueles motivos.  
Parágrafo Segundo: Os agentes públicos responderão, na forma da Lei, por prejuízos que, em 
decorrência de ação ou omissão dolosa ou culposa, causarem à Administração no exercício de 
atividades especificas do cumprimento deste Contrato, inclusive nas analises ou autorizações 
excepcionais constantes nestas “Disposições Finais”.  
Parágrafo Terceiro: As exceções aqui referenciadas serão sempre tratadas, com máxima cautela, zelo 
profissional, senso de responsabilidade e ponderação para que ato de mera e excepcional concessão a 
CONTRATANTE, cujo objetivo final é o de atender tão somente ao interesse público, não seja 
interpretado como regra contratual.  
Parágrafo Quarto: Qualquer tolerância entre as partes não importará em alteração das cláusulas ou 
condições estatuídas neste Contrato, as quais permanecerão íntegras.  
 
21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO  
21.1. Para dirimir questões relacionadas ao presente contrato, as partes elegem o foro da cidade de 
Macapá/AP, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 
E, por estarem justos e acordados, lavrou-se este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma 
para os fins de direito, e o assinam na presença de 02 (duas) testemunhas também abaixo assinadas.  
 

Macapá-AP, ___ de ________ de 2020.  
 

Pelo Contratante: 
 

Valdinei Santana Amanajás                            Paulo Roberto Gomes de Barros 
           Diretor Presidente                                   Diretor Administrativo e Financeiro 

 
 
         João Paulo Dias Bentes Monteiro                                     Magaly Brito Bezerra Xavier 
              Diretor Técnico e Operacional                                      Diretora Comercial e de Negócios 
 
 

Pela Contratada: 
______________________________________ 

Representante Legal da Contratada 
Testemunhas: 

1 - ______________________________________________________ CPF ___________________ 
2 - ______________________________________________________ CPF ___________________ 
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ANEXO VI - EDITAL 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 

(LOCAL E DATA) 
À COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ – CAESA 
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019 – CAESA  
ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 
 
PREZADOS SENHORES, 
 DECLARAMOS À CAESA E EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO EDITAL E SEUS 
ANEXOS, PARA EFEITO DA LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE, QUE INDICAMOS PARA SER (EM) 
RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELO SERVIÇO: 
 
1. NOME                 :                                                CREA  Nº 
2. ASSINATURA    :               
3. ESPECIALIDADE   :                                     DATA DE REGISTRO 
 
1. NOME                 :                                                CREA  Nº 
2. ASSINATURA       :      
3. ESPECIALIDADE :                                     DATA DE REGISTRO 
 
1. NOME              :                                                CREA Nº 
2. ASSINATURA     :                 
3. ESPECIALIDADE   :                                     DATA DE REGISTRO 
  
DECLARAMOS, OUTROSSIM, QUE TODOS OS PROFISSIONAIS ACIMA RELACIONADOS 
PERTENCEM AO NOSSO QUADRO TÉCNICO, COM RELACIONAMENTO NA EMPRESA, DENTRO 
DAS LEIS TRABALHISTAS VIGENTES, E QUE NENHUM DELES É RESPONSÁVEL TÉCNICO DE 
OUTRA EMPRESA, EM OUTRA REGIÃO, SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE 
ENGENHARIA E ARQUITETURA - CREA. 
 
 

CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
    CARGO – NOME DA EMPRESA LICITANTE 
  
NOTAS: 
 1 – O detentor do acervo técnico deverá, obrigatoriamente, ser um dos responsáveis técnicos 
indicados acima, 
 2 – O(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) nesta declaração deverá(ão) constar, 
obrigatoriamente, da certidão de registro e quitação de pessoa jurídica expedida pelo CREA – AP, ou 
da certidão de registro e quitação de pessoa jurídica de outra praça, bem como deverão assinar esta 
declaração. 
 
 

 

 

 


