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EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 - CPL/CAESA 
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A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO AMAPÁ - CAESA, por intermédio da 
Comissão de Licitação, designados pela Portaria nº 40 de 17 de março 2021/CAESA e autorizados 
no processo em epígrafe, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob a forma de execução 
indireta, no REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL visando a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA para execução dos serviços de AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA PARA OS BAIRROS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, CONFORME AS 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PROJETOS, ORÇAMENTO ESTIMATIVO E CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO - anexo I do Edital, que será regida em conformidade com as disposições da 
Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014 e a Legislação complementar vigente e pertinente à matéria.  
 

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: 06/04/2022 
INÍCIO: Às 09h30min (Horário de BRASÍLIA)  
 

2. DA AUTORIZAÇÃO E FORMALIZAÇÃO 
2.1. Esta Licitação encontra-se formalizada e autorizada através do Processo Administrativo nº 
200201.0077.2286.0173/2021-DIROP/CAESA e destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo de que lhe são correlatos. Reger-se-á 
pelas disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, demais normas e 
regulamentos pertinentes ao objeto, sujeitando-se a licitante, incondicional e irrestritamente, às 
mesmas. 
 
2.2. Todo o procedimento licitatório será disponibilizado na CAESA e no site: www.caesa.ap.gov.br, 
onde permanecerão disponíveis todos os atos, avisos e demais documentos relativos às fases da 
licitação, bem como disponibilizados para consulta, integral e gratuitamente, o instrumento convocatório 
e seus elementos para leitura e retirada, propostas e Atas dele provenientes. 
 
2.2.1. O Edital completo também poderá ser obtido, mediante apresentação de um pen drive 
formatado, na sala do NULIC/CAESA, sito a Avenida Ernestino Borges, nº 222, Centro, Macapá-AP, ou 
através de solicitação no endereço eletrônico caesa.cpl.ap@gmail.com 
 
2.2.2. Sempre será admitido que o presente Edital e seus anexos sejam cuidadosamente examinados 
pelas LICITANTES, não podendo as mesmas se isentarem do fiel cumprimento de seu conteúdo, após 
a apresentação da proposta, devido à omissão ou negligência oriunda de alegação de 
desconhecimento, discordância de seus termos ou interpretação equivocada de quaisquer de seus 
itens. 
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2.3. Os envelopes de documentação e propostas serão recebidos até às 09h30min horas, do dia 
06/04/2022, na sala de abertura de licitações do NULIC - Núcleo de Licitações, Contratos e Convênios, 
sito à Av. Ernestino Borges, 222, Centro, CEP-68.908-198-Macapá/AP, quando dar-se-á início à 
sessão inaugural do procedimento licitatório, com a abertura dos respectivos envelopes. 
 
2.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local estabelecido no preâmbulo deste Edital, desde que não haja 
comunicação da Comissão Especial de Licitação em contrário. 
 

3. DO OBJETO: 
3.1. Contratação de empresa para execução dos serviços de AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS BAIRROS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, 
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PROJETOS, ORÇAMENTO ESTIMATIVO E 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Anexo I do Edital. 
 

4.  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
4.1. 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. 
4.2. 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. 
4.3. A critério da Administração Pública esta licitação poderá: 
4.3.1. ser anulada se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado, ou; 
4.3.2. ser revogada, a juízo da Administração, ser for considerada inoportuna ou inconveniente ao 
interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar tal conduta. 
4.4.  Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta licitação, o seguinte: 
4.4.1. a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, 
ressalvado o disposto no parágrafo único, do art. 59, da Lei Nº 8.666/1993; 
4.4.2. a nulidade do procedimento licitatório induz a do Contrato, ressalvado o disposto na condição 
anterior;  
4.4.3. no caso de desfazimento do processo licitatório fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
4.5. 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. 
 
5. VALOR ESTIMADO 
5.1. O valor máximo estimado para contratação do objeto deste Certame é de R$ 1.986.510,00 (Um 
Milhão Novecentos Oitenta e Seis Mil, Quinhentos e Dez Reais). 
5.2. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preço global superior ao valor 
estimado da contratação pela COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ-CAESA.  
 

6. FONTE DE RECURSOS 
6.1. Os recursos financeiros destinados ao pagamento pelo serviço, objeto desta licitação, são oriundos 
da UNIÃO, por intermédio do Ministério da Defesa-MD, Departamento do Programa Calha Norte-
DPCN e o GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, Convênio SICONV nº 894316/2019, 
respectivamente: 
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Programa de Trabalho nº 05.244.2058.1211.0001, PTRES 097029, à conta de recursos oriundos do 
Tesouro Nacional, Fonte de Recursos 100, Natureza da Despesa 443251, e; 
Unidade de Despesa: 0030 – Desenvolvimento da Infraestrutura econômica, Ação: 1042 – 
Construção Ampliação, Função/Sub-Função: 15451 – Urbanismo/Infraestrutura Urbana, 
Elemento: 44.90.51, Fonte: 3.101 – Recursos do Tesouro do Estado. 
 
 

7. DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS DO EDITAL 
7.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital de licitação por irregularidade na 
aplicação da Lei nº 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 da lei 
referenciada; 
7.2. 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 7.4. 
7.3. 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. 
7.4. 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 E CONTRATO - NULIC 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO - CPL 
TOMADA DE PREÇOS Nº ___/2022, – CPL/NULIC/CAESA. 
End. Ernestino Borges nº 222, Centro - CEP: 68.908-198 – Macapá-AP. 
 

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

8. DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 
8.1. Poderão participar desta Tomada de Preços, 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.  
8.1.1. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 
propostas. 
8.2. Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação: 
8.2.1. 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; 
8.2.2.  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, 
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Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como as que estejam punidas com suspensão do 
direito de contratar ou licitar com a CAESA; 
8.2.3. 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; 
8.2.4. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 
8.2.5. 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. 
8.3. O presente edital se submete ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006, que estabelece 
normais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido às ME-Microempresa e EPP - Empresas de 
Pequeno Porte, com alterações pela Lei Complementar 147/2014.  
8.4.  Das Condições de Participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 
8.4.1.  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. 
8.4.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar declaração, sob as penas 
da Lei, de que cumprem os requisitos legais para qualificação como microempresa e empresa de 
pequeno porte, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido conforme disposto nos artigos 42 a 
49 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 (CONFORME ANEXO IV). 
8.4.2.1. A declaração de que trata o subitem anterior, poderá ser substituída pela 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. 
8.4.3. 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. 
8.4.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa. Eventual interposição de recurso 
contra a decisão que declara o vencedor do certame não suspenderá o prazo supracitado.  
8.4.5. A não regularização da documentação no prazo previsto no item 8.4.4, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº. 8.666/93, sendo 
facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 
8.5.   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. 
8.6. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
8.6.1.  No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 8.5, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
8.7. Qualquer manifestação em relação a presente licitação fica condicionada a apresentação de 
documento de identidade e instrumento público de Procuração ou instrumento particular, devidamente 
reconhecida firma. Em sendo sócio da empresa, deverá apresentar cópia do contrato social e 
documento de identidade.  
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8.8. Em hipótese alguma serão concedidos prazos para apresentação de documentos que não forem 
entregues na data e hora estabelecidas no edital. 
 

9. DA APRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
9.1. 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 
“Habilitação” e “Proposta de Preços”, bem como, declarar a intenção de interpor recurso, inclusive 
de assinar ata, relativos a este Certame. 
9.2. 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. 
9.3. Para credenciarem-se os interessados ou seus representantes legais apresentarão à 
Comissão de Licitação, FORA DOS ENVELOPES I e II os seguintes documentos: 
9.3.1. Documento oficial de identificação, com foto. 
9.3.2. Comprovação da existência dos poderes necessários para formulação de propostas e prática de 
todos os demais atos inerentes ao certame. 
9.3.3. A existência dos poderes referidos no subitem 9.3.2 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. 
9.3.4. Caso o licitante se faça representar por procurador ou mandatário, a existência dos poderes 
referidos no subitem 9.3.2 será verificada através de procuração, outorgando-lhe poderes para a 
prática de atos em nome do interessado: 
9.3.4.1. A procuração concedida mediante instrumento particular deverá estar acompanhada dos 
documentos referidos no subitem 9.3.3 permitindo a verificação da existência dos poderes do 
outorgante. 
9.3.4.2. Será dispensada a exigência contida no subitem 9.3.4.1 para procurações concedidas 
mediante instrumento público. 
9.3.5.  Se empresa individual, o registro comercial devidamente registrado. 
9.3.6. 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. 
9.3.7. 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.  
9.3.8. 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 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. 
9.3.9.  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. 
 

10. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
10.1. 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 
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Licitação, em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário determinados no 
Preâmbulo deste edital;  
10.2. 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; 
10.3. 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 ___/2021 – 
CPL/NULIC/CAESA 

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO 
AMAPÁ - CAESA 

 TOMADA DE PREÇOS Nº ___/2021 – 
CPL/NULIC/CAESA 

Data da Realização: __/__/2021 
Razão Social do Proponente 

CNPJ, e-mail e Fone/Fax. 

Data da Realização: __/__/2021 
Razão Social do Proponente 

CNPJ, e-mail e Fone/Fax. 

 

11. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
11.1. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em 01 (uma) via, de preferência 
ordenados e numerados sequencialmente, 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: 
 

11.1.1. Habilitação Jurídica: 
11.1.1.1. Documento de identificação, com foto, do responsável pelas assinaturas das propostas 
comerciais. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s) responsável(s) pela 
empresa para praticar atos junto à Administração Pública. 
11.1.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
11.1.1.3. 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;  
11.1.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício;  
11.1.1.5. 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. 
 

11.1.2. Qualificação Técnica:  
11.1.2.1. A licitante deverá apresentar: 
a) Certidão de Registro ou inscrição da licitante e de seus Responsáveis Técnicos, junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da 
localidade da sede da Licitante; 
b) comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos 
documentos e propostas, profissional de nível superior detentor de CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO, reconhecido pela entidade competente, que comprovem através de um ou mais atestados 
de capacidade técnica, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado execução de obra 
ou serviço de características técnicas e complexidade igual ou superior às do objeto da presente 
seleção, cuja parcela de maior relevância técnica e valor significativo tenha sido: assentamento 
de tubos de PVC Rígido para água D=250mm, em PVC DEFºFº ou FºFº. 
b.1) Os profissionais indicados pela Licitante para fins de comprovação da capacidade técnico-
profissional deverão participar da obra, objeto da licitação, admitindo-se, excepcionalmente, a 
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substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo gestor 
do contrato e ratificada pelo seu superior. 
b.2) Declaração (ANEXO V) de cada um dos profissionais não pertencentes ao quadro permanente da 
licitante e indicados para integrar a Equipe Técnica, que tem ciência do integral conteúdo deste Edital, 
que aceita participar da Equipe Técnica da licitante e que será o responsável técnico pelo (s) projeto(s) 
de sua(s) especialidade(s). Esta declaração será dispensada caso o nome do profissional conste como 
responsável técnico na certidão de registro de pessoa jurídica da licitante. 
11.1.2.2. A comprovação de que os profissionais referidos na letra “b” deste subitem integram o quadro 
permanente da licitante será feita mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o 
caso: 
- Sócio: contrato social e sua última alteração; 
- Diretor: estatuto social e ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de 
sociedade anônima; 
- Empregado permanente da empresa: contrato de trabalho por tempo indeterminado ou qualquer 
documento comprobatório de vínculo empregatício previsto na legislação de regência da matéria; 
- Responsável técnico: Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no CREA/CAU; 
- Profissional contratado: cópia do contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a 
legislação civil comum. 
11.1.2.3. As certidões de registro no CREA ou no CAU emitidas via Internet somente serão aceitas se 
houver a possibilidade de confirmação de veracidade pelo mesmo meio (Internet), podendo a 
Comissão, se julgar necessário, efetuar a confirmação. 
11.1.2.4. A Comissão de Licitação poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de 
certidões, para verificar as condições de habilitação das licitantes. 
 

11.1.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) 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 ora licitado; 
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;  
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
11.1.3.1. 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: 
 

11.1.4. Documentação Complementar: 
11.1.4.1. Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar, ainda, o seguinte documento: 
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 (ANEXO III). 
b) Declaração do licitante informando sobre a inexistência de fato impeditivo à habilitação, 
ANEXO VII, conforme determina o Parágrafo 2º, Art. 32 da Lei n° 8.666/93. 
 

11.1.5 – Qualificação Econômica Financeira 
11.1.5.1.  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. 
11.1.5.2.  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2021), já exigíveis 
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
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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: 
11.1.5.3. 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); 
11.1.5.4. 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. 
 

12. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DA PROPOSTA DE PREÇO 
12.1. O envelope da Proposta de Preços deverá conter:  
12.2. 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. 
12.3. Constar uma única proposta, com preço global, em moeda corrente nacional (Real).  
12.4. 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.  
12.5. A proposta deverá limitar-se ao objeto deste Certame, sendo desconsideradas quaisquer 
alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital.  
 

12.6. A licitante deverá apresentar: 
 

12.6.1.  Planilha Orçamentária Detalhada, onde constem os quantitativos e seus respectivos preços 
unitários, os preços parciais e preço global da obra, obrigatoriamente, em obediência a súmula 258 
Tribunal de Contas da União – TCU; 
12.6.2. As quantidades e unidades constantes da Proposta de Preços não poderão exceder as 
apresentadas na planilha orçamentária elaborada pela COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO 
AMAPÁ-CAESA; 
12.6.3. Após a análise das propostas, serão DESCLASSIFICADAS, com base nos artigos art. 40, 
X c/c 48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, as propostas que: 

a) as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; 
b) apresentarem o valor global ou qualquer valor unitário, por cada item ou subitens, 

superior ao estabelecido na Planilha de Quantitativos e Preços Unitários constante nos autos, 
como também, não poderá ser superior ao valor total da obra, ou com preços manifestamente 
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através 
de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que 
os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto; e 

c) Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital; 
 
12.6.4. Consideram-se manifestamente inexequíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 
70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do 
valor orçado pela Administração; ou 

b) valor orçado pela Administração. 
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12.6.5. Das licitantes classificadas na forma do item 12.6.4 cujo valor global da proposta for inferior a 
80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do referido item, será 
exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas 
no § 1º do art. 56, igual a diferença entre o valor resultante do item anterior e o valor da correspondente 
proposta. 
12.6.6. Composição do BDI utilizado para a composição dos seus preços; 
12.6.7. Cronograma Físico-Financeiro detalhado dos serviços propostos; 
12.6.8. Composição de cada preço unitário na qual constem todos os elementos necessários para 
análise e avaliação (insumos, mão-de-obra, equipamentos, leis sociais, BDI, etc.); 
12.7. Os quantitativos dos serviços deverão ser os mesmos da planilha de quantitativos estimados pela 
CAESA; 
12.8. Se identificadas divergências nestes quantitativos, estas deverão ser questionadas formalmente à 
Comissão até o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para a abertura desta licitação; 
12.9. As planilhas com quantitativos e preços unitários fornecidos pela CAESA terão efeito apenas para 
comparação com aquelas apresentadas pela licitante, parte integrante de sua proposta, sendo de 
inteira responsabilidade da licitante o levantamento real de preços e suas composições; 
12.10. O preço global e o BDI não poderão ser superiores aos apresentados no orçamento sintético do 
ANEXO I deste Edital; 
12.11. Os tributos não deverão integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por 
se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o 
contratado, não devendo ser repassado à contratante; 
12.12. Caso tais tributos constem no BDI ou planilha de custo direto da licitante, seus percentuais serão 
retirados pela comissão de licitação e será recalculada a proposta; 
12.13. Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da 
Lei Federal n.º 8.666/93, aquelas que: 
12.13.1.  Não atenderem às exigências contidas nesta Tomada de Preços; 
12.13.2. Apresentarem valor global superior ao limite estabelecido ou manifestamente inexequíveis, 
assim considerados aqueles que não demonstrem sua viabilidade através de documentação que 
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 
produtividade são compatíveis com a execução do objeto; 
12.14. Os preços constantes do orçamento fornecido devem incluir todos os custos de transportes, 
carga e descarga, despesas de execução, mão de obra, leis sociais, tributos, lucros e quaisquer outros 
encargos que incidam sobre os serviços; 
12.15. A proposta permanecerá válida e em condição de aceitação por um período de 60 (sessenta) 
dias, contados da data da abertura do presente certame; 
12.16. Findo o prazo de validade da proposta, fica o participante liberado dos compromissos 
assumidos, se assim o desejarem; 
12.17. Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade da proposta, 
mediante provocação por escrita da CAESA o licitante deverá prorrogar o prazo de validade, caso 
deseje continuar participando do certame; 
12.18. Caso o licitante não se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis, será declarado desistente do 
feito licitatório; 
12.19. Poderão ser admitidos, pela Comissão de Licitação, erros de naturezas formais, desde que não 
comprometam o interesse público e da Administração.  
12.20. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;  
12.21. 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. 
12.22. 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. 
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10.23. O preço orçado pela Administração possui como referência o SINAPI (Sistema Nacional 
de Preços e Índices para a Construção Civil) e outras referências nacionais tais como, EMBASA 
e ORSE. Para efeito de julgamento, erros no preenchimento da planilha não são motivos suficientes 
para desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de 
MAJORAÇÃO do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos 
os custos da contratação. (Acórdão nº. 1.811/2014 e nº 2.446/2015-TCU/Plenário). 
 

13. DOS CRITÉRIOS PARA HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DA PROPOSTA 
13.1. Em sessão pública, na data prevista neste Edital, a licitação será processada e julgada conforme 
os seguintes procedimentos: 
13.2. Na hora definida para início da sessão, a 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; 
13.3. Abertos os envelopes, os documentos de habilitação serão rubricados pela Comissão e pelos 
licitantes e após análise, vistas e assinaturas de todos os participantes, a Comissão habilitará os 
concorrentes que cumpriram as exigências previstas 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; 
13.4. 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, no que tange a habilitação, dar-
se-á a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços daqueles habilitados,  
13.5. 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. 
13.6. Em caso de divergência entre os preços por extenso e preços em algarismos, prevalecerão sempre 
os primeiros, corrigindo-se os valores finais. Havendo erro de cálculo, a Comissão efetuará as 
retificações, considerando os valores unitários indicados na proposta do licitante, multiplicados pelas 
quantidades constantes da planilha orçamentária. O resultado final após as retificações efetuadas pela 
Comissão, será considerado no julgamento como sendo a proposta do licitante. 
13.7. No caso de desclassificação de todas as propostas de preços apresentadas, a Administração 
poderá convocar todos os licitantes para, no prazo de 08 (oito) dias úteis, apresentarem novas 
propostas escoimadas dos vícios que acarretaram suas desclassificações, em conformidade com o art. 
48 § 3º da Lei nº. 8.666/93. 
13.8. No caso de absoluta igualdade de duas propostas, adotar-se-ão, os critérios de desempate 
definidos no parágrafo 2° do art. 3°, da Lei n° 8.666/93, e alterações posteriores, e em caso de 
permanência de empate, será realizado sorteio, para o qual a Comissão Permanente de Licitação 
convocará todos os licitantes. 
13.9. Caso a proposta classificada em primeiro lugar não tenha sido apresentada por Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte (art. 45, § 2º, da LC nº 123/2006) adotar-se-á o seguinte procedimento: 
13.9.1.  Em havendo proposta de licitante qualificado como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte de valor igual ou até 10% (dez por cento) superior à proposta classificada em primeiro lugar, 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada disporá de até 30 (trinta) minutos 
após o julgamento das propostas para, se o quiser, apresentar proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado e, seu favor o objeto licitado (art. 
44, § 2º e 45, I e § 3º da LC 123/2006; art. 5º e 7º do Decreto n  ] 6.204/2007); 
13.9.2. Não ocorrendo à contratação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte na forma do item 
anterior, serão convocadas as Microempresas ou Empresa de Pequeno Porte, remanescentes que 
porventura se enquadrem no limite estabelecido no subitem 13.9.1, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito (art. 45, II, da LC 123/2006); 
13.9.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas ou Empresa de 
Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 13.9.1, será realizado sorteio 
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entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta (art. 45, § III, da 
LC 123/2006); 
13.9.4. Não ocorrendo a hipótese no subitem 13.9.1, o objeto licitado será adjudicado em favor da 
proposta originalmente vencedora do certame (art. 45, § 1º, da LC 123/2006). 
13.10. Procedida a abertura das propostas de preços, após análise, julgamento e a assinatura de todos 
os participantes, a CPL/CAESA proclamará vencedora da licitação a empresa cuja proposta adequar-se 
integralmente ao Edital e apresentar o Menor Preço Global. 

13.11. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada integral, será 

desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos 

unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, salvo se o 

preço de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro não superar os valores de 

referência discriminados nos projetos anexos a este edital.  

13.12. Ainda nessa hipótese, de o regime de execução ser o de empreitada por preço global ou 

empreitada integral, a participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a 

adequação de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou 

omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos 

preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do 

futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.  

14. DOS RECURSOS 
14.1. 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; 
14.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 
14.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso. 
14.4. 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. 
14.5. As impugnações, recursos e contrarrazões deverão ser entregues no protocolo da CAESA, 
endereçadas à Comissão Permanente de Licitações. 
14.6. 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. 
 

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

16. DO CONTRATO 
16.1. 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 VI deste 
Edital, observando-se as condições estabelecidas neste instrumento convocatório, seus anexos, na 
legislação vigente e na proposta do licitante vencedor.  
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16.2. 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.  
16.3. 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. 
16.4. O prazo de vigência contratual será de 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) dias 

contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 
8.666/1993. 
 

17. DA EXECUÇÃO DA OBRA 
17.1. O prazo para execução desta parte da obra será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, 
contados a partir da data de recebimento da respectiva Ordem de Serviço, conforme determina o 
Cronograma Físico-Financeiro anexo. 
17.2. A obra deverá ser executada em conformidade com as especificações técnicas (Anexo I do 
Edital), no contrato e Proposta da contratada; 
17.3. A obra executada em desconformidade com o especificado acarretará a correção e, caso não 
seja possível será rejeitada, com aplicações das sanções administrativas e/ou legais cabíveis à 
Contratada. 
17.4. A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados ou fornecidos é da 
empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que 
detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado. 
 

18. DO RECEBIMENTO DA OBRA 
18.1. Após a conclusão dos serviços, deverá ser emitido Termo de Recebimento Parcial dos serviços.  
18.2. O término dos serviços se caracterizará pela comunicação escrita da CONTRATADA à CAESA, 
procedimentos esses que devem ser feitos com prazo contratual vigente.  
18.3. 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) 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).  
 

19. DO PAGAMENTO  
19.1. Somente serão efetuados os pagamentos referentes aos serviços efetivamente executados e 
medidos, desde que cumpridas todas as exigências contratuais; 
19.2. Somente depois do “de acordo” da Fiscalização da CAESA e da Caixa Econômica Federal é que 
a Contratada poderá emitir a Nota Fiscal ou Fatura de Prestação de Serviços. 
19.3. Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura discriminando a 
execução do serviço efetivamente prestado; 
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19.4. 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. 
19.5. 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. 
19.6. Caso a Contratada goze de algum benefício fiscal, esta ficará responsável pela apresentação de 
documentação hábil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar nº 
123/2006), pela entrega de declaração, conforme modelo constante da IN nº 480/04, alterada pela IN 
nº 706/07, ambas da Secretaria da Receita Federal.  
19.7. Após apresentada a referida comprovação, a CONTRATADA ficará responsável por comunicar a 
CAESA qualquer alteração posterior na situação declarada, a qualquer tempo, durante a execução do 
serviço. Se, por qualquer motivo alheio à vontade da Contratante, for paralisada a prestação do serviço, 
o período correspondente não gerará obrigação de pagamento; 
19.8. No caso de pendência de liquidação de obrigações pelo Fornecedor, em virtude de penalidades 
impostas, a CONTRATANTE poderá descontar de eventuais faturas devidas ou ainda, quando for o 
caso, cobrada judicialmente. 
19.9. 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. 
 

20. DO REAJUSTAMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 
20.1. Do Reajuste: 
20.1.1. Os preços são fixos e irreajustáveis de acordo com a Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, no 
prazo de vigência igual ou inferior a 01 (um) ano, ressalvado o disposto na alínea „d‟ do inciso II do 
artigo 65 da Lei nº. 8.666/93, desde que devidamente comprovada tal situação. 
20.1.2. Em caso de paralisação ou aditamento de prazo, devidamente justificado pela CAESA/AP, que 
venha a ultrapassar a um ano de execução dos serviços, ter-se-á que as parcelas contratuais 
excedentes ao prazo de um ano, o reajuste será o Índice Nacional de Custo da Construção Civil – 
INCC, da Fundação Getúlio Vargas, publicada na revista Conjuntura Econômica; 
20.1.3. A data base adotada será mês/ano; 
20.1.4. Para o cálculo do reajustamento será utilizada a seguinte fórmula: 
R = (I – Io). V = onde: 
          Io 
R = Valor do reajustamento calculado; 
V - Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados; 
Io – Índice (INCC) da FGV, correspondente à data base.  
I - Índice (INCC) da FGV, correspondente a data do reajuste (12 meses da data base). 
 
20.1.5. A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a 
eventos físicos realizados a partir do 1º (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12º 
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(décimo segundo) mês e, assim, sucessivamente, contado desde a data da apresentação da proposta 
e de acordo com a vigência do contrato.  
20.1.6. Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo 
contratual terá vigência e passará a ser praticado, pelo próximo período de 1 (um) ano, sem reajuste 
adicional e, assim, sucessivamente, durante a existência jurídica do contrato.” 
20.1.7. Nos casos em que a prorrogação dos prazos seja de inteira responsabilidade da contratada, o 
contrato não será reajustado. 
 
20.2. Da Atualização Monetária: 
20.2.1. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela 
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, 
será mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 EM = I x N x VP  
Onde:  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela a ser paga; e  
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:  
   I = (TX/100)   I = (6/100)   I = 0,0001644  
                 365          365  
 TX = Percentual da taxa anual = 6% 
 

21. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 
21.1. 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. 
21.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do Contrato. 
21.3. 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. 
 

22.  DAS SANÇÕES/PENALIDADES 
22.1.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a CAESA poderá, garantida a prévia defesa, além 
da rescisão do contrato, aplicar à contratada as seguintes sanções, previstas nosartigo 86 e 87, da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações: 

a) advertência; 
b) multa, nas formas previstas no item a seguir; 
c) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 
Administração, 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. 
 
22.2. Poderá ser aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor total corrigido do contrato 
quando a contratada: 

a) prestar informações inexatas ou causar embaraços à Fiscalização; 
b) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia autorização 
por escrito da CAESA; 
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c) entregar os materiais ou serviços em desacordo com as normas técnicas ou especificações, 
independentes da obrigação de fazer as correções às suas expensas; 
d) desatender as determinações da Fiscalização; 
e) cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo 
ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão de infrações cometidas; 
f) não iniciar, sem justa causa, a execução do Contrato no prazo fixado, estando sua proposta 
dentro do prazo de validade;  
g) em caso de recusa injustificada em assinar o Contrato; 
h) praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, imperícia, negligência, dolo 
ou má-fé, venha a causar danos a CAESA ou a terceiros, independente da obrigação da 
Contratada de reparar os danos causados. 

 
22.3. Poderá ser aplicada multa no valor de 0,1% (zero vírgula um por cento) do valor total corrigido 
contratado, por dia de atraso, na execução do cronograma físico e ou prazo contratado, até o limite de 
20% (vinte por cento) daquele valor, conforme artigo 86, da Lei n° 8.666/93, e suas alterações. 
22.4. As multas aplicadas na execução do contrato poderão ser descontadas da garantia ou dos 
pagamentos devidos à contratada, a critério exclusivo da CAESA, e, quando for o caso, cobradas 
judicialmente. 
22.5. As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo. 
22.6. Para fins do cálculo do valor da multa, o valor do contrato será atualizado, de acordo com o IGP-
M, ou índice oficial, que venha a substituí-lo. 
22.7. As multas aplicadas na execução do contrato poderão ser descontadas da garantia ou dos 
pagamentos devidos à Contratada, a critério exclusivo da CAESA, e, quando for o caso, cobradas 
administrativamente ou judicialmente. 
22.8. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CAESA, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades previstas na Lei nº 8.666/93, e suas alterações, e no 
presente edital. 
22.9.  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.  
 

23.  DA SUBCONTRATAÇÃO/SERVIÇOS DE TERCEIROS 
23.1. A Contratada não poderá subcontratar as obras e serviços contratados no seu todo. Poderá, 
entretanto, dentro dos limites contratuais e desde que isso tenha sido previamente comunicado e 
aprovado pela Diretoria da CAESA, fazê-lo parcialmente para cada serviço, mantida, porém, a sua 
responsabilidade direta e integral perante o proprietário. 
23.2. A critério exclusivo da CAESA e mediante prévia e expressa autorização da Diretoria da CAESA, 
nos termos do art. 72 da Lei n. 8.666/93, no cumprimento do objeto do Contrato, o contratado poderá, 
em regime de responsabilidade solidária, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, 
subcontratar parte da obra ou serviço, até o limite estabelecido de 30%, desde que não alterem 
substancialmente as cláusulas pactuadas. Fica a empresa contratada sujeita as penalidades previstas 
na letra “a” e “c” do Item 22.1 deste edital em casos de subcontratação sem autorização da CAESA.  
 
24.  DA FISCALIZAÇÃO 
24.1. A execução dos serviços ora contratados e ou o fornecimento será objeto de acompanhamento, 
controle, fiscalização e avaliação por representante ou equipe da contratante, para este fim 
especialmente designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei n° 8.666/1993; 
24.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não exime a 
contratada da responsabilidade pela execução dos serviços e nem confere à contratante 
responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na 
execução dos serviços contratados. 
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24.3. A contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da fiscalização, 
permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atender prontamente às solicitações que 
lhe forem efetuadas, ou, em caso de impossibilidade, justificar por escrito. 
24.4. A contratada além de gerenciar o processo, deve gerenciar o contrato até o seu 
encerramento/distrato. 
 

25.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
25.1. O presente Edital e seus anexos, bem como a proposta do proponente vencedor, farão parte 
integrante do contrato, independente de transcrição. 
25.2. 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. 
25.3.  A CAESA publicará o extrato do contrato no DOU – Diário Oficial da União e Diário Oficial do 
Estado - DOE, em até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. 
25.4. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Comissão. 
25.5. 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. 
25.6. As normas que disciplinam este Certame, serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 
25.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação ou a 
obrigatoriedade de serem adquiridos os serviços. 
25.8. A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital, pois a simples 
apresentação a Proposta de Preços subentende a aceitação incondicional de seus termos, 
independentemente de transcrição, bem como o conhecimento integral do objeto em licitação, não 
sendo aceitas alegações de desconhecimento de qualquer por menor. 
25.9. Aos casos omissos aplicam-se as regras constantes da legislação que regula este Edital. 
 

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

27. DOS ANEXOS AO EDITAL 
27.1. Constituem partes integrantes deste Edital e, estão avolumados nessa ordem: 
 
a) ANEXO I – PROJETO BASICO (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 

e) ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO  

f) ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

g) ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 
 

Macapá, 09 de março de 2022. 
 
 

José Marcelo Midones Serra Alves 
Presidente da CPL/CAESA 

Portaria nº 40/2021 
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A. JUSTIFICATIVA E FINALIDADE 

Esses serviços constituem-se em peças fundamentais no desenvolvimento/melhoramento da 

CAESA, visto que proporcionará um ganho substancial na distribuição da água fornecida pela 

Companhia. 

Macapá, atualmente, conta com 59 bairros oficiais e cerca de 6 conjuntos habitacionais. Segundo o 

IBGE cerca de 60% da população está na capital, contudo o SAA potável ainda é insuficiente para o 

atendimento da demanda. Portanto, os serviços a serem contratados têm como principais objetivos: 

a redução dos impactos socioambientais, como a contaminação e uso irracional dos recursos 

hídricos; o aumento do serviço de distribuição de água; e redução dos impactos econômicos 

percebidos pela população. 

Com a intervenção viabilizada pelos recursos oriundos do Programa Calha Norte/MD, através do 

convênio n.º 894316/2019, será possível oportunizar a melhoria dos Índices de Desenvolvimento 

Social e Econômico, com destaque para o saneamento básico e o serviço de água potável 

disponibilizados à população.. 

Nesta Especificação os termos listados a seguir assumem os seguintes significados: 

· CONTRATANTE  - CAESA, proprietária e/ou contratante das obras e serviços; 

· FISCALIZAÇÃO - Pessoa física ou jurídica contratada pela CONTRATANTE para fiscalizar a 

execução das obras e serviços. 

· PROJETISTA - Empresa contratada para a execução do projeto da obra. 

· GERENCIADORA - empresa responsável pelo gerenciamento das obras, designada pela 

CONTRATANTE; 

· PROPONENTE - empresa que apresenta Proposta de Fornecimento dos equipamentos ou 

materiais; 

· FORNECEDOR - empresa à qual é confiado o fornecimento dos equipamentos ou materiais; 

· FABRICANTE - empresa(s) que fabrica(m) matéria prima, materiais, peças ou equipamentos 

a serem fornecidos, direta ou indiretamente, à CONTRATANTE; 

· INSPETOR - pessoa ou organização autorizada pela CONTRATANTE para inspeção de 

provas, testes e ensaios das peças, materiais e/ou dos equipamentos a serem fornecidos; 
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· CONTRATADA/EMPREITEIRA - empresa contratada pela CONTRATANTE para a execução 

das obras definidas neste Projeto e responsável por todas as aquisições de materiais e 

equipamentos relacionados com as mesmas; e, 

· PROJETO - conjunto de elementos técnicos do projeto executivo atualizado (especialmente 

memoriais, listas de materiais e equipamentos, especificações técnicas e desenhos) que se 

relacionam com os materiais e equipamentos a serem fornecidos e instalados. 
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B. ESPECIFICAÇÕES GERAIS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Todos os serviços deverão ser executados em consonância com os projetos executivos, as 

prescrições contidas nas presentes especificações, normas técnicas da ABNT, posturas Municipais e 

outras regulamentações aplicáveis. 

Fica reservado a CONTRATANTE o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 

singular e porventura omisso nestas especificações e que não seja definido em outros documentos 

contratuais, como o próprio contrato ou desenhos de projeto e tudo o mais que de qualquer forma 

venha a se relacionar direta ou indiretamente com a obra objeto desta licitação. 

As grandezas constantes destas especificações técnicas são expressas em unidades legais e as 

convenções para indicação das mesmas, assim como as abreviaturas são, normalmente, as 

consagradas pelo uso. Siglas e abreviaturas pouco usuais serão explicitadas no decorrer do texto. 

Na existência de serviços não especificados, a CONTRATADA poderá executá-lo após a aprovação 

da FISCALIZAÇÃO. 

Os aspectos particulares e específicos do projeto e ainda detalhamentos complementares que se 

fizerem necessários por razões técnicas, financeiras ou casuísticas serão tempestivamente 

especificados pela FISCALIZAÇÃO e deverão obrigatoriamente ser executados se necessários à 

complementação técnica do projeto. 

A omissão de qualquer procedimento nestas especificações ou nos projetos não exime a 

CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os 

trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados. 

Cabe lembrar, finalmente, que as especificações descritas a seguir são de caráter abrangente e, 

evidentemente, serão aplicáveis somente quando os serviços forem efetivamente previstos. Ou seja, 

não necessariamente as atividades que constam destas especificações deverão ser realizadas. 

A CONTRATADA deverá manter na obra dois livros de ocorrências com todas as páginas 

numeradas e rubricadas pela FISCALIZAÇÃO, sendo um relativo ao projeto e outro à obra, onde 

serão anotados todos os fatos cujos registros sejam considerados necessários. A CONTRATADA 

deverá preencher diariamente o boletim de ocorrência – Boletim Diário de Obras (BDO). O 

preenchimento do BDO deverá ser feito pela CONTRATADA em todas suas fontes de serviço, 
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devendo a FISCALIZAÇÃO assina-los periodicamente. O BDO deverá ser feito em duas vias, sendo 

a 1ª via encaminhada mensalmente à CONTRATANTE. 

B.1.  OBJETO 

O presente documento abrange as especificações técnicas dos serviços de AMPLIAÇÃO DO 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS BAIRROS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE 

MACAPÁ/AP - CONVÊNIO N.º 894316/2019-PCN – META 1/SUBMETA 2. 

B.2. VALOR ESTIMADO, MEDIÇÃO E PAGAMENTOS 

A estimativa do custo para a execução dos serviços é de R$ 1.986.510,00 (UM MILHÃO, 

NOVECENTOS E OITENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E DEZ REAIS). 

Quanto às medições e ao pagamento dos serviços, devemos considerar: 

• Somente serão efetuados os pagamentos referentes aos serviços efetivamente executados e 

medidos, desde que cumpridas todas as exigências contratuais; 

• Para fazer jus ao pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura 

discriminando a execução do serviço efetivamente prestado; 

• Atestada a execução dos serviços e aprovados pela fiscalização, a CAESA pagará a 

CONTRATADA o valor correspondente à prestação dos serviços realizados 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: 

- Certidão de regularidade com a Seguridade Social; 

- Certidão de regularidade com o FGTS; 

- Certidão de regularidade com a Fazenda Federal; 

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

- Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 

CONTRATADA, ou outra equivalente, na forma da lei; 

• 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 
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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; 

• Caso a CONTRATADA goze de algum benefício fiscal, esta ficará responsável pela apresentação 

de documentação hábil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar nº 

123/2006), pela entrega de declaração, conforme modelo constante da IN nº 480/04, alterada pela 

IN nº 706/07, ambas da Secretaria da Receita Federal; 

• Após apresentada a referida comprovação, a CONTRATADA ficará responsável por comunicar a 

CAESA qualquer alteração posterior na situação declarada, a qualquer tempo, durante a execução 

do serviço. Se, por qualquer motivo alheio à vontade da CONTRATANTE, for paralisada a prestação 

do serviço, o período correspondente não gerará obrigação de pagamento; 

• No caso de pendência de liquidação de obrigações pelo Fornecedor, em virtude de penalidades 

impostas, a CONTRATANTE poderá descontar de eventuais faturas devidas ou ainda, quando for o 

caso, cobrada judicialmente. 

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. 

B.3. REGIME DE EXECUÇÃO 

A obra será executada sob um regime de Empreitada por preço global. 

B.4. PRAZOS E VIGÊNCIA 

O prazo para execução desta parte da obra será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a 

partir da data de recebimento da respectiva Ordem de Serviço, conforme determina o Cronograma 

Físico-Financeiro anexo. 

O prazo de vigência contratual será de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) dias, contados a 

partir da emissão da Ordem de Serviços, podendo ser prorrogado nos termos da Lei n.º 8.666/1993. 
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B.5. RELACIONAMENTO CONTRATANTE – CONTRATADA 

B.5.1. FISCALIZAÇÃO E CONTRATADA 

A obra será fiscalizada por pessoal pertencente à CONTRATANTE ou empresa por ela indicada, que 

será doravante, aqui designada FISCALIZAÇÃO. 

A obra será conduzida por pessoal pertencente à CONTRATADA, que será doravante aqui 

designada CONTRATADA. 

A supervisão dos trabalhos, tanto da FISCALIZAÇÃO como da CONTRATADA, deverá estar sempre 

a cargo de um engenheiro, devidamente habilitado e registrado no CREA, com presença constante 

junto às frentes de serviço. 

B.5.2. DIREITOS E AUTORIDADE DA FISCALIZAÇÃO 

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas pela 

CONTRATADA, providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao bom 

andamento da obra. 

A FISCALIZAÇÃO terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços 

da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de 

segurança ou outros considerados importantes, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a 

CONTRATADA e sem que esta tenha direito a qualquer indenização no caso da ordem não ser 

atendida dentro do prazo estabelecido na notificação correspondente. Em qualquer dos casos, os 

serviços só poderão ser reiniciados através de ordem específica da FISCALIZAÇÃO. 

B.5.3. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

Obriga-se a CONTRATADA, dentre outras obrigações específicas, na execução do objeto avençado: 

• Responder, em relação aos empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do 

objeto, tais quais: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuições, indenizações, 

distribuição de vales-refeição, vales-transporte e outras exigências fiscais, sociais ou trabalhistas; 

• Responder por quaisquer danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 

de culpa ou dolo na execução do contrato; 
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• Manter os empregados devidamente identificados, devendo substituí-los imediatamente caso sejam 

considerados inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares da Administração; 

• Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada pelos 

empregados nas instalações da Administração;  

• Comunicar à Administração, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente; 

• Prestar à Administração esclarecimentos que julgar necessários para boa execução do contrato; 

• Manter, durante a execução do objeto do contrato, em compatibilidade com obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

Responsabiliza-se o contratado pelos seguintes encargos, em especial: 

• Fiscais, comerciais, previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista 

em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não 

manterão nenhum vínculo empregatício com a Administração CONTRATANTE; 

• De possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do contrato; 

• De providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho; 

• A inadimplência do contratado relativa a esses encargos não transfere à Administração 

responsabilidade por seu pagamento nem onera o objeto do contrato ou restringe a regularização e 

uso de obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis, razão pela qual o contratado 

deve renunciar expressa e contratualmente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, 

para com a Administração. Por força de lei, a Administração responde solidariamente com o 

contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 

31 da Lei n° 8.212/1991.  

Deve o contratado observar, durante a vigência do contrato, de que é vedado: 

• Contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da Administração;  

• Veiculação de publicidade acerca da contratação, salvo se houver prévia autorização da 

Administração;  
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• Subcontratação de outra empresa para fornecimento do bem ou execução da obra ou prestação do 

serviço contratado, salvo se previamente admitida no ato convocatório e/ou contrato até o limite 

aceito pela Administração em procedimento administrativo próprio; 

• O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, nos termos do art. 70 

da Lei nº 8.666/1993. 

B.5.4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

É obrigação da Administração CONTRATANTE, dentre outras específicas para execução do objeto 

contratado:  

• Permitir acesso dos empregados do contratado ao local de fornecimento do material, execução da 

obra ou prestação dos serviços; 

 • Impedir que terceiros estranhos ao contrato forneçam o objeto licitado, executem a obra ou 

prestem os serviços, ressalvados os casos de subcontratação admitidos no ato convocatório e no 

contrato;  

• Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo contratado;  

• Solicitar reparação do objeto do contrato que esteja em desacordo com a especificação 

apresentada e aceita, ou que apresente defeito;  

• Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato (essa fiscalização não exclui ou reduz a 

responsabilidade do contratado);  

• Efetuar pagamento no prazo previsto no contrato.  

B.6. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação 

são aquelas previstas no respectivo Edital. 
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B.7. RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIAS 

A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, as ARTs referentes à execução 

da obra. 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. 

B.8. FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

B.8.1. MATERIAIS FORNECIDOS PELA CONTRATANTE 

Para os materiais fornecidos pela CONTRATANTE deverão ser observadas as seguintes 

disposições:  

INSPEÇÃO 

Os materiais fornecidos pela CONTRATANTE deverão ser inspecionados pela CONTRATADA, 

quanto ao seu estado, no ato de sua retirada, cabendo recusá-los no caso de avarias ou quaisquer 

outros defeitos que impeçam a sua utilização. 

TRANSPORTE 

Os materiais fornecidos pela CONTRATANTE serão retirados dos almoxarifados, em horário 

comercial, por meio de requisição padrão da CONTRATANTE, solicitada pelo contratado à 

FISCALIZAÇÃO a qual aprovará ou não o pedido. O controle destes materiais deverá ser feito 

através de planilha apropriada. Os materiais fornecidos pela CONTRATANTE serão transportados 

ao local da obra pela CONTRATADA, correndo por conta desta o risco e a responsabilidade por 

eventuais perdas e danos. 

Os equipamentos, tais como bombas, motores, válvulas, transformadores, cabines elétricas, quadros 

elétricos, etc., deverão ser manuseados por intermédio de olhais ou dispositivos próprios, evitando-

se esforços em pontos sensíveis como volantes, peças móveis ou superfícies usinadas. 

Deve-se evitar ainda, o contato direto de cabos, cordas, garras, manilhas, ou correntes com o 

equipamento ou material a ser transportado. Utilizar sempre pinos, flanges falsos ou faixas flexíveis 

para conseguir uma boa suspensão para o manuseio e transporte. 
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A carga e descarga deverão ser efetuadas com os cuidados necessários, evitando-se choques e 

rolamento. 

Toda operação que envolver o manuseio dos tubos e peças deverá ser realizada com auxílio de 

meios mecânicos. 

A FISCALIZAÇÃO poderá impugnar os equipamentos que, a seu critério, forem inadequados às 

condições de operação. Somente em casos especiais poderão ser usados pórticos com talhas, paus 

da carga, tripés e outros acessórios deslocáveis manualmente. 

O transporte interno à obra somente deverá ser feito por ocasião da utilização dos materiais. 

ARMAZENAMENTO 

O material deverá ser armazenado em local apropriado, de acordo com a sua natureza, ficando sua 

guarda sob a responsabilidade da CONTRATADA. Os tubos e curvas ficarão, a partir do 

recebimento, sob a guarda e responsabilidade integral da CONTRATADA.  

PERDAS 

Caberá à CONTRATADA a obrigação de repor todo o material sob sua responsabilidade que venha 

a ser avariado, sendo a perda máxima admissível considerada somente sobre o material aplicado, 

conforme estabelecido no capítulo Assentamento. Será ainda de responsabilidade da 

CONTRATADA perdas eventuais decorrentes dos procedimentos adotados para o manuseio, 

assentamento ou implantação. 

B.8.2. MATERIAIS FORNECIDOS PELA CONTRATADA 

Para os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverão ser observadas as seguintes disposições: 

ESPECIFICAÇÕES 

Todos os materiais a serem empregados na obra e nas diversas reposições e reparos deverão 

satisfazer às especificações da ABNT (aprovados, recomendados ou projetados) e, ainda, serem de 

qualidade, modelo, marca e tipo aprovados pela CONTRATANTE. 

Em casos especiais, tratando-se de material para o qual ainda não hajam especificações aprovadas 

pela ABNT, as especificações requeridas serão as dos órgãos competentes ou as estrangeiras. 
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Na composição de preços, o custo dos materiais fornecidos pela CONTRATADA é considerado 

posto-obra. 

INSPEÇÃO 

Todos os materiais estarão sujeitos a amostragem, testes e aprovação. A amostra será fornecida 

pela CONTRATADA e deverá ser representativa do material a ser usado. 

O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela FISCALIZAÇÃO, deverá ser 

retirado e substituído pela CONTRATADA sem nenhum ônus adicional para a CONTRATANTE. 

FORNECEDORES 

A CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO e manter, permanentemente atualizada, lista 

dos fornecedores de materiais e equipamentos empregados na obra. 

MARCAS E PATENTES 

A CONTRATADA será inteira e exclusivamente responsável pelo uso ou emprego de material, 

equipamento, dispositivo, método ou processo eventualmente patenteado a empregar-se ou 

incorporar-se na obra, cabendo-lhe, pois, pagar os royalties devidos e obter previamente as 

permissões ou licenças de utilização.  

ARMAZENAMENTO 

A CONTRATADA tomará todas as providências para o perfeito armazenamento e respectivo 

acondicionamento dos materiais, a fim de preservar a sua natureza, evitando a mistura com 

elementos estranhos. No tocante ao armazenamento dos materiais necessários à confecção do 

concreto, a CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT, e mais 

as recomendações desta Especificação. 

B.9. SERVIÇOS DE TERCEIROS 

São serviços específicos componentes de um projeto cuja execução exige especialização que não 

consta da capacidade de produção da CONTRATADA. São realizados por terceiros na forma de 

pessoa física ou jurídica através de subcontrato ou instrumentos formais com a CONTRATADA, que 

se afigura como única responsável perante a CONTRATANTE. 
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Não será permitido a Contratada subempreitar as obras e serviços contratados no seu todo. Poderá, 

fazê-lo parcialmente para cada serviço, mantida, porém, a sua responsabilidade direta e integral 

perante o proprietário, desde que esteja dentro dos limites contratuais e que isso tenha sido 

previamente comunicado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO,. 

Em qualquer situação, quer sejam funcionários da CONTRATADA ou das subempreiteiras, todos 

deverão portar identificação por meio de crachá, contendo, de forma legível, nome, cargo e firma a 

que pertencem.  

B.10. SEGUROS E ACIDENTES 

A contratação de seguro para obra será obrigatória. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a 

responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execução das obras e serviços, pelo uso 

indevido de patentes registradas e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, pela 

destruição ou danificação de obra em construção até a definitiva aceitação da mesma pela 

CONTRATANTE, bem como as indenizações que possam vir ser devidas a terceiros por fatos 

oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública. 

B.11. LICENÇAS E FRANQUIAS 

Será a CONTRATADA obrigada a obter todas as licenças e franquias necessárias aos serviços, 

junto ao Governo Estadual, Prefeitura Municipal, DNIT e demais órgãos de administrações regionais, 

pagando os emolumentos prescritos por lei e observando todas as leis, regulamentos e posturas 

referentes à obra e à segurança pública, bem com atender ao pagamento de seguro pessoal, às 

despesas decorrentes das leis trabalhistas e dos impostos, de consumo de água, luz, telefonia, que 

digam diretamente respeito às obras e serviços contratados. Será obrigada, outro assim, ao 

cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento, às suas custas, das multas porventura 

imposta pelas autoridades, mesmos daquelas que por força dos dispositivos legais sejam atribuídas 

a CONTRATADA. 

A observância de leis, regulamentos e posturas a que se refere o parágrafo precendente abrange 

também as exigências do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, 

especialmente no que se refere à Anotações de Responsabilidade Técnica e colocação de Placas 

conforme padrões e exigências do CREA. 
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B.12. PREÇOS 

Os preços das unidades definidas na relação quantitativa serão aqueles orçados, aprovados e 

contratados, deduzidas as reduções oferecidas pela proposta e cobrirão todos os custos previstos na 

composição e regulamentação de preços e todas as despesas indiretas e diretas. 

A medição dos serviços será feita de acordo com os critérios pré-estabelecidos na regulamentação 

de preços e especificações. 

Todo e qualquer serviço não orçado, independentemente de sua natureza, que não esteja previsto 

nos quantitativos e especificações da obra, mas que poderá surgir no andamento da mesma e seja 

necessário ao seu bom desempenho (técnico e econômico-financeiro), será analisado pela CAESA, 

que providenciará as medidas necessárias. 

B.13. BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI 

É a taxa percentual que incide sobre todos os preços unitários compostos pela mão-de-obra, 

encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os atributos e fretes incidentes.  

O cálculo, geralmente, leva em consideração 5 principais itens: 

 

AC | Administração Central – Percentual incluído no contrato para suprir gastos gerais que a 
empresa efetua com a sua administração, tais como: aluguel da sede, salários dos funcionários da 
sede, material de expediente, entre outros. 

 

DF | Despesas Financeiras – Despesas financeiras são gastos relacionados à perda monetária 
decorrente da defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente. 

 

R | Garantias, Riscos, Seguros e Imprevistos – Percentual incluído no contrato para suprir gastos 
com imprevistos, riscos etc. 

 

L | Lucro – Percentual incluído no contrato referente ao lucro pretendido. 

 

T | Tributos – Somatório do COFINS, PIS,  ISS e CPRB 

B.14. ORÇAMENTOS 

Orçamento de obra é a relação discriminada de serviços com as respectivas unidades, quantidades, 

preços unitários e valores, parciais e totais, resultantes das somas dos produtos das quantidades 

pelos preços unitários. 
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B.15. REGULAMENTAÇÃO DE PREÇOS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

Somente serão medidos os serviços e fornecimentos quando previstos em contrato ou 

expressamente autorizados pela CONTRATANTE. 

A Contratada ficará obrigada a colocar à disposição da Fiscalização, permanentemente, os meios 

necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados, bem como facilitar meticulosa 

fiscalização dos materiais, equipamentos e serviços, facultando a esta o acesso a todas as partes da 

obra contratada. Obrigar-se-á, do mesmo modo, a facilitar a vistoria em oficinas, depósitos, 

armazéns ou dependências onde se encontram materiais ou equipamentos em preparo, fabricação 

ou montagem, destinados à construção. 

A medição e conferência dos documentos é responsabilidade da CAESA junto à CAIXA, com 

anuência da FISCALIZAÇÃO da obra. 

B.15.1. REGULAMENTAÇÃO DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS 

Salvo menção em contrário, devidamente explicitada na Regulamentação de Preços, todos os 

preços unitários ou globais incluem, em sua composição, os custos relativos a: 

B.15.1.1. MATERIAIS 

Fornecimento, carga, transporte, descarga, estocagem, manuseio e guarda de materiais. 

B.15.1.2. MÃO-DE-OBRA 

Pessoal, seu transporte, alojamento, alimentação, assistência médica e social, equipamentos de 

proteção, tais como luvas, capas, botas, capacetes, máscaras e quaisquer outros necessários à 

segurança pessoal. 

B.15.1.3. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 

Operação e manutenção de todos os veículos e equipamentos de sua propriedade necessários à 

execução das obras. 

B.15.1.4. FERRAMENTAS, APARELHOS E INSTRUMENTOS 

Operação e manutenção das ferramentas, aparelhos e instrumentos de sua propriedade e 

necessários à execução das obras. 
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B.15.1.5. MATERIAIS DE CONSUMO 

Combustíveis, graxas, lubrificantes e materiais de uso geral. 

B.15.1.6. ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA 

Fornecimento, instalação, operação e manutenção dos sistemas de distribuição, tanto para canteiro 

como para a execução das obras. 

B.15.1.7. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 

Fornecimento, instalação, operação e manutenção dos equipamentos contra fogo e todos os demais 

destinados à prevenção de acidentes, assim como de pessoal habilitado à vigilância das obras. 

B.15.1.8. ÔNUS DIRETOS E INDIRETOS 

Encargos sociais e administrativos, impostos, taxas, amortizações, seguros, juros, lucros e riscos, 

horas improdutivas de mão-de-obra e equipamentos e quaisquer outros encargos relativos a BDI - 

Benefícios e Despesas Indiretas. 

B.15.1.9. TUBOS E CONEXÕES 

Todos os tubos e conexões, assim como acessórios, anéis e lubrificantes, necessários ao 

assentamento de tubos e conexões de juntas elásticas, flangeadas ou mecânicas serão fornecidas 

pela Contratada. Considera-se incluído no preço de assentamento dos tubos o assentamento de 

conexões e, também, o de peças especiais e aparelhos, inclusive testes hidrostáticos e transporte. 

Para efeito de medição, considera-se como comprimento real da tubulação assentada a extensão 

total, incluindo tubulação, conexões, peças especiais e aparelhos.  
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C. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS 

A seguir são apresentadas as Especificações Técnicas dos serviços, conforme o orçamento anexo. 

META 1 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE MACAPÁ 

SUBMETA 2 - SERVIÇOS E MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

1. CANTEIRO DE OBRAS 

1.1. PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M; 

1.2. EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016. 

A CONTRATADA deverá fornecer e colocar, em locais a critério da FISCALIZAÇÃO, placas de 

identificação da obra de acordo com diretrizes a serem definidas pelo CONTRATANTE. 

As placas a serem instaladas na obra serão em conformidade com o modelo e dimensões definidas 

pela FISCALIZAÇÃO, com mínimo de 6 metros quadrados. Deverão ter a face em chapa de aço 

galvanizado, no 16 ou no 18, com tratamento anti-oxidante, sem moldura, fixadas em estruturas de 

madeira, suficientemente resistente para suportar a ação dos ventos. As tintas ou impressões deverão 

ser de cor fixa e de comprovada resistência ao tempo. 

No canteiro somente poderá ser colocada placa da CONTRATADA, após prévio consentimento e 

aprovação da FISCALIZAÇÃO, principalmente no que se refere às dimensões e localização. 

A CONTRATADA, antes de iniciar qualquer trabalho com relação ao canteiro de obras, apresentará à 

FISCALIZAÇÃO, para aprovação prévia, “croquis” do canteiro. Será a critério exclusivo do 

CONTRATANTE a aceitação do projeto apresentado, ficando de seu pleno direito alterá-lo, quer quanto 

ao local, layout ou padrão de construção, se assim julgar necessário. Opcionalmente a critério da 

FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA poderá alugar um imóvel como canteiro, que mantenha no mínimo 

as áreas e instalações previstas para a obra. 

No canteiro de obra deverão ser mantidas: 

· Planta geral com localização do terreno, acessos, redes de energia elétrica, água e esgoto, 
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localização das construções e localização dos pátios; 

· Desenho das construções, escala 1:100, contendo plantas, cortes e fachadas; 

· Especificações dos materiais a serem empregados na construção; 

· Indicação das facilidades que serão disponibilizadas, tais como: linhas telefônicas, aparelho de 

fax símile, computador, mobiliário, atendimento médico emergencial. 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA o abastecimento de água, o esgotamento sanitário e o 

fornecimento de energia elétrica para o canteiro de obras. Deverá a CONTRATADA solicitar à 

CONTRATANTE ligações nas redes públicas de água e esgoto. Caso não haja rede de esgoto, a 

CONTRATADA deverá providenciar fossa séptica ou similar. No caso de eventual falta de suprimento 

pela rede pública, deverá a CONTRATADA estar aparelhada para tal eventualidade, com produção da 

energia mediante geradores, o abastecimento de água mediante caminhões pipas e o esgotamento 

através de fossas sépticas.  

Todo e qualquer ônus decorrente direta ou indiretamente das ligações de água, de esgoto, de luz e 

força dos respectivos consumos, é de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

Será de responsabilidade da CONTRATADA, até o final da obra, a manutenção do canteiro de obras, 

quer sob o aspecto físico como o de ordem interna, e a observação dos cuidados higiênicos e de 

segurança pessoal. 

Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra o risco de acidentes com o pessoal da 

CONTRATADA e com terceiros, independentemente da transferência desse risco a companhias ou 

institutos seguradores.  

Para isso a CONTRATADA deverá cumprir fielmente o estabelecido na Legislação Nacional 

concernente à segurança e higiene do trabalho, bem como obedecer a todas as normas próprias e 

específicas para a segurança de cada serviço.  

A CONTRATADA deverá manter, no Canteiro de Obras, pessoal treinado e caixa de primeiros socorros 

devidamente suprida com medicamentos para pequenas ocorrências. 

 

Em caso de acidente, a CONTRATADA deverá: 
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· Prestar socorro imediato às vítimas; 

· Paralisar imediatamente a obra no local do acidente, a fim de não alterar as circunstâncias 

relacionadas a ele; 

· Comunicar imediatamente a FISCALIZAÇÃO da ocorrência e solicitar seu comparecimento no 

local. 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA: a segurança, a guarda e a conservação de todos os 

materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios e instalações da obra. 

Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumental fornecido pela 

CONTRATANTE, será avaliado pela FISCALIZAÇÃO e deverá ser ressarcido pela CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá manter livre o acesso aos extintores, mangueira e demais equipamentos 

situados no canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incêndio, 

ficando expressamente proibida a queima de qualquer espécie de material no local das obras. 

A CONTRATADA deverá elaborar, submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO e executar plano de 

sinalização de trânsito, tapumes, travessias e outras obras de segurança, objetivando a proteção de 

veículos e pedestres. 

A CONTRATADA tomará todas as providências necessárias para prevenir possíveis acidentes que 

possam ocorrer por falta ou deficiência de sinalização e/ou proteção das obras, assumindo total 

responsabilidade nessas ocorrências. O CONTRATANTE se eximirá de toda e qualquer 

responsabilidade sobre eventuais acidentes. 

Deverão ser providenciadas faixas de segurança para o livre trânsito de pedestres, especialmente junto 

à escolas, hospitais e outros polos de concentração, em perfeitas condições de segurança durante o 

dia e à noite. 

A sinalização deverá obedecer às posturas municipais e exigências de outros órgãos públicos locais ou 

concessionárias de serviços. Englobando sinalização preventiva com placas indicativas, cones de 

sinalização (borracha), cavaletes e placa de barragem, dispositivos de sinalização refletiva e iluminação 

de segurança ao longo das valas. 

Cabe a CONTRATADA a perfeita sinalização (dia e noite) dos locais em obras, que ofereçam perigo à 

35



AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS BAIRROS CENTRAIS DO 

MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP - CONVÊNIO N.º 894316/2019-PCN – META 1/SUBMETA 2 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

 

                                                       JOÃO PAULO  DIAS BENTES MONTEIRO 
DIRETOR OPERACIONAL- CAESA 

passagem de pedestres e ao trânsito de veículos, de acordo com as recomendações do CNT-Código 

Nacional de Trânsito e as determinações da FISCALIZAÇÃO e posturas municipais. 

A CONTRATADA será responsabilizada por todo e qualquer acidente ocasionado pela não observância 

da sinalização recomendada pelo CNT. 

Os dispositivos de sinalização (placas, cavaletes, cones, etc.) deverão ser mantidos sempre em um 

bom estado de conservação, não sendo tolerados os sinais sujos ou com aparência de muito uso. 

Devendo ainda, permanecer em seus lugares durante todo o tempo em que forem necessários e 

apenas nesse período. Um percentual, a ser definido pela FISCALIZAÇÃO, destes dispositivos deverá 

ser de material refletivo.  

A inobservância pela CONTRATADA, da sinalização recomendada por estas especificações, acarretará 

paralisações da obra, até que a sinalização seja regularizada. 

A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à empresa CONTRATADA ou executante, a fixação de placas 

alusivas à obra em locais previamente determinados.  

As placas de sinalização deverão conter, além da identificação da CONTRATADA, indicando que estão 

à serviço da CONTRATANTE, em letras de igual tamanho ao do nome da CONTRATADA, e serão de 

uso exclusivo a serviço. O padrão da letra, cor e outros detalhes da mesma seguem anexos.  

Os veículos serão identificados com a logomarca e nome da CONTRATADA, sob o nome da 

CONTRATADA deverá constar que estão à serviço da CONTRATANTE, em letras de igual tamanho do 

nome da CONTRATADA, e serão de uso exclusivo a serviço. 

Os empregados envolvidos nos serviços deverão trabalhar devidamente uniformizados, com uniforme 

da CONTRATADA, identificados com crachá, indicando o nome e endereço da firma CONTRATADA, 

cargo e nome do funcionário, constando que estão à serviço da CONTRATANTE, e será de uso 

exclusivo durante a jornada de trabalho. 

Deverão ser construídas passagens temporárias nos cruzamentos de ruas e pontes de acesso para 

veículos defronte estacionamentos e garagens. Nas saídas e entradas de veículos em áreas de 

empréstimo, bota-fora ou frentes de serviços deverá ser providenciado sinalização adequada, diurna e 

noturna, especialmente nos casos de eventuais inversões de tráfego. 
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2. SERVIÇOS E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA 

2.1. INSTALAÇÃO DO CONJUNTO MOTO BOMBA DE 350CV; 

3. SERVIÇOS E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 

3.1. INSTALAÇÃO DO CONJUNTO MOTO BOMBA DE 250CV; 

A Empreiteira (ou seu preposto) se responsabilizará pela montagem e instalação dos conjuntos, com 

base no projeto de engenharia, no projeto de montagem do equipamento e nas recomendações do 

Fabricante. Essa operação deverá ser acompanhada por representante qualificado do Fabricante. 

Após as instalações terem sido completadas e o equipamento interligado ao sistema, deverá ser 

dada a partida inicial do conjunto em data previamente aprovada pela CONTRATANTE. A operação 

deverá ser acompanhada pelo Fabricante. Serão aferidos os níveis de ruído e de vibração e medidos 

o aquecimento dos mancais e a pressão na sucção e no recalque. 

Se quaisquer ajustes ou correções forem necessários nos conjuntos, os mesmos deverão ser 

processados sem qualquer ônus adicional a CONTRATANTE, após o que serão verificados 

novamente em operação. A aceitação do equipamento ficará condicionada aos resultados finalmente 

obtidos. 

Deverão ser realizados ensaios e testes inspecionados de funcionamento e desempenho dos 

conjuntos moto-bombas, com a elaboração de relatórios e apresentação de certificados 

correspondentes, os quais deverão ser submetidos à aprovação pela CONTRATANTE, antes do 

embarque dos equipamentos. A CONTRATANTE se reserva o direito de inspecionar as instalações 

de fábrica e testes do fabricante a qualquer momento e de manter um inspetor credenciado para 

acompanhar a realização dos testes. 

Se, durante os testes, o equipamento não atender aos requisitos especificados e propostos, o 

fabricante deverá providenciar as alterações necessárias sem qualquer ônus adicional para a 

CONTRATANTE. Os testes e ajustes deverão ser refeitos, até que os equipamentos tenham 

funcionamento satisfatório. 

A carcaça da bomba será submetida em fábrica aos testes hidrostáticos por um período de 30 

minutos, com pressão entre 1,5 a 2,0 vezes a pressão de trabalho, ou 1,25 vezes a pressão de 
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trabalho máxima permissível para aquela peça. 

O conjunto moto bomba deverá ser testado conforme norma da ABNT-MB 1032 (NBR 6400) ou ISO 

2548 Classe C levantando-se o ponto de funcionamento e cinco outros pontos adequadamente 

escolhidos; verificando contracurva padrão fornecida na proposta, na velocidade de rotação nominal. 

As tolerâncias serão aquelas previstas pela ABNT MB 1032 (NBR 6400). 

Os motores serão submetidos aos seguintes testes, segundo as normas NBR – 5383 e NBR - 7094. 

• Teste de Alta Tensão ou Tensão Aplicada; 

• Teste de Resistência de Isolamento. 

Todo o conjunto girante deverá ser balanceado dinamicamente, conforme norma ABNT NBR 8008. 

4. SERVIÇOS DE REDE PRIMÁRIA 

4.1. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. 

A locação e nivelamento das tubulações e peças serão feitos de acordo com o projeto executivo, 

devendo a CONTRATADA proceder à locação dos eixos das valas a serem escavadas, a partir dos 

marcos de apoio, com elementos topográficos calculados com base nas coordenadas dos vértices do 

projeto. 

As cotas de fundo das valas deverão ser verificadas de 20 em 20 m, antes do assentamento da 

tubulação. 

As cotas da geratriz superior da tubulação deverão ser verificadas logo após o assentamento e 

também antes do reaterro das valas, para correção do nivelamento. 

4.2. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE 

E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 

HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

Antes do início do trabalho, a CONTRATADA apresentará à FISCALIZAÇÃO, para aprovação, seu 
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Plano de Escavação, detalhando metodologia e equipamentos. 

Os equipamentos a serem utilizados deverão ser adequados aos tipos de escavação.  

Os trechos a serem escavados deverão ser limitados, sinalizados e protegidos, garantindo as 

condições de circulação e segurança para todos os funcionários, pedestres e para o trânsito de um 

modo geral.  

Ao iniciar a escavação, a CONTRATADA deverá ter feito a pesquisa de interferências, para que não 

sejam danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes ou outros elementos ou estruturas 

existentes que esteja, na área atingida pela escavação ou próximos a esta. 

Se a escavação interferir nas galerias ou tubulações, a CONTRATADA executará seu escoramento e 

sustentação. 

A CONTRATADA deverá manter livres as grelhas, tampões e bocas-de-lobo das redes dos serviços 

públicos, junto às valas, não danificando ou entupindo aqueles componentes. 

Mesmo autorizada a escavação, todos os danos causados a propriedades, bem como a danificação 

ou remoção de pavimentos além das larguras especificadas, constantes dos projetos serão de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

O material escavado será depositado, sempre que possível, de um só lado da vala, de tal modo que, 

entre a borda da escavação e o pé do monte de terra, fique, pelo menos, um espaço que ofereça 

segurança a estabilidade da vala, conservando-se o outro lado livre para trânsito e manobras. 

A vala deverá ter alinhamento reto de modo a garantir, à tubulação, perfeito alinhamento. 

Na abertura de valas, a distância entre o último ponto de vala aberta e o ultimo tubo assentado, será 

no máximo de 80 metros.  

Os postes, árvores e as construções de superfícies devem também ser escorados e protegidos 

contra possíveis danos decorrentes da escavação, inclusive taludes ou barrancos de terrenos 

situados acima ou abaixo do greide. 

Onde indicado pela FISCALIZAÇÃO deverão ser colocadas passarelas sobre a vala, garantindo uma 

passagem para pedestres (de madeira) e veículos (metálicos). 
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4.3. ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE 

ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO); 

4.4. ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE 

ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO); 

4.5. ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE 

ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO); 

4.6. ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO); 

4.7. ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

A montagem compreende o acoplamento dos tubos, conexões, peças especiais e acessórios que 

constituem uma linha de esgotos sanitários ou de drenagem pluvial; e o assentamento entende-se 

como a montagem acompanhada da colocação da tubulação tanto ao nível do solo como dentro da 

cava ou vala escavada. 

Para que seja executada a montagem deverá ser executada uma vistoria dos tubos, peças, conexões 

e demais elementos que compõem a rede, devendo ser verificado se estão limpos e isentos de 

defeitos. Os tubos assentados deverão ser limpos no seu interior. 

Sempre que se interromper os trabalhos de montagem ou assentamento, as extremidades abertas 

dos tubos deverão ser tamponadas a fim de evitar a entrada de corpos estranhos. 

Os tubos a serem assentados deverão ser apoiados em toda a extensão da geratriz inferior, evitando 

que a bolsa forme um ângulo com a outra extremidade do tubo 
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4.8. REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

O aterro das valas será processado após a realização dos testes das soldas executadas em loco. 

Deverá ser executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e tubulação e bom 

acabamento da superfície, seguindo as normas técnicas e recomendações de segurança pertinentes. 

O aterro deverá também ser desenvolvido em paralelo com a remoção dos escoramentos. A rotina de 

trabalho de compactação será fixada por instrução de campo, emitida oportunamente pela 

FISCALIZAÇÃO. Não será permitida a compactação de valas, cavas e poços com pneus de retro 

escavadeiras, caminhões, etc. 

No caso de o material proveniente da escavação não se prestar para execução do aterro, deverá ser 

utilizado material adequado, importado do empréstimo. 

Nas valas sob leito carroçável, o aterro deverá ser executado e controlado com proctor normal ou 

compacidade relativa, dependendo do material utilizado. 

Após a execução do aterro, todo material proveniente da escavação que não houver sido utilizado, 

mas sujeitos ao reaproveitamento serão transportados pela CONTRATADA para local determinado 

pela CONTRATANTE.  

De qualquer forma, os serviços de aterro só poderão ser iniciados após autorização e de acordo com 

indicação da FISCALIZAÇÃO. 

Os aterros e reaterros serão executados de modo a obedecer às linhas e as cotas indicadas no 

Projeto.  

A sequência normal dos serviços deverá atender aos itens abaixo: 

 • lançamento e espalhamento do material, procurando-se obter aproximadamente a espessura 

especificada para o tipo de equipamento; 

 • regularização da camada de modo que a sua espessura seja 20% a 25% maior do que a altura 
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final da camada, após a compactação; 

 • homogeneização da camada pela remoção ou fragmentação de torrões secos, material 

conglomerado, blocos ou matacões de rocha alterada, etc.; 

 • determinação expedita da umidade do solo, para definir a necessidade ou não de aeração ou 

umedecimento do solo; 

 • compactação ou rolagem, utilizando-se equipamento adequado, com o número de passadas 

suficientes para se atingir, em toda a camada, o grau de compactação desejado. 

Os materiais empregados normalmente serão os do próprio terreno, sendo que no caso de 

substituição ou adição de material, estes serão provenientes de jazidas aprovadas pela 

FISCALIZAÇÃO. 

No caso de valas contendo tubulações, nessa fase dos serviços e antes mesmo do início dos 

reaterros, haverá um teste para verificação da estanqueidade das juntas dessas tubulações e da 

perfeita execução dos serviços. 

4.9. POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

Os poços de visita deverão ser construídos em concreto pré-moldado, e as eventuais emendas feitas 

com argamassa impermeável, interna e externamente, com tampa de concreto armado e 01 (um) 

orifício com 60mm de diâmetro. 

Devem ser assentadas conforme a boa técnica e de modo a manter a integridade das peças. 

4.10. ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM). 

Esse material deverá estar isento de troncos, galhos, raízes e, em geral, de toda matéria orgânica ou 

outros elementos. 

O material importado será proveniente de jazidas cuja distância e qualidade do solo serão aprovados 

pela FISCALIZAÇÃO. 

4.11. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
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PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

A CONTRATADA deverá apresentar com a devida antecedência para aprovação da FISCALIZAÇÃO, 

um plano delimitando as áreas, definindo os caminhos e distâncias de transporte, fixando taludes e 

volumes a serem depositados. Essas áreas serão escolhidas de maneira a não interferir com a 

construção e operação da obra e nem prejudicar sua aparência estética, se adaptando a forma e 

altura dos depósitos, tanto quanto possível ao terreno adjacente.  

Na conclusão dos trabalhos a CONTRATADA deverá apresentar a obra em superfícies em bom 

aspecto, limpas e convenientemente drenadas. 

4.12. LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 

O colchão de areia deverá ser feito com espessura de 0,10m de acordo com o diâmetro do tubo a ser 

assentado e da profundidade da vala, conforme NBR 12266/1992. 

4.13. SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA NA ESTRUTURA. 

A sinalização, quando necessária, deverá obedecer às posturas municipais. Além da fita, a CAESA 

exigirá, quando necessária, a sinalização preventiva com placas indicativas, cones de sinalização 

(borracha), cavaletes e placa de barragem, dispositivos de sinalização refletiva e iluminação de 

segurança ao longo da vala. 

A CONTRATADA tomará todas as providências necessárias para prevenir possíveis acidentes que 

possam ocorrer por falta ou deficiência de sinalização e/ou proteção das obras, assumindo total 

responsabilidade nessas ocorrências. 

4.14. DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (CAPA) ASFÁLTICA. 

Este serviço consta de demolição e remoção de pavimento de CBUQ das vias onde serão feitas as 

escavações. Quando ocorrerem áreas irregulares, os recortes deverão ter formato regular.  

Aplica-se o preconizado neste item nas áreas diversas que o projeto prever demolições de pavimento 

asfáltico, tanto onde serão implantados fillets ou outras áreas que vierem a ser demolidas. O material 

resultante da demolição deve ser conduzido imediatamente para bota-fora.  
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O pavimento de CBUQ deverá ser previamente serrado, delimitando a área a ser demolida e o 

pavimento que permanecerá. Não serão medidos e pagos serviços adicionais devido à descuidos 

operacionais da CONTRATADA.  

Visando a agilização dos trabalhos, a serra da superfície deverá ser executada em dias anteriores à 

demolição, mas sem que seja removido qualquer material antes de o trecho efetivamente ser 

escavado.  

Deve ser tomado cuidado com os equipamentos para evitar danos na superfície do pavimento 

remanescente (Concreto ou de CBUQ), em especial, marcas de apoios de máquinas e cortes 

irregulares, bem como proteger equipamentos instalados nas imediações. 

4.15. CADASTRO DE REDES DE ÁGUA. 

O cadastro é o registro de maneira ordenada da natureza e localização de todos os elementos do 

sistema que foram construídos, dos elementos interferentes ou outros de interesse para a perfeita 

caracterização das obras. 

O cadastro que será propriedade da CAESA, deverá ser apresentado sob forma de cadernetas de 

campo, onde constem: 

• Esquema da área ou elemento cadastrado; 

• Medidas e informações colhidas no campo, que localizem e caracterizem perfeitamente o 

elemento cadastrado; 

• Planilhas de Cálculo; 

• Desenhos em ambiente gráfico, tipo CAD, elaborados dentro dos mesmos padrões dos 

desenhos do projeto, em especial quanto a formato, qualidade de apresentação e grau de 

detalhamento, e que contenham, no mínimo:  Localização planialtimétrica do eixo das obras e outros 

elementos de interesse, inclusive os marcos topográficos utilizados e implantados; Localização em 

planta e perfil das interferências encontradas, remanejadas ou não. No caso de interferências 

remanejadas, deverão ser indicadas as situações inicial e final; Todos os ajustes e modificações que 

com a aprovação da FISCALIZAÇÃO tenham sido feitos em relação ao projeto inicial; e acréscimos 

ou complementações efetuadas. 
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• Relatório descritivo, circunstanciado, das ocorrências notáveis, justificando todas as 

mudanças eventualmente efetuadas, devendo ser anexadas cópias de todos os controles 

tecnológicos realizados, acompanhados da devida analise, quando couber.  

O levantamento planialtimétrico da geratriz das tubulações construídas será executado após a 

descida dos tubos nas valas, soldagem ou montagem das juntas e antes do preenchimento final das 

valas. 

Esse levantamento será executado com instrumentos de precisão, por processo taqueométrico, 

devendo ser locados pontos, no máximo, a cada 20 m de distância, ao longo de todo o eixo da 

tubulação. Para os desenhos desses levantamentos, serão consignadas cotas das geratrizes e 

coordenadas e ângulos das deflexões horizontais e verticais referentes aos sistemas de coordenadas 

e referências de níveis da CAESAser feita limpeza adequada do local, com retirada total dos 

entulhos, sendo que estes deverão ser depositados em locais apropriados, não sendo permitida sua 

colocação em terrenos particulares. 

5. MATERIAL DA REDE PRIMÁRIA 

5.1. TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665). 

Conforme descrito no item  B.8.2, desta Especificação Técnica. 

5.2. TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665). 

Conforme descrito no item  B.8.2, desta Especificação Técnica. 

5.3. TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE  AGUA (NBR 7665). 

Conforme descrito no item  B.8.2, desta Especificação Técnica. 

5.4. TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665). 

Conforme descrito no item  B.8.2, desta Especificação Técnica. 

5.5. TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) 

Conforme descrito no item  B.8.2, desta Especificação Técnica. 
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5.6. PEÇAS E CONEXÕES 

5.6.1. FºFº - Cap, JGS, DN200. 

Conforme descrito no item  B.8.2, desta Especificação Técnica. 

5.6.2. FºFº - Curva 11°15’ com bolsas, JGS, DN250. 

Conforme descrito no item  B.8.2, desta Especificação Técnica. 

 

5.6.3. FºFº - Curva 22°30’ com bolsas, JGS, DN250. 

Conforme descrito no item  B.8.2, desta Especificação Técnica. 

5.6.4. FºFº - Curva 45° com bolsas, JGS, DN250. 

Conforme descrito no item  B.8.2, desta Especificação Técnica. 

5.6.5. FºFº - Curva 90° com bolsas, JGS, DN100. 

Conforme descrito no item  B.8.2, desta Especificação Técnica. 

5.6.6. FºFº - Curva 90° com bolsas, JGS, DN150. 

Conforme descrito no item  B.8.2, desta Especificação Técnica. 

5.6.7. FºFº - Curva 90° com bolsas, JGS, DN250. 

Conforme descrito no item  B.8.2, desta Especificação Técnica. 

5.6.8. FºFº - Luva com bolsas, JGS, DN150. 

Conforme descrito no item  B.8.2, desta Especificação Técnica. 

5.6.9. FºFº - Luva com bolsas, JGS, DN200. 

Conforme descrito no item  B.8.2, desta Especificação Técnica. 
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5.6.10. FºFº - Luva com bolsas, JGS, DN500. 

Conforme descrito no item  B.8.2, desta Especificação Técnica. 

5.6.11. FºFº - Redução ponta e bolsa, JGS, DN250 x DN200. 

Conforme descrito no item  B.8.2, desta Especificação Técnica. 

5.6.12. FºFº - Tê com bolsas, JGS, DN100. 

Conforme descrito no item  B.8.2, desta Especificação Técnica. 

5.6.13. FºFº - Tê com bolsas, JGS, DN150. 

Conforme descrito no item  B.8.2, desta Especificação Técnica. 

5.6.14. FºFº - Tê com bolsas, JGS, DN200. 

Conforme descrito no item  B.8.2, desta Especificação Técnica. 

5.6.15. FºFº - Tê de redução com bolsas, JGS, DN200 x DN150. 

Conforme descrito no item  B.8.2, desta Especificação Técnica. 

5.6.16. FºFº - Tê de redução com bolsas, JGS, DN250 x DN150. 

Conforme descrito no item  B.8.2, desta Especificação Técnica. 

5.6.17. FºFº - Tê de redução com bolsas, JGS, DN500 x DN250. 

Conforme descrito no item  B.8.2, desta Especificação Técnica. 

6. SERVIÇOS DE REDE SECUNDÁRIA 

6.1. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. 

Conforme descrito no item C.4.1, desta Especificação Técnica. 

6.2. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE 

E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 
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M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM 

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

Conforme descrito no item C.4.2, desta Especificação Técnica. 

6.3. REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

Conforme descrito no item C.4.8, desta Especificação Técnica. 

6.4. TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO 

MENOR OU IGUAL A 60 MM (UNIDADE: MXKM);  

6.5. TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO 

MENOR OU IGUAL A 60 MM (UNIDADE: MXKM). 

Conforme descrito no item  B.8.2, desta Especificação Técnica. 

6.6. ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

Conforme descrito nos itens C.4.3 a C.4.7 desta Especificação Técnica.  

6.7.  LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 

Conforme descrito no item C.4.12 desta Especificação Técnica. 

6.8.  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

Conforme descrito no item C.4.11 desta Especificação Técnica.  

6.9. CADASTRO DE REDES DE ÁGUA. 

Conforme descrito no item C.4.15 desta Especificação Técnica. 

6.10.  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C). 
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A ser utilizada para a conexão dos tubos e peças roscáveis, em quantidade suficiente para cumprir 

seu objetivo. 

6.11.  FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) 

A ser utilizada dentro da técnica e em quantidade suficiente para fixar a rede aérea à estrutura de 

sustentação. 

7. MATERIAL DA REDE SECUNDÁRIA 

7.1. TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647). 

Conforme descrito no item  B.8.2, desta Especificação Técnica. 

7.2. TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM 

PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561). 

Conforme descrito no item  B.8.2, desta Especificação Técnica. 

8. LIGAÇOES DOMICILIARES - MÃO DE OBRA 

8.1. KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL 

DN 20 (½")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 

Conforme descrito no item  B.8.2, desta Especificação Técnica. 

9. LIGAÇOES DOMICILIARES - MATERIAL HIDRAÚLICO - POLIPROPILENO 

9.1. COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 

60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. 

Conforme descrito no item  B.8.2, desta Especificação Técnica. 

9.2. FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C). 

Conforme descrito no item C.6.10 desta Especificação Técnica. 

9.3. TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL. 
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Conforme descrito no item  B.8.2, desta Especificação Técnica. 

9.4. JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL. 

Conforme descrito no item  B.8.2, desta Especificação Técnica. 

9.5. TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 

3/4 ".  

Conforme descrito no item  B.8.2, desta Especificação Técnica. 

9.6. TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE 

PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561).  

Conforme descrito no item  B.8.2, desta Especificação Técnica. 

9.7. ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 

MM X 1/2", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179). 

Conforme descrito no item  B.8.2, desta Especificação Técnica. 

10. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

10.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

Abrange a estrutura administrativa no canteiro de obra com equipamentos, técnicos nas áreas 

específicas para execução e gerenciamento dos serviços. Construção de todas as edificações e 

instalações necessárias ao canteiro de obras; abertura e conservação de acesso a este, cercas e/ou 

tapumes e portões; fornecimento e instalação de placas de identificação da CONTRATADA e órgão 

financiador; serviços de segurança, vigilância e manutenção; posterior remoção e limpeza do terreno; 

operação e manutenção de todos os veículos e equipamentos de sua propriedade necessários à 

execução das obras. 
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D. 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, 26 de novembro de 2021.

Cód. verificador: 61596035. Cód. CRC: D5ED0ED

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO DIAS BENTES MONTEIRO, DIRETOR(A)
OPERACIONAL (DIROP - DIRETORIA OPERACIONAL), em 26/11/2021 11:57, conforme decreto nº 0829/2018. A
autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador
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1 MEMORIAL DESCRITIVO 

1.1 INTRODUÇÃO 

O presente projeto diz respeito à Ampliação do Sistema de Abastecimento 
de Água (SAA) de Macapá, tratando especificamente do Sistema de Captação 
de Água Bruta (EAB), do Sistema de Distribuição de Água Tratada (EAT) e da 
Ampliação da Rede de Distribuição Primária e Secundária de Macapá. 

Este projeto é parte integrante do Projeto de Universalização do Sistema 
de abastecimento de Água de Macapá contratado pela Companhia de Água e 
Esgoto do Amapá – CAESA e elaborado pela empresa SENHA Engenharia, 
com recursos oriundos do ministério do Desenvolvimento Regional – MDR e 
pela Caixa Econômica Federal – CEF, através do Contrato de Repasse n° 
0408658-88/2013. Projeto este que tem como concepção a universalização dos 
serviços de captação, tratamento, reservação e distribuição de água potável no 
município. 

Com a elaboração do sistema como um todo iniciamos uma segunda 
etapa que é a captação de recursos para a execução das obras e serviços 
previstos para se alcançar o objeto do projeto. Com tudo o montante total para 
se alcançar a universalização do sistema de água chega próximo a 300 
milhões de reais, como o Estado do Amapá não possui capacidade de 
investimento para fazer frente a estes serviços, iniciamos a busca de recursos 
junto ao Governo Federal e dentre as prioridades máximas apontadas são os 
parques de bombeamento tanto de captação de água bruta como de 
distribuição de água tratada bem como o atendimento com água potável de 
parte da cidade que ou não é atendida com rede de distribuição ou mesmo com 
rede hoje a pressão no sistema não é suficiente para atender a população. 
Portanto a CAESA e o Governo do Estado do Amapá articularam junto ao 
gabinete do Senador Davi Alcolumbre recursos para atender estas demandas 
mais imediatas do SAA Macapá. 

A Captação de água é realizada diretamente do Rio Amazonas através da 
elevatória de Água Bruta (EAB), estando a mesma, localizada a 600m da 
margem do rio no bairro Santa Inês em Macapá. 
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A EAB deveria ser formada por quatro (04) conjuntos moto-bomba, sendo 
três (03) em operação e um de reserva (3+1). Porém a realidade operacional 
da CAESA apresentava até julho de 2020 era de apenas 3 conjuntos em 
operação e nenhum de reserva, fato este que causa diversos problemas de 
desabastecimento, pois na quebra ou manutenção de qualquer um dos 
conjuntos temos uma redução imediata de 33% na capacidade de catação de 
água bruta. 

Além deste fato os conjuntos moto bomba são antigos e apresentam 
diversos problemas, decorrente do tempo de uso e da solução técnica adotada 
na época. 

Com tudo no ano passado a CAESA utilizando recursos do tesouro do 
Estado licitou a compra de dois (02) novos conjuntos sendo que um já foi 
entregue e encontrasse em funcionamento e o outro com previsão de entrega 
em março de 2021. 
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A Elevatória de Água Tratada (EAT) esta localizada na Estação de 
Tratamento de Água de Macapá – ETAM, na Av. Clodóvio Coelho com a Rua 
Jovino Di Noá, no bairro do Trem. 

 

ETAM – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE MACAPÁ 
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21 – ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EAT) DE MACAPÁ 

 

FOTO DA ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EAT) DE MACAPÁ 

A EAT, responsável pelo bombeamento e distribuição da água já tratada, 
foi concebida para operar com a seguinte formação: nove (09) conjuntos moto 
bomba de eixos verticais tipo turbina, sendo três (03) conjuntos de 250cv 440V 
(setor Felicidade); três (03) conjuntos de 300cv 440V (setor Buritizal/Marco 
Zero); três (03) conjuntos de 300cv 440V (setor Central). Porém a mesma hoje 
opera com: cinco (05) conjuntos moto bomba de eixos verticais tipo turbina, 
sendo dois (02) conjuntos de 250cv 440V (setor Felicidade); dois (02) conjuntos 
de 300cv 440V (setor Buritizal/Marco Zero); um (03) conjunto de 300cv 440V 
(setor Central), como os três setores de distribuição (Felicidade, Buritizal/Marco 
Zero e Central) foram projetados para operar no sistema 2+1, ou seja, dois 
operando e 1 de reserva, o sistema atual não consegue nem operar os 6 
conjuntos principais e não possui nenhum de reservava. Cabe salientar que o 
setor Felicidade possui uma terceira bomba que hoje está em manutenção. 
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PLANTA BAIXA DA ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EAT) DE MACAPÁ 

 

Já a Rede de Distribuição de Água apresenta defasagem na sua rede 
primária em diversos pontos da cidade, em especial nos bairros Pedrinhas, 
Araxá e Aturiá, localizados nas confluências dos setores de distribuição de 
água Buritizal e Marco Zero. Fato que vem causando desabastecimento aos 
clientes já conectados a rede e impossibilitando a ampliação do sistema para o 
atendimento de novos clientes. 

 

PLANTA GERAL REDE PRIMÁRIA MACAPÁ 

56



 

 

AREA À SER ATENDIDA COM A AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

 

1.2 PLANEJAMENTO DO SISTEMA 
1.2.1 Área de Abrangência 

A aquisição dos novos conjuntos moto bomba, tanto de captação de água 
bruta quanto de água tratada atenderão aos cerca de 280 mil consumidores 
hoje atendidos pelo sistema da CAESA em Macapá, pois resultará em um 
sistema mais robusto e com reserva operacionais. 

Além disso, possibilitará a ampliação da rede de distribuição aumentando 
a oferta de água, beneficiando os bairros Pedrinhas, Araxá e Aturiá e o 
atendimento de cerca de 5.000 famílias que hoje residem na região e hoje não 
tem acesso à água potável. 

 

1.2.2 Período do Plano 

O alcance de planejamento e as etapas consideradas para a Ampliação do 
SAA de Macapá foram definidas da seguinte forma: 

# Período de Alcance do plano    30 anos 

# Inicio de operação da Primeira Etapa   2020 

# Horizonte do Plano     2050 

# Fase de Implantação deste Recurso   2021 
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1.3 PARÂMETROS DE PROJETO 

 

Os critérios e parâmetros considerados para efeito de planejamento, 
concepção e projetos das unidades, ampliações e melhorias do SAA de 
Macapá foram definidos no ESTUDO DE CONCPÇÃO DO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MACAPÁ desenvolvido pela SENHA 
engenharia, sendo parte integrante do contrato de repasse n° 0408658-88/2013 
e devidamente aprovados pela CAESA e CEF. Abaixo são descritos os 
principais parâmetros de projeto adotados: 

# Coeficiente de vazão máxima diária, K1 = 1,2 

# Coeficiente de vazão máxima diária, K2 = 1,5 

# Coeficiente de Reservação = 1/3 do consumo diário 

# Consumo de água per capta total no inicio de plano (2020) = 567 L/hab.dia 

# Consumo de água per capta total no meio do plano (2035) = 227 L/hab.dia 

# Consumo de água per capta total no final de plano (2050) = 227 L/hab.dia 

# Índice de atendimento no final de plano = 100% da população urbana 

 

As vazões de dimensionamento do sistema de adução foram 
determinadas da seguinte forma: 

Qméd = P. q / 86.400 

Qdia = K1 x Qméd 

Qhora = K1 x K2 x Qméd 

Onde: 

Qméd = consumo médio de água, L/s 

Qdia = consumo máximo diário de água, L/s 

Qhora = consumo máximo horário de água, L/s 

 

1.4 DETALHAMENTO NAS UNIDADES E DOS SERVIÇOS 
1.4.1 Elevatória de Água Bruta – EAB 

Os conjuntos moto bomba da Elevatória de Água Bruta de Macapá – EAB 
são verticais, do tipo turbina com as seguintes características: potência de 

58



350cv, 440V, 713RPM, construção fechada, ou seja, lubrificada a óleo. Estão 
montadas em tubulões com 1,10m de diâmetro e 7,73m de comprimento. A 
coluna da bomba possui 6,062m de comprimento e o corpo da bomba é de 
1,416m, totalizando 7,478m. Portanto o sino de sucção está a 0,252m do fundo 
do tubulão. Este comprimento da coluna foi definido em função da 
profundidade do tubulão e da submergência mínima necessária para o 
funcionamento da bomba, que no caso das bombas existentes é de 1,60m. 
Mesmo assim, nos meses de novembro e dezembro, que são os meses em 
que o rio amazonas apresenta os menores níveis de água, há sinais de 
cavitação, na maré mínima havendo naturalmente uma redução da vazão. 

A elevatória deveria ser formada por 4 conjuntos moto bomba instalados, 
sendo 3 em operação e um de reserva. No período da apresentação destas 
situações ao Gabinete Parlamentar a EAB operava com 3 conjuntos sem 
nenhum de reserva e o conjunto mais antigo da fabricante FLOWSERVE 
encontravasse paralisado para manutenção. Devido a urgência na solução do 
problema a CAESA adquiriu com recursos oriundos do Tesouro do Estado do 
Amapá 2 conjuntos moto bomba novos sendo que um já se encontra em 
operação e o outro tem entrega prevista para março de 2021, as características 
destes conjuntos serão descritas mais a diante. 

Hoje a EAB esta operando com 3 conjuntos, sendo um submerso do 
modelo novo e 2 do modelo vertical, visto que uma das 3 bombas antigas 
quebrou e não foi possível realizar seu concerto sem que fosse feita a 
aquisição de novos eixos. Ou seja, continuamos a operar sem bomba reserva, 
portanto, quando um bomba apresenta sinais de problema a mesma continua 
operando até que ocorra a pane geral. Com isso, o risco de ficarmos operando 
com apenas 2 conjuntos moto bomba é alto, inclusive ocorreu novamente 
agora em dezembro de 2020, consequentemente reduz-se a vazão de entrada 
de água bruta na Estação de tratamento o que obriga a mesma a operar com 
capacidade reduzida, ofertando assim menos água e causando grandes 
transtornos à população e com prejuízos imensuráveis a CAESA. 

É de se esperar que novos problemas aconteçam e com os conjuntos 
antigos continuaremos tendo dificuldade na reabilitação destas bombas 
gerando assim todos os transtornos já relatados. Além disso essas 
manutenções, tem custado muito caro para CAESA, haja vista que as peças de 
reposição são de custo elevado. 

Com a entrada em operação do Modulo 3 de tratamento e com a 
reabilitação dos módulos 1 e 2 previstas para começas agora em 2021 a 
capacidade de tratamento de água na ETA Macapá será de 1,650l/s com a 
atual situação da EAB não conseguiremos alcançar esta vazão impossibilitando 
assim a CAESA de fornecer mais água tratada a população. 
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Assim sendo, após análise e discussão da Proposta Técnica para que 
essa situação não venha a ocorrer, e se caso ocorra, se tenha uma alternativa 
mais célere e de menos custo, a Concepção elaborada para a universalização 
do sistema optou por substituir os conjuntos moto bomba existentes e os 
quadro de comando instalados atualmente. 

Para tanto foi proposto instalar outro tipo de bomba, em que seus 
cuidados com o tamanho, alinhamento, refrigeração, lubrificação e 
manutenção sejam mais simples, de pouca complexidade e de baixo 
custo. Também terá que ser levado em consideração a simplicidade de 
instalação e manuseio, que dispensem obras civis de instalação, que 
ocupem menor espaço e que apresentem baixo ruído. Assim sendo essas 
bombas devem ser especificadas com características que atendam as 
condições da estrutura de captação existentes, principalmente no que diz 
respeito às dimensões dos tubulões e espaço disponível na casa de bombas, 
além das condições hidráulicas do sistema. 

Os conjuntos moto bomba que se adequam perfeitamente as condições 
impostas pelo projeto se adaptando as condições físicas da captação e a 
submergência mínima estabelecida pela maré baixa do rio Amazonas, são os 
conjuntos moto bomba do tipo anfíbia, pois tem entrada de água abaixo do 
motor, podendo se somar ou substituir as bombas existentes. 

Outro fato importante é que esses conjuntos moto bomba propostos 
custam aproximadamente 35 a 40% do conjunto moto bomba vertical existente, 
mesmo não tendo a robustez dos conjuntos de eixo vertical, é mais compatível 
com as condições locais, de manutenção e financeiras da CAESA. 

Dessa forma tornasse imperiosa a aquisição e instalação de pelo menos 3 
conjuntos moto bomba anfíbias, sendo que a CAESA já adquiriu 2 e espera 
adquirir 1 com este recurso. 

 

1.4.2 Elevatória de Água tratada 

A Elevatória de Água Tratada de Macapá deveria ser formada por 09 conjuntos 
moto bomba, sendo 06 em operação e 03 de reserva (2+1 para cada setor de 
distribuição). Atendendo assim, os setores de distribuição Buritizal/Marco Zero, 
Felicidade e Central. Como o sistema hoje opera apenas com 5 conjuntos, ou 
seja, não conseguimos nem operar com a capacidade máxima e muito menos 
temos bombas de reserva, fato este, que gera graves transtornos a população 
e prejuízos imensuráveis à CAESA. 

Assim sendo, após análise e discussão da Proposta Técnica para que essa 
situação não venha a ocorrer, e se caso ocorra, se tenha uma alternativa mais 
célere e de menos custo, a Concepção elaborada para a universalização do 
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sistema optou por instalar novos conjuntos moto bomba e os quadro de 
comando instalados atualmente. 

Para tanto foi proposto instalar outro tipo de bomba, em que seus 
cuidados com o tamanho, alinhamento, refrigeração, lubrificação e 
manutenção sejam mais simples, de pouca complexidade e de baixo 
custo. Também terá que ser levado em consideração a simplicidade de 
instalação e manuseio, que dispensem obras civis de instalação, que 
ocupem menor espaço e que apresentem baixo ruído. Assim sendo essas 
bombas devem ser especificadas com características que atendam as 
condições da estrutura de captação existentes, principalmente no que diz 
respeito às dimensões dos tubulões e espaço disponível na casa de bombas, 
além das condições hidráulicas do sistema. 

Os conjuntos moto bomba que se adequam perfeitamente as condições 
impostas pelo projeto se adaptando as condições físicas da captação e a 
submergência mínima estabelecida pelo reservatório existente, são os 
conjuntos moto bomba do tipo anfíbia, pois tem entrada de água abaixo do 
motor, podendo se somar ou substituir as bombas existentes. 

Outro fato importante é que esses conjuntos moto bomba propostos 
custam aproximadamente 35 a 40% do conjunto moto bomba vertical existente, 
mesmo não tendo a robustez dos conjuntos de eixo vertical, é mais compatível 
com as condições locais, de manutenção e financeiras da CAESA. 

Dessa forma tornasse imperiosa a aquisição e instalação de pelo menos 2 
conjuntos moto bomba anfíbias, sendo que a CAESA que somando-se com os 
5 hoje em operação e o conjunto de encontrasse em manutenção totalizariam 
os 08 conjuntos mínimos necessários para operação com a capacidade 
máxima de distribuição e com as bombas de reserva que possibilitarão o 
operação confiável no sistema. 

 

1.4.3 REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

A readequação da Rede de Distribuição visa resolver um problema 
crônico de desabastecimento nos bairros Pedrinhas, Araxá e Aturiá, nos 
setores de distribuição Buritizal e Marco Zero. Tanto para beneficiar a 
população já conectada ao sistema da CAESA, que hoje, sofre com a falta de 
água, como para possibilitar a expansão da rede para atender os moradores da 
antiga “área do Zeca Abdon”, onde residem cerca de 5 mil pessoas. 

Nas ultimas décadas a CAESA não conseguiu acompanhar o crescimento 
populacional ocorrido em Macapá o que carretou em distorções da rede 
primária (grandes diâmetros) de distribuição, fazendo com que em alguns 
trechos, principalmente nas pontas das redes a água não conseguisse chegar 
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em quantidade suficiente para atender a região. Este fato se evidência mais 
forte mente em Macapá no bairro das Pedrinhas com reflexos nos bairros 
adjacentes do Araxá e Aturiá, pois os diâmetros das redes não suportam mais 
a demanda de água necessária para atender a população. 

As grandes causas desse problema são o forte crescimento da população 
na região e a invasão da área do “Zeca Abdon”, uma área particular que foi 
invadida e lá se criou uma grande aglomeração de pessoas que se utilizam de 
ligações clandestinas e de bombas de sucção para retirar água da rede da 
CAESA.  

Isto exposto faz-se necessário a readequação da rede primaria da região 
para possibilitar um melhor atendimento e disponibilização de água, bem como, 
a implantação da rede de distribuição na área do “Zeca Abdon” com as devidas 
ligações domiciliares para se restabelecer a normalidade do sistema nos 
bairros. 

Para isso, o presente projeto utilizasse dos projetos de readequação e 
implantação da rede de distribuição de água de Macapá pertencente ao 
contrato de Universalização do Sistema de abastecimento de Água de Macapá, 
elaborado pela SENHA Engenharia e integrante do contrato de repasse nº 
0408658-88/2013 MDR/CEF, onde foram elaborados os projetos das redes de 
distribuição para atender a realidade atual da cidade de Macapá e prevendo 
sua expansão até o ano de 2050. 

A região Central onde está localizado os bairros Araxá, Aturiá e 
Pedrinhas, segundo a concepção do projeto será atendida com fornecimento 
de água parte pelo setor de distribuição Buritizal e parte pelo setor de 
distribuição Marco Zero. 

 

SETOR MARCO ZERO     SETOR BURITIZAL 
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Segue em anexo os Memoriais descritivos dos 2 sistemas de distribuição 
de água. 

A obra consiste na execução dos trechos de rede primários projetados 
que servirão de alimentação do sistema e da rede secundária de 
abastecimento da "área do “Zeca Abdon”, sendo que esta rede secundária 50% 
será executada por rede enterrada e 50% por rede acoplada em passarelas de 
madeira (rede aérea). 

João Paulo Dias Bentes Monteiro 

Engº Sanitarista CREA n°307D/AP 

Cód. verificador: 61595758. Cód. CRC: 6803000
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RELATÓRIO DE LOCALIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO NO 

TRECHO DA RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK PRÓXIMO 

AO MONUMENTO MARCO ZERO DO EQUADOR 

 

LOCALIZAÇÃO DOS BAIRROS PEDRINAS, ARAXÁ E ATURIÁ ENTRE OS SETORES DE 

DISTRIBUIÇÃO BURITIZAL E MARCO ZERO 
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TRECHO DE REDE PRIMÁRIA EM 250MM ENTRE O RESERVATÓRIO T5 E O BAIRRO 

PEDRINHAS

TRECHO DO CRUZAMENTO DA REDE PRIMÁRIA 250MM NA RODOVIA JK

Cód. verificador: 61595759. Cód. CRC: 673A55E
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OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 04/2021 -  DES.

LOCAL: BDI: 30,65%

DATA: LS:

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

1.986.510,00       59.615,09                  22.178,37                  536.587,41                760.802,88                528.331,21                78.995,04                  

3,00% 1,00% 27,00% 38,00% 27,00% 4,00%

1.986.510,00       59.615,09                  22.178,37                  536.587,41                760.802,88                528.331,21                78.995,04                  

3,00% 1,00% 27,00% 38,00% 27,00% 4,00%

37.436,72            37.436,72                  

100,00% 100,00%

14.577,72            7.288,86                    7.288,86                    

100,00% 50,00% 50,00%

5.681,18              2.840,59                    2.840,59                    

100,00% 50,00% 50,00%

562.934,83          168.880,45                394.054,38                

100,00% 30,00% 70,00%

1.008.559,18       504.279,59                504.279,59                

100,00% 50,00% 50,00%

53.053,37            26.526,69                  26.526,68                  

100,00% 50,00% 50,00%

57.616,66            28.808,33                  28.808,33                  

100,00% 50,00% 50,00%

74.848,50            37.424,25                  37.424,25                  

100,00% 50,00% 50,00%

JULHO DE 2021

CIDADE DE MACAPÁ ESTADO DO AMAPÁ

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

JOAO PAULO DIAS B MONTEIRO 

ENG SANITARISTA CREA 307D/AP

SERVIÇOS DE REDE PRIMÁRIA

SERVIÇOS DE REDE SECUNDÁRIA

SERVIÇOS E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS
PARA ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA

3

CANTEIRO DE OBRAS

SERVIÇOS E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS
PARA ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA

1

2

MATERIAL DA REDE PRIMÁRIA

MATERIAL DA REDE SECUNDÁRIA

LIGAÇOES DOMICILIARES - MÃO DE OBRA

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS
BAIRROS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE
MACAPÁ/AP - CONVÊNIO N.º 894316/2019 –
PCN - META 1/SUBMETA 2 

SERVIÇOS E MATERIAIS PARA O SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

2

85,75% -  DES.

MACRO 
SERVIÇO

SUBMETA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

META SERVIÇO VALOR
DIAS

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS BAIRROS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP - CONVÊNIO N.º 894316/2019 – PCN - META 1/SUBMETA 2 

5

7

8

6

4

1
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OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 04/2021 -  DES.

LOCAL: BDI: 30,65%

DATA: LS:

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

JULHO DE 2021

CIDADE DE MACAPÁ ESTADO DO AMAPÁ

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

JOAO PAULO DIAS B MONTEIRO 

ENG SANITARISTA CREA 307D/AP

85,75% -  DES.

MACRO 
SERVIÇO

SUBMETA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

META SERVIÇO VALOR
DIAS

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS BAIRROS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP - CONVÊNIO N.º 894316/2019 – PCN - META 1/SUBMETA 2 

38.678,40            19.339,20                  19.339,20                  

100,00% 50,00% 50,00%

133.123,44          22.178,37                  22.178,37                  22.178,37                  22.178,37                  22.178,37                  22.231,59                  

100,00% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70%

1.520.454,14       45.629,61                  77.544,68                  471.275,30                582.321,38                404.386,69                60.463,10                  

466.055,86          13.985,48                  5.202,96                    125.909,46                178.481,50                123.944,52                18.531,94                  

1.986.510,00       59.615,09                  22.178,37                  536.587,41                760.802,88                528.331,21                78.995,04                  

3,00% 1,00% 28,00% 38,00% 27,00% 4,00%

3,00% 4,00% 32,00% 70,00% 97,00% 101,00%TOTAL ACUMULADO

DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI)

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

BDI (30,65%)

LIGAÇOES DOMICILIARES - MATERIAL
HIDRAÚLICO - POLIPROPILENO

DESEMBOLSO MENSAL (SEM BDI)

TOTAL MENSAL  (%)

9

10

Página 2 de 2
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OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 04/2021 -  DES.

LOCAL: BDI: 30,65%

DATA: LS:

Meta Submeta
Macro 
serviço

Serviço Referência Base Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit c/ 

BDI
Total c/ BDI

1 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE MACAPÁ UN        1,00 

2 SERVIÇOS E MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA UN        1,00 

1 CANTEIRO DE OBRAS 37.436,72

1.1 4813 SINAPI
 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 
X 1,125* M 

 M2 6,00  225,00 293,96 1.763,76

1.2 93207 SINAPI
 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 

 M2 32,00  853,26 1.114,78 35.672,96

2 SERVIÇOS E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA 14.577,72

2.1 1 CPU INSTALAÇÃO DO CONJUNTO MOTO BOMBA DE 350CV UN 1,00 11.157,84 14.577,72 14.577,72

3 SERVIÇOS E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 5.681,18

3.1 2 CPU INSTALAÇÃO DO CONJUNTO MOTO BOMBA DE 250CV UN 2,00 2.174,20 2.840,59 5.681,18

4 SERVIÇOS DE REDE PRIMÁRIA 562.934,83

4.1 99063 SINAPI  LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018  M 5.255,00  3,29 4,30 22.596,50

4.2 90099 SINAPI

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. 
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021 

 M3 8.092,70  10,09 13,18 106.661,79

4.3 97129 SINAPI
 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, 
JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 

 M 1.132,00  8,42 11,00 12.452,00

4.4 97128 SINAPI
 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, 
JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 

 M 346,00                      6,46 8,44 2.920,24

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

JOAO PAULO DIAS B MONTEIRO 

ENG SANITARISTA CREA 307D/AP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS BAIRROS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP - CONVÊNIO N.º 894316/2019 – PCN - META 1/SUBMETA 2 

CIDADE DE MACAPÁ ESTADO DO AMAPÁ

JULHO DE 2021 85,75% -  DES.
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OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 04/2021 -  DES.

LOCAL: BDI: 30,65%

DATA: LS:

Meta Submeta
Macro 
serviço

Serviço Referência Base Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit c/ 

BDI
Total c/ BDI

JOAO PAULO DIAS B MONTEIRO 

ENG SANITARISTA CREA 307D/AP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS BAIRROS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP - CONVÊNIO N.º 894316/2019 – PCN - META 1/SUBMETA 2 

CIDADE DE MACAPÁ ESTADO DO AMAPÁ

JULHO DE 2021 85,75% -  DES.

4.5 97127 SINAPI
 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 

 M 677,00                      3,30 4,31 2.917,87

4.6 97123 SINAPI
 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2017 

 M 1.896,00                      2,29 2,99 5.669,04

4.7 97122 SINAPI
 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2017 

 M 1.204,00  1,88 2,46 2.961,84

4.8 93375 SINAPI
 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 
DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 

 M3 7.416,65  13,20 17,25 127.937,21

4.9 98415 SINAPI
 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 
AF_04/2018 

 UN 5,00  1.061,09 1.386,31 6.931,55

4.10 6081 SINAPI  ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)  M3 2.781,24  28,52 37,26 103.629,00

4.11 97918 SINAPI
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

 TXKM 4.633,29  1,27 1,66 7.691,26

4.12 100323 SINAPI
 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 

 M3 578,05  135,17 176,60 102.083,63

4.13 97051 SINAPI  SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA NA ESTRUTURA. AF_11/2017  M 5.780,50  2,97 3,88 22.428,34
4.14 15 ORSE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (CAPA) ASFÁLTICA M2 5.780,50 3,68 4,81 27.804,21
4.15 6098 ORSE CADASTRO DE REDES DE ÁGUA M 5.255,00 1,20 1,57 8.250,35

5 MATERIAL DA REDE PRIMÁRIA 1.008.559,18

5.1 9826 SINAPI  TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)  M 1.132,00  374,86 489,75 554.397,00
5.2 9829 SINAPI  TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)  M 346,00  246,24 321,71 111.311,66
5.3 9828 SINAPI  TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE  AGUA (NBR 7665)  M 677,00  145,30 189,83 128.514,91
5.4 9825 SINAPI  TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)  M 1.896,00  53,99 70,54 133.743,84
5.5 36373 SINAPI  TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)  M 1.204,00  39,81 52,01 62.620,04
5.6 PEÇAS E CONEXÕES

5.6.1 M010910013 EMBASA FºFº - Cap, JGS, DN200 PÇ 1,00 178,15 232,75 232,75
5.6.2 M010904017 EMBASA FºFº - Curva 11°15’ com bolsas, JGS, DN250 PÇ 1,00 368,10 480,92 480,92
5.6.3 M010903017 EMBASA FºFº - Curva 22°30’ com bolsas, JGS, DN250 PÇ 2,00 406,00 530,44 1.060,88
5.6.4 M010902017 EMBASA FºFº - Curva 45° com bolsas, JGS, DN250 PÇ 2,00 464,48 606,84 1.213,68
5.6.5 M010901005 EMBASA FºFº - Curva 90° com bolsas, JGS, DN100 PÇ 1,00 180,35 235,63 235,63
5.6.6 M010901009 EMBASA FºFº - Curva 90° com bolsas, JGS, DN150 PÇ 2,00 346,90 453,22 906,44
5.6.7 M010901017 EMBASA FºFº - Curva 90° com bolsas, JGS, DN250 PÇ 1,00 863,25 1.127,84 1.127,84
5.6.8 M010909009 EMBASA FºFº - Luva com bolsas, JGS, DN150 PÇ 1,00 234,40 306,24 306,24
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OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 04/2021 -  DES.

LOCAL: BDI: 30,65%

DATA: LS:

Meta Submeta
Macro 
serviço

Serviço Referência Base Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit c/ 

BDI
Total c/ BDI

JOAO PAULO DIAS B MONTEIRO 

ENG SANITARISTA CREA 307D/AP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS BAIRROS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP - CONVÊNIO N.º 894316/2019 – PCN - META 1/SUBMETA 2 

CIDADE DE MACAPÁ ESTADO DO AMAPÁ

JULHO DE 2021 85,75% -  DES.

5.6.9 M010909013 EMBASA FºFº - Luva com bolsas, JGS, DN200 PÇ 3,00 285,79 373,38 1.120,14
5.6.10 M011006037 EMBASA FºFº - Luva com bolsas, JGS, DN500 PÇ 1,00 2.238,76 2.924,94 2.924,94
5.6.11 M010907029 EMBASA FºFº - Redução ponta e bolsa, JGS, DN250 x DN200 PÇ 1,00 446,56 583,43 583,43
5.6.12 M010905009 EMBASA FºFº - Tê com bolsas, JGS, DN100 PÇ 1,00 228,95 299,12 299,12
5.6.13 M010905021 EMBASA FºFº - Tê com bolsas, JGS, DN150 PÇ 2,00 357,81 467,48 934,96
5.6.14 M010905037 EMBASA FºFº - Tê com bolsas, JGS, DN200 PÇ 1,00 532,10 695,19 695,19
5.6.15 M010905033 EMBASA FºFº - Tê de redução com bolsas, JGS, DN200 x DN150 PÇ 1,00 553,79 723,53 723,53
5.6.16 M010905045 EMBASA FºFº - Tê de redução com bolsas, JGS, DN250 x DN150 PÇ 1,00 887,28 1.159,23 1.159,23
5.6.17 M010905101 EMBASA FºFº - Tê de redução com bolsas, JGS, DN500 x DN250 PÇ 1,00 3.036,21 3.966,81 3.966,81

6 SERVIÇOS DE REDE SECUNDÁRIA 53.053,37

6.1 99063 SINAPI  LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018  M 2.205,00  3,29 4,30 9.481,50

6.2 90099 SINAPI

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. 
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021 

 M3 529,20  10,09 13,18 6.974,86

6.3 93382 SINAPI  REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016  M3 415,19  20,30 26,52 11.010,84

6.4 100236 SINAPI
 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MENOR OU 
IGUAL A 60 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 

 MXKM 1.102,50  1,63 2,13 2.348,33

6.5 100236 SINAPI
 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MENOR OU 
IGUAL A 60 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 

 MXKM 1.102,50  1,63 2,13 2.348,33

6.6 97121 SINAPI
 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2017 

 M 662,00  1,33 1,74 1.151,88

6.7 100323 SINAPI
 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 

 M3 66,15  135,17 176,60 11.682,09

6.8 97918 SINAPI
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

 TXKM 900,51  1,27 1,66 1.494,85

6.9 6098 ORSE CADASTRO DE REDES DE ÁGUA M 2.205,00 1,20 1,57 3.461,85
6.10 3148 SINAPI  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)  UN 50,00  16,04 20,96 1.048,00
6.11 406 SINAPI  FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)  UN 22,00  71,35 93,22 2.050,84

7 MATERIAL DA REDE SECUNDÁRIA 57.616,66

7.1 36084 SINAPI  TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)  M 1.102,50  19,17 25,05 27.617,63

7.2 25883 SINAPI
 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE, (SDR 11 - 
PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) 

 M 1.102,50  20,83 27,21 29.999,03
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OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 04/2021 -  DES.

LOCAL: BDI: 30,65%

DATA: LS:

Meta Submeta
Macro 
serviço

Serviço Referência Base Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit c/ 

BDI
Total c/ BDI

JOAO PAULO DIAS B MONTEIRO 

ENG SANITARISTA CREA 307D/AP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS BAIRROS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP - CONVÊNIO N.º 894316/2019 – PCN - META 1/SUBMETA 2 

CIDADE DE MACAPÁ ESTADO DO AMAPÁ

JULHO DE 2021 85,75% -  DES.

8 LIGAÇOES DOMICILIARES - MÃO DE OBRA 74.848,50

8.1 95634 SINAPI
 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½")   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 

UN 450,00  127,31 166,33 74.848,50

9 LIGAÇOES DOMICILIARES - MATERIAL HIDRAÚLICO - POLIPROPILENO 38.678,40

9.1 1406 SINAPI
 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 60 MM X 1/2" OU 
60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA 

 UN 450,00  17,49 22,85 10.282,50

9.2 3148 SINAPI  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)  UN 45,00  16,04 20,96 943,20
9.3 9856 SINAPI  TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL  M 540,00  6,91 9,03 4.876,20
9.4 3543 SINAPI  JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN 900,00  2,39 3,12 2.808,00

9.5 7602 SINAPI  TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128)  UN 450,00  17,25 22,54 10.143,00

9.6 9813 SINAPI
 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA 
LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) 

 M 1.350,00  4,06 5,30 7.155,00

9.7 55 SINAPI
 ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA 
LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) 

 UN 450,00  4,20 5,49 2.470,50

10 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 133.123,44

10.1 3 CPU ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MÊS 6,00 16.982,20 22.187,24 133.123,44

R$ 1.520.454,14

30,65% R$ 466.055,86

R$ 1.986.510,00TOTAL GERAL COM L.S. 85,75% -  DESONERADO - E BDI 

PARCELA REFERENTE AO BDI 

TOTAL GERAL COM L.S. 85,75% E SEM BDI
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OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 04/2021 -  DES.

LOCAL: CIDADE DE MACAPÁ ESTADO DO AMAPÁ BDI: 30,65%

DATA: JULHO DE 2021 LS: 85,75% -  DES.

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
VALOR TOTAL (R$)

1

2

1 CANTEIRO DE OBRAS 37.436,72

2 SERVIÇOS E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA 14.577,72

3 SERVIÇOS E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 5.681,18

4 SERVIÇOS DE REDE PRIMÁRIA 562.934,83

5 MATERIAL DA REDE PRIMÁRIA 1.008.559,18

6 SERVIÇOS DE REDE SECUNDÁRIA 53.053,37

7 MATERIAL DA REDE SECUNDÁRIA 57.616,66

8 LIGAÇOES DOMICILIARES - MÃO DE OBRA 74.848,50

9 LIGAÇOES DOMICILIARES - MATERIAL HIDRAÚLICO - POLIPROPILENO 38.678,40

10 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 133.123,44

1.520.454,14

30,65% 466.055,86

1.986.510,00

RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVICOS

ENGº SANITARISTA CREA 307D/AP

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

JOAO PAULO DIAS BENTES MONTEIRO

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS BAIRROS CENTRAIS DO
MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP - CONVÊNIO N.º 894316/2019 – PCN - META 1/SUBMETA 2 

SERVIÇOS E MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS BAIRROS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP - CONVÊNIO N.º 894316/2019 – P

TOTAL GERAL COM L.S. 112,12% E SEM BDI

PARCELA REFERENTE AO BDI 

TOTAL GERAL COM L.S. 85,75% -  DESONERADO - E BDI 
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OBRA:

Senhor Diretor do Departamento do Programa Calha Norte,

Declaro, para os devidos fins, que a alternativa de incidência da contribuição previdên-

Engenharia foi , pois tornou-se a mais vantajosa para esta Adminis-
tração Pública, uma vez que a meta estipulada alcançou uma maior área a ser beneficiada.

Em ambas planilhas orçamentárias, no cálculo do BDI adotado, foram utilizados os 
mesmos valores de seus componentes e, ainda, declaro que os percentuais relativos aos im-
postos estão de acordo com o que emanam as leis pertinentes.

Para fins de verificação do BDI em relação aos limites definidos no Acórdão 2.622/2013
do Plenário do TCU, a obra foi enquadrada como:

Ademais, informo que o percentual de BDI adotado foi obtido a partir da fórmula abai-
xo, seguida do memorial de cálculo do índice.

(AC)
(S e G)

(R) 
(DF)
(L)
(I)

Notas do modelo: (*) Pode haver garantia desde que previsto no Edital da licitação e no contrato de execução.

(**) Podem ser aceitos outros percentuais de ISSQN desde que devidamente embasados na legislação municipal.

JOÃO PAULO DIAS BENTES MONTEIRO
CREA 307D/AP

Responsável Técnico

ciária sobre folha de pagamento para a planilha orçamentária do presente Projeto Básico de 

MACAPÁ 29 DE JANEIRO DE 2021

TOTAL 26,77            30,47              32,99            30,65                          

ISSQN (**) 1,50              3,00               5,00              2,50                           
CPRB 4,50              4,50               4,50              4,50                           

COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65              0,65               0,65              0,65                           

Lucro 6,74              8,04               9,40              8,22                           
TRIBUTOS 9,65              11,15             13,15            10,65                         

Risco 1,00              1,39               1,74              1,39                           
Despesas Financeiras 0,94              0,99               1,17              0,99                           

Administração Central 3,43              4,93               6,71              4,93                           
Seguro e Garantia (*) 0,28              0,49               0,75              0,49                           

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA

BDI ADOTADO
1º Quartil Médio 2º Quartil

Saneamento básico.

DECLARAÇÃO

COM DESONERAÇÃO

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS BAIRROS CENTRAIS DO MUNICÍPIO
DE MACAPÁ/AP - CONVÊNIO N.º 894316/2019 – PCN - META 1/SUBMETA 2 
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CPU - 1
CODIGO UND
SINAPI M² UNITÁRIO PARCIAL

88264
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

M.O. H 16,000000  19,59 313,44

88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

M.O. H 48,000000  12,60 604,80

93402

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 
MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE 
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. 
AF_03/2016

EQUIP. CHP 20,000000  169,38 3.387,60

10809 TIFOR 3,2 T 20M DE CABO EQUIP. H 20,000000  1,24 24,80

93287

GUINDASTE HIDRÁULICO 
AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP 
DIURNO. AF_03/2016

EQUIP. CHP 20,000000           341,36 6.827,20

918,24
10.239,60
11.157,84

11.157,84

CPU - 2
CODIGO UND
SINAPI und UNITÁRIO PARCIAL

88264
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

M.O. H 14,000000  19,59 274,26

88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

M.O. H 56,000000  12,60 705,60

93402

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 
MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE 
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. 
AF_03/2016

EQUIP. CHP 7,000000  169,38 1.185,66

10809 TIFOR 3,2 T 20M DE CABO EQUIP. H 7,000000  1,24 8,68
979,86

1.194,34
2.174,20

2.174,20

CPU - 3
CODIGO UND
SINAPI und UNITÁRIO PARCIAL

90779
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 60,000000  125,04 7.502,40

90780
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

M.O. H 220,000000  26,93 5.924,60

90766
ALMOXARIFE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

M.O. H 220,000000  16,16 3.555,20

16.982,20

16.982,20

16.982,20

CUSTO TOTAL (unit.):
BDI(%):0,00

PREÇO TOTAL :

DESCRIÇÃO SER.CG QUANT.
VALOR

CUSTO (mão-de-obra):
CUSTO (material):

COMPOSIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 250 CV

COMPOSIÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO DA OBRA

DESCRIÇÃO SER.CG QUANT.
VALOR

CUSTO TOTAL (unit.):
BDI(%):0,00

PREÇO TOTAL :

CUSTO (material):
CUSTO (mão-de-obra):

CUSTO (mão-de-obra):
CUSTO (equipamento):
CUSTO TOTAL (unit.):

BDI(%):0,00
PREÇO TOTAL :

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

COMPOSIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 350 CV

DESCRIÇÃO SER.CG QUANT.
VALOR
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OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 04/2021 -  DES.

LOCAL: BDI: 30,65%

DATA: LS:

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

1 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE MACAPÁ

2 SERVIÇOS E MATERIAS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1 CANTEIRO DE OBRAS

1.1 4813 SINAPI M2 6,00

2,00 X 3,00 6,00

1.2 93207 SINAPI M2 32,00

8,00 X 4,00 32,00

2 SERVIÇOS E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA

2.1 1 CPU UN 1,00

1,00 1,00

3 SERVIÇOS E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA

3.1 2 CPU UN 2,00

2,00 2,00

6 SERVIÇOS DE REDE PRIMÁRIA

4.1 99063 SINAPI M 5.255,00

5.255,00 5.255,00

OBS.: 

4.2 90099 SINAPI M3 8.092,70

LOCAÇÃO x 1,10* x 1,40 8.092,70

OBS.: 

4.3 97129 SINAPI M 1.132,00

1.132,00 1.132,00

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

OBS.:

ENG SANITARISTA CREA 307D/AP

JOAO PAULO DIAS B MONTEIRO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS BAIRROS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP - CONVÊNIO N.º 894316/2019 – PCN - 

CIDADE DE MACAPÁ ESTADO DO AMAPÁ

85,75% -  DES.JULHO DE 2021

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

OBS.:

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

OBS.: DIMENSÕES DE 2,00 x 3,00m EM CONFORMIDADE COM O MANUAL DO DPCN. LAYOUT CONFORME MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO FEDERAL - OBRAS, 
PUBLICADO PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO.

QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

INSTALAÇÃO DO CONJUNTO MOTO BOMBA DE 350CV

INSTALAÇÃO DO CONJUNTO MOTO BOMBA DE 250CV

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL 
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021
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OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 04/2021 -  DES.

LOCAL: BDI: 30,65%

DATA: LS:

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

ENG SANITARISTA CREA 307D/AP

JOAO PAULO DIAS B MONTEIRO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS BAIRROS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP - CONVÊNIO N.º 894316/2019 – PCN - 

CIDADE DE MACAPÁ ESTADO DO AMAPÁ

85,75% -  DES.JULHO DE 2021

QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBS.: volume do tubo = [(3,1415 x (0,25)^2) / 4] x 1.132 = 54,97m3

4.4 97128 SINAPI M 346,00

346,00 346,00

OBS.:  volume do tubo = [(3,1415 x (0,20)^2) / 4] x 346 = 10,87m3

4.5 97127 SINAPI M 677,00

677,00 677,00

OBS.: volume do tubo = [(3,1415 x (0,150)^2) / 4] x 677 = 11,96m3

4.6 97123 SINAPI M 1.896,00

1.896,00 1.896,00

OBS.: volume do tubo = [(3,1415 x (0,10)^2) / 4] x 1.896 = 14,89m3

4.7 97122 SINAPI M 1.204,00

1.204,00 1.204,00

OBS.: volume do tubo = [(3,1415 x (0,075)^2) / 4] x 1.204 = 05,31m3

4.8 93375 SINAPI M3 7.416,65

ESCAVAÇÃO - BERÇO DE AREIA - VOLUME DOS TUBOS
6.946,94 - 496,21 - 
(54,97+10,87+11,96+14,89+05,31)

7.416,65

OBS.:

4.9 98415 SINAPI UN 5,00

5,00 5,00

OBS.:

4.10 6081 SINAPI M3 2.781,24

7.625,82 X 30% X EMPOLAMENTO (25%) 2.781,24

OBS.: consideramos 30% de material novo de primeira categoria para reaterro

4.11 97918 SINAPI TXKM 4.633,29

(BERÇO DE AREIA + VOLUME DOS TUBOS + 
ARGILA OU BARRO) X DMT

4.633,29

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL 
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL 
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 
1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
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OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 04/2021 -  DES.

LOCAL: BDI: 30,65%

DATA: LS:

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

ENG SANITARISTA CREA 307D/AP

JOAO PAULO DIAS B MONTEIRO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS BAIRROS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP - CONVÊNIO N.º 894316/2019 – PCN - 

CIDADE DE MACAPÁ ESTADO DO AMAPÁ

85,75% -  DES.JULHO DE 2021

QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBS.: ADOTAR DMT MEDIO 13KM

4.12 100323 SINAPI M3 578,05

LOCAÇÃO DA REDE x 1,10 x 0,10 578,05 578,05

OBS.: 

4.13 97051 SINAPI M 5.780,50

LOCAÇÃO X LARGURA (1,1) 5.780,50

OBS.: 

4.14 15 ORSE M2 5.780,50

LOCAÇÃO X LARGURA (1,1) 5.780,50

OBS.: 

4.15 6098 ORSE M 5.255,00

LOCAÇÃO 5.255,00

OBS.: 

5 MATERIAL DA REDE PRIMÁRIA

5.1 9826 SINAPI M 1.132,00

1.132,00 1.132,00

OBS.: 

5.2 9829 SINAPI M 346,00

346,00 346,00

OBS.: 

5.3 9828 SINAPI M 677,00

677,00 677,00

OBS.: 

5.4 9825 SINAPI M 1.896,00

1.896,00 1.896,00

OBS.: 

5.5 36373 SINAPI M 1.204,00

1.204,00 1.204,00

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

CADASTRO DE REDES DE ÁGUA

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)

SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA NA ESTRUTURA. AF_11/2017

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (CAPA) ASFÁLTICA

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE  AGUA (NBR 7665)

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)
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OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 04/2021 -  DES.

LOCAL: BDI: 30,65%

DATA: LS:

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

ENG SANITARISTA CREA 307D/AP

JOAO PAULO DIAS B MONTEIRO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS BAIRROS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP - CONVÊNIO N.º 894316/2019 – PCN - 

CIDADE DE MACAPÁ ESTADO DO AMAPÁ

85,75% -  DES.JULHO DE 2021

QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBS.: 

5.6

OBS.: 

5.6.1 M010910013 EMBASA PÇ 1,00

1,00 1,00

OBS.: 

5.6.2 M010904017 EMBASA PÇ 1,00

1,00 1,00

OBS.: 

5.6.3 M010903017 EMBASA PÇ 2,00

2,00 2,00

OBS.: 

5.6.4 M010902017 EMBASA PÇ 2,00

2,00 2,00

OBS.: 

5.6.5 M010901005 EMBASA PÇ 1,00

1,00 1,00

OBS.: 

5.6.6 M010901009 EMBASA PÇ 2,00

2,00 2,00

OBS.: 

5.6.7 M010901017 EMBASA PÇ 1,00

1,00 1,00

FºFº - Curva 45° com bolsas, JGS, DN250

FºFº - Curva 90° com bolsas, JGS, DN100

FºFº - Curva 90° com bolsas, JGS, DN150

FºFº - Curva 90° com bolsas, JGS, DN250

FºFº - Curva 11°15’ com bolsas, JGS, DN250

FºFº - Curva 22°30’ com bolsas, JGS, DN250

PEÇAS E CONEXÕES

FºFº - Cap, JGS, DN200
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OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 04/2021 -  DES.

LOCAL: BDI: 30,65%

DATA: LS:

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

ENG SANITARISTA CREA 307D/AP

JOAO PAULO DIAS B MONTEIRO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS BAIRROS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP - CONVÊNIO N.º 894316/2019 – PCN - 

CIDADE DE MACAPÁ ESTADO DO AMAPÁ

85,75% -  DES.JULHO DE 2021

QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBS.: 

5.6.8 M010909009 EMBASA PÇ 1,00

1,00 1,00

OBS.: 

5.6.9 M010909013 EMBASA PÇ 3,00

3,00 3,00

OBS.: 

5.6.10 M011006037 EMBASA PÇ 1,00

1,00 1,00

OBS.: 

5.6.11 M010907029 EMBASA PÇ 1,00

1,00 1,00

OBS.: 

5.6.12 M010905009 EMBASA PÇ 1,00

1,00 1,00

OBS.: 

5.6.13 M010905021 EMBASA PÇ 2,00

2,00 2,00

OBS.: 

5.6.14 M010905037 EMBASA PÇ 1,00

1,00 1,00

OBS.: 

5.6.15 M010905033 EMBASA PÇ 1,00

1,00 1,00

FºFº - Luva com bolsas, JGS, DN150

FºFº - Luva com bolsas, JGS, DN200

FºFº - Luva com bolsas, JGS, DN500

FºFº - Tê com bolsas, JGS, DN150

FºFº - Tê com bolsas, JGS, DN200

FºFº - Tê de redução com bolsas, JGS, DN200 x DN150

FºFº - Redução ponta e bolsa, JGS, DN250 x DN200

FºFº - Tê com bolsas, JGS, DN100
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OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 04/2021 -  DES.

LOCAL: BDI: 30,65%

DATA: LS:

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

ENG SANITARISTA CREA 307D/AP

JOAO PAULO DIAS B MONTEIRO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS BAIRROS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP - CONVÊNIO N.º 894316/2019 – PCN - 

CIDADE DE MACAPÁ ESTADO DO AMAPÁ

85,75% -  DES.JULHO DE 2021

QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBS.: 

5.6.16 M010905045 EMBASA PÇ 1,00

1,00 1,00

OBS.: 

5.6.17 M010905101 EMBASA PÇ 1,00

1,00 1,00

OBS.: 

6 SERVIÇOS DE REDE SECUNDÁRIA

6.1 99063 SINAPI M 2.205,00

2.205,00 2.205,00

OBS.: 

6.2 90099 SINAPI M3 529,20

1.102,50 X 0,60 X 0,8 529,20

OBS.: 

6.3 93382 SINAPI M3 415,19

ESCAVAÇÃO - BERÇO - TUBO 415,19

OBS.: 

6.4 100236 SINAPI MXKM 1.102,50

1.102,50 1.102,50

OBS.:

6.5 100236 SINAPI MXKM 1.102,50

1.102,50 1.102,50

OBS.: 

6.6 97121 SINAPI M 662,00

1.102,50 662,00

OBS.:  volume do tubo = [(3,1415 x (0,06)^2) / 4] x 1.102,5 = 3,12m3

6.7 100323 SINAPI M3 66,15

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

FºFº - Tê de redução com bolsas, JGS, DN250 x DN150

FºFº - Tê de redução com bolsas, JGS, DN500 x DN250

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 60 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 60 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018
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OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 04/2021 -  DES.

LOCAL: BDI: 30,65%

DATA: LS:

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

ENG SANITARISTA CREA 307D/AP

JOAO PAULO DIAS B MONTEIRO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS BAIRROS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP - CONVÊNIO N.º 894316/2019 – PCN - 

CIDADE DE MACAPÁ ESTADO DO AMAPÁ

85,75% -  DES.JULHO DE 2021

QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.102,50 X 0,60 X 0,1 66,15

OBS.: 

6.8 97918 SINAPI TXKM 900,51

(LASTRO + TUBO) * DMT 900,51

OBS.:  DMT = 13KM

6.9 6098 ORSE M 2.205,00

2.205,00 2.205,00

OBS.: 

6.10 3148 SINAPI UN 50,00

50,00 50,00

OBS.: 

6.11 406 SINAPI UN 22,00

((1.102,5M / 2) * 1,2) / 30M 22,00

OBS.: 

7 MATERIAL DA REDE SECUNDÁRIA

7.1 36084 SINAPI M 1.102,50

1.102,50 1.102,50

OBS.: 

7.2 25883 SINAPI M 1.102,50

1.102,50 1.102,50

OBS.: 

8 LIGAÇOES DOMICILIARES - MÃO DE OBRA

8.1 95634 SINAPI UN 450,00

450,00 450,00

OBS.: 

9 LIGAÇOES DOMICILIARES - MATERIAL HIDRAÚLICO - POLIPROPILENO

9.1 1406 SINAPI UN 450,00
450,00 450,00

OBS.: 

9.2 3148 SINAPI UN 45,00

1X A CADA 10 LIGAÇÕES 45,00

CADASTRO DE REDES DE ÁGUA

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 
15561)

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA
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OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 04/2021 -  DES.

LOCAL: BDI: 30,65%

DATA: LS:

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

ENG SANITARISTA CREA 307D/AP

JOAO PAULO DIAS B MONTEIRO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS BAIRROS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP - CONVÊNIO N.º 894316/2019 – PCN - 

CIDADE DE MACAPÁ ESTADO DO AMAPÁ

85,75% -  DES.JULHO DE 2021

QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBS.: 
9.3 9856 SINAPI M 540,00

1,2M A CADA LIGAÇÃO 540,00
OBS.: 

9.4 3543 SINAPI UN 900,00
2X A CADA LIGAÇÃO 900,00

OBS.: 
9.5 7602 SINAPI UN 450,00

450,00 450,00
OBS.: 

9.6 9813 SINAPI M 1.350,00
3M A CADA LIGAÇÃO 1.350,00

OBS.: 
9.7 55 SINAPI UN 450,00

450,00 450,00
OBS.: 

10 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
10.1 3 CPU MÊS 6,00

6 MESES 6,00

OBS.: 

JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128)

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)

ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA 
Avenida Ernestino Borges, 222, Centro, Macapá-AP, CEP 68908-010 
NULIC/CAESA 
 

ANEXO II  
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 001/2022–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 05 (cinco) meses, 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 firma 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 FIRMA 
CARIMBO 

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

ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA O PREVISTO NO ART. 27-V DA LEI 8.666/93 
 
 
 
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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97



 
 

 

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

 
 

ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
 
 
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 _____ 
 
 
 

----------------------------------------------------------------- 
Assinatura do(s) proponente(s) ou representante(s) 
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA 
Avenida Ernestino Borges, 222, Centro, Macapá-AP, CEP 68908-010 
NULIC/CAESA 
 

ANEXO V 
 

CONTRATO Nº ____/2022/CAESA 
 

INSTRUMENTO DE CONTRATO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A 
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO 
DO AMAPÁ–CAESA E A EMPRESA 
_________________________, 

TENDO COMO OBJETO DE 
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 
OS BAIRROS CENTRAIS DO 
MUNICÍPIO DE MACAPÁ/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° 7000025-02, com sede na Av. Ernestino Borges, nº 222, 
Centro, CEP – 68.908-198 – Macapá-AP, neste ato representada pelo Diretor-Presidente, Senhor 
VALDINEI SANTANA AMANAJÁS, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/AP nº 383-B, 
portador do RG nº 1527784/AP e do CPF nº 144.946.802-06, residente e domiciliado em Macapá/AP, 
pelo Diretor Administrativo e Financeiro, Senhor PAULO ROBERTO GOMES DE BARROS, brasileiro, 
Administrador, CRA/AP nº 0-00934, portador do RG nº 010.704/AP e do CPF n° 163.922.722-91, 
residente e domiciliado em Macapá/AP, pela Diretora Técnica, 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/AP, pelo Diretor 
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 pelo Diretor Comercial e de Negócios, Senhor LUIZ JOSÉ DOS SANTOS MONTEIRO, 
brasileiro, casado, Administrador, CRA/AP nº 00559, RG nº 641.068-AP, CPF n°. 061.595.672-68, 
residente e domiciliado na Rua São José, nº 362, bairro Laguinho, nesta cidade de Macapá/AP, 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 001/2022-CPL/CAESA, seus Anexos e adendos referente ao 

processo administrativo n. 200201.0077.2286.0173/2021-DIROP/CAESA;  

b) Proposta comercial da CONTRATADA  
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO  
3.1. Contratação De Empresa Para Execução Dos Serviços De Ampliação Do Sistema De 
Abastecimento De Água Para Os Bairros Centrais Do Município De Macapá/Ap, Conforme As 
Especificações Técnicas, Projetos, Orçamento Estimativo E Cronograma Físico-Financeiro - 
Anexo I Do Edital. 
3.2. Após a assinatura do contrato, a FISCALIZAÇÂO emitirá a ordem de serviço para o inicio 
dos serviços.  
3.3. A execução do serviço sofrerá Fiscalização da CAESA, sendo que a locação dentro do mesmo 
obedecerá a indicação prevista no projeto. 
 
4. CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE EXECUÇÃO  
4.1. O Objeto a ser contratado será executado sob a forma de execução indireta no regime de 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, conforme inciso II, letra “b”, do artigo 10, da Lei nº 8.666/93, e 
suas alterações.  
4.2. Os serviços serão executados obedecendo ao descrito no Projeto Básico (ANEXO I), nas normas 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais legislações que regem a espécie. 
 
5. CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO  
5.1. O valor global do presente Contrato é de R$ _____________ 
(___________________________________________________).  
 
6. CLÁUSULA SEXTA – DA FONTE DE RECURSOS  
6.1. Os recursos financeiros para a execução do objeto estão previstos: 
Programa de Trabalho nº 05.244.2058.1211.0001, PTRES 097029, à conta de recursos oriundos do 
Tesouro Nacional, Fonte de Recursos 100, Natureza da Despesa 443251, e; 
Unidade de Despesa: 0030 – Desenvolvimento da Infraestrutura econômica, Ação: 1042 – 
Construção Ampliação, Função/Sub-Função: 15451 – Urbanismo/Infraestrutura Urbana, 
Elemento: 44.90.51, Fonte: 3.101 – Recursos do Tesouro do Estado. 
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
7.1. Após a execução do serviço conforme anexo I, deverá ser emitido Termo de Recebimento Parcial 
dessa etapa dos serviços. 
7.2. O término dos serviços será considerado após a perfuração de todos os poços e se 
caracterizará pela comunicação escrita da contratada à CAESA, procedimentos esses que devem ser 
feitos com prazo contratual vigente. 
7.3. 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. 
 

7.4. 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 
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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). 
 
8. CLÁUSULA OITAVA – DA FORMA DE PAGAMENTO  
8.1. Somente serão efetuados os pagamentos referentes aos serviços efetivamente executados e 
medidos, desde que cumpridas todas as exigências contratuais; 
8.2. Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura discriminando a 
execução do serviço efetivamente prestado; 
8.3. 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. 
8.4. Caso a Contratada goze de algum benefício fiscal, esta ficará responsável pela apresentação de 
documentação hábil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar nº 
123/2006), pela entrega de declaração, conforme modelo constante da IN nº 480/04, alterada pela IN 
nº 706/07, ambas da Secretaria da Receita Federal.  
8.5. Após apresentada a referida comprovação, a CONTRATADA ficará responsável por comunicar a 
CAESA qualquer alteração posterior na situação declarada, a qualquer tempo, durante a execução do 
serviço. Se, por qualquer motivo alheio à vontade da Contratante, for paralisada a prestação do serviço, 
o período correspondente não gerará obrigação de pagamento; 
8.6. No caso de pendência de liquidação de obrigações pelo Fornecedor, em virtude de penalidades 
impostas, a CONTRATANTE poderá descontar de eventuais faturas devidas ou ainda, quando for o 
caso, cobrada judicialmente. 
8.7. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela 
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, 
será mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 EM = I x N x VP  
Onde:  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela a ser paga; e  
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:  
   I = (TX/100)   I = (6/100)   I = 0,0001644  
                 365          365  
 TX = Percentual da taxa anual = 6% 
 
8.8. 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. 
 
8.9. 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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9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
9.1. 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 no Termo de Referência, neste instrumento e outras normas que 
regem a matéria objeto desta avença; 
9.2. 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; 
9.3. 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; 
9.4. A contratada será responsável pelo pagamento de licenças, multas, taxas ou quaisquer 
emolumentos devidos aos entes públicos e que estejam relacionados com a obra; 
9.5. 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 ocorrerem de 
fatores imprevisíveis; 
9.6. O Construtor deverá colocar uma placa em local bem visível da obra, no modelo a ser fornecido 
pela CAESA; 
9.7. O Construtor ficará obrigado a demolir e refazer os trabalhos rejeitados pela fiscalização, ficando 
por sua conta exclusiva, as despesas desses serviços; 
9.8. 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; 
9.9. 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; 
9.10. A responsabilidade do Empreiteiro é integral com a obra contratada nos termos do Código Civil 
Brasileiro. 
9.11. A presença da Fiscalização na obra não diminui a responsabilidade da contratada; 
9.12. A guarda e vigilância dos equipamentos e materiais necessários a obra e ainda não entregues a 
CAESA são de responsabilidade da Contratada; 
9.13. 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; 
9.14. 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; 
9.15. 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.  
9.17. As construções serão fiscalizadas por Engºs designados pela CAESA, cabendo ao construtor 
facilitar-lhe o cabal desempenho das suas funções e acatar as suas determinações dentro das boas 
normas de serviços. 
9.18. A Contratada fica obrigada a conceder livre acesso de servidores do CONCEDENTE, bem 

como dos órgãos de controle interno e externo, aos processos, documentos, informações, registros 

contábeis e locais de execução, referentes ao objeto contratado. 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
10.1. São compromissos do CONTRATANTE para o fiel cumprimento das obrigações pactuadas; 
10.1.1. Permitir o livre acesso da CONTRATADA aos locais onde serão realizados os serviços; 
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10.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou 
Responsável Técnico da licitante vencedora; 
10.1.3. Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por intermédio de Engº. designado pela 
CAESA, cabendo ao Construtor facilitar-lhe o cabal desempenho das suas funções e acatar as suas 
determinações dentro das boas normas de serviços, que deverá, ainda, atestar as faturas; 
101.4. Notificar a Contratada de qualquer irregularidade detectada na execução do contrato; 
10.1.5. 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; 
10.1.6. Rejeitar os serviços executadas em desacordo com Projeto Básico ou com imperfeição, 
presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicáveis;  
10.1.7. Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento;  
10.1.8. Providenciar devida publicação no Diário Oficial do Estado do presente contrato; 
10.1.9. Coordenar a execução dos serviços de forma que seja assegurada a qualidade com estrita 
observância ao Contrato. 
10.1.10. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;  

10.1.11. 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  

10.1.12. Promover o pagamento nos moldes estabelecidos neste contrato.  

 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA  
11.1. O prazo de vigência contratual será de 300 (TREZENTOS) dias contados a partir da 

assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/1993. 

11.2. 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.  
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTE DE PREÇOS 
12.1. Os preços contratados não são passíveis de reajustamento, exceto em caso de renovação de 
contrato ou caso imprevisto que altere fundamentalmente o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
quando se adotará para o reajuste a inflação do período medida pelo IPC ou índice que venha a 
substitui-lo. 
 
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 – PRORROGAÇÃO E RESCISÃO:  
14.1. O presente contrato poderá ter seu prazo de cumprimento prorrogado, podendo ser rescindido, 
tudo nos termos previstos na Lei 8.666/1993. Para 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 – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES  
15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá 

ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha 

orçamentária. 

15.3. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço 

desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência 
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especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença 

percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas 

a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto 

ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos arts. 14 

e 15 do Decreto nº 7.983/2013. 

15.4. Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preço 
global, a assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a adequação de 
todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, e a aquiescência de 
que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, 
especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no 
seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II, do Decreto nº 
7.983/2013. 
 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
16.1. 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 fazer jus. Em caso de inexistência ou 
insuficiência de crédito da CONTRATADA o valor devido será cobrado administrativamente e/ou 
judicialmente. 
 
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL:  
17.1. 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.  
 
18.  CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 
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18.1. Cabe a CONTRATANTE, a seu critério a designação de engenheiro ou comissão especialmente 
constituída para esse fim, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases da 
execução dos serviços, cabendo ao Construtor facilitar-lhe o cabal desempenho das suas funções e 
acatar as suas determinações dentro das boas normas de serviços. 
                                                                                  
19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO:  
19.1. 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.  
 
20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS CASOS FORTUITOS E DE FORÇA MAIOR  
20.1. 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.  
 
 
21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS  
21.1. A prestação dos serviços, bem como os casos omissos regular-se-ão pelas obrigações descritas 
neste instrumento, no Projeto Básico 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.  
 
22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  
22.1. 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 análises 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.  
23. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO:  
23.1. Será admitida a subcontratação no percentual de até 30% (trinta por cento) do objeto licitado, 
desde que autorizado pela Administração.  
 
24. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DO FORO  
24.1. 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 2022.  
Pelo Contratante: 
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Valdinei Santana Amanajás                   Paulo Roberto Gomes de Barros 
          Diretor Presidente                          Diretor Administrativo e Financeiro 

 
 

João Paulo Dias Bentes Monteiro           Magaly Brito Bezerra Xavier 
Diretor Operacional                                Diretora Técnica 

 
 

Luiz José dos Santos Monteiro 
Diretor Comercial e de Negócios 

Pela Contratada: 

______________________________________ 
Representante Legal da Contratada 

Testemunhas: 
1 - ________________________________________________ CPF ___________________ 
2 - ________________________________________________ CPF ___________________ 
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ANEXO VI 
 

(LOCAL E DATA) 
À COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ – CAESA 
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 – 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. 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO 
 

 

 

(nome da empresa) .............................................................., CNPJ n.º ...................................., sediada 
(endereço completo) .............................................................................., declara, sob as penas da lei, 
que até esta data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e contratação no processo licitatório 
da Tomada de Preços Nº ___/2021 promovida pela Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

                                                Local e Data,   .............................. 

                                                                  (nome e n. º da CI do declarante 
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