
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022   

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, Autarquia Municipal criada pela Lei Nº115 

/69 de 15 de agosto 1969, através de sua diretoria, instituída pela PORTARIA nº 016/2021, de 04 

de janeiro de 2021, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS, regida pela Lei n.º 8.666/1993 e nas condições a seguir: 

 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço Global  

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global 

LOCAL DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 

Sede do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, à Travessa do Salim, 85- Centro, Balsas/MA. 

DIA E HORA PARA RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO, PROPOSTAS E INÍCIO DA 

ABERTURA DOS ENVELOPES: 

Dia 29 de julho de 2022 às 09:00 horas. 

 

1. OBJETO DA LICITAÇÃO: 

 

1.1 – Constitui objeto desta licitação: Contratação de empresa especializada na prestação de 

Serviços de Engenharia para perfuração de Poço Tubular profundo, incluindo cerca de proteção, 

elevatória, e cubículo de proteção do quadro de comando de bombas, nos bairros Nova Açucena, 

Parque Cidade Maravilha e São Caetano, na cidade de Balsas-MA. 

 

1.2 – A despesa resultante desta TOMADA DE PREÇOS correrá à conta das dotações 

orçamentárias consignadas no orçamento do SAAE para o exercício financeiro do ano de 2022, 

assim detalhadas: 

 

FUNÇÃO DE GOVERNO: 17 Saneamento 

SUBFUNÇÃO DE GOVERNO: 512 Saneamento Básico Urbano 

PROGRAMAS GOVERNO: 0151 – Gestão do SAAE  

ELEMENTO: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 

PROJETO/ATIVIDADE: 2133 – Manutenção das Atividades do SAAE. 

 

2. DAS CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 

 

2.1 Poderão participar desta TOMADA DE PREÇO, empresas que satisfaçam a todas as 

exigências deste Edital, e comprovem a habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação 

econômico-financeira e regularidade fiscal, exigidas no Edital nos termos dos artigos 28 ao 31 da 

Lei n.º 8.666/93. 

 

2.2 Consideram-se aptas a participar da presente licitação as empresas devidamente cadastradas e 

portadoras do Certificado de Registro Cadastral de qualquer órgão da Administração pública ou, 



ainda, que estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 

SICAF. No caso de a empresa proponente não possuir Certificado de Registro Cadastral, poderão 

participar ainda os licitantes que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até 

o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 

2.3 Não poderão participar direta ou indiretamente, desta licitação: 

 

a) Pessoa física ou jurídica que esteja cumprindo pena de suspensão de licitar com o Poder 

Público ou qualquer de seus entes da administração indireta, ou tenha sido declarada 

inidônea; 

b) Empresa apresentada na qualidade de subcontratada; 

c) Empresas em consórcio; 

d) Empresas que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores de 

órgãos ou entidades da Administração Pública, ou que tenha sofrido a penalidade ao item a. 

e) Pessoas jurídicas que não explorem o ramo de atividade compatível com o objeto desta 

licitação; 

 

3 DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

 

3.1 Para efeitos de desistência expressa ao direito de interpor os recursos, como também se 

manifestar nas fases do procedimento licitatório, cada participante poderá, no início da Licitação, 

credenciar um representante a ser habilitado mediante as seguintes observações: 

 

a) Se o proponente for representado por procurador, deverá ser apresentada a respectiva 

procuração com outorga de poderes especiais para decidir a respeito dos atos constantes da 

presente Licitação, tais como, uso da palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações 

ou recursos, assinar atas e contratos; 

 

b) O procurador deverá identificar-se mediante a apresentação de carteira de identidade 

registro geral ou qualquer outro documento de identificação legalmente válida; 

 

c) No caso de titular, diretor ou sócio da empresa, deverá ser apresentado, além do 

documento de identificação pessoal, o documento que comprove sua capacidade de 

representação legal da pessoa jurídica; 

 

3.2 O não credenciamento de representante impedirá qualquer pessoa presente ao ato de se 

manifestar e responder pela licitante. 

 

3.3 É vedado a uma só pessoa representar mais de uma licitante. 

 

3.4 O credenciamento mencionado acima deverá ser apresentado separadamente dos envelopes 

de documentação de habilitação e proposta, ficando dispensado o credenciamento caso a empresa 

esteja representada pessoalmente por seu responsável legal, que deverá comprovar esta qualidade 

através do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, juntamente com um documento 

de identidade válido. 

 

3.5 Não serão aceitos envelopes entregues após encerrada a fase de credenciamento. Dessa forma, 

é recomendável que envelopes encaminhados pelo correio sejam postados com antecedência, 



evitando assim, problemas de tempestividade nos seus recebimentos. Portanto, após a fase de 

credenciamento estará encerrada a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

 

4 DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01) 

 

4.1 O envelope será subscrito com o número do EDITAL, data de abertura, hora, nome do 

proponente, endereço e a frase “Envelope Nº 01 - Habilitação”. 

4.2 As pessoas jurídicas licitantes deverão, obrigatoriamente, apresentar em envelope separado, 

no ato da abertura das propostas, os documentos relacionados no item 4.3 seguinte, ou cópias 

acompanhadas das originais, ou, autenticada por Cartório competente. 

 

4.3 Os documentos necessários à habilitação no certame são os seguintes: 

 

4.3.1 Quanto à habilitação jurídica: 

 

a) Certificado de Registro Cadastral expedido pelo SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO DE BALSAS- MA ou de qualquer órgão da Administração pública, ou ainda do 

SICAF, mediante apresentação de declaração de situação da empresa junto ao SICAF, 

conforme previsto na Lei de Licitações. No caso de a empresa proponente não possuir 

Certificado de Registro Cadastral, poderão participar ainda os licitantes que atenderem a todas 

as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 

propostas, observada a necessária qualificação. 

 

b)  Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

 

c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato social, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores com as devidas alterações, conforme determina o art. 2.031, 

do Código Civil Brasileiro (Lei n.º10.406, de 10 de janeiro de 2002); 

 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

 

e) 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; 

 

4.3.2 Quanto à Regularidade Fiscal: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual; 

c) Certidão de regularidade com a Fazenda Federal e com a Seguridade Social – INSS 

mediante Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal, abrangendo inclusive as 

contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 



8.212, de 24 de julho de 1991; 

d) Certificado de Regularidade de Situação – CRS perante o FGTS, ou positiva com efeito 

de negativa; 

e) Certidão Negativa de Débito Estadual e da Dívida Ativa da sede da empresa licitante, ou 

positiva com efeito de negativa; 

f) Certidão Negativa de Débito Municipal da sede da empresa licitante, ou positiva com 

efeito de negativa; 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, ou positiva com efeito de negativa; 

 

4.3.3 Quanto à regularidade econômico-financeira, a licitante deverá apresentar: 

 

a) Certidão negativa de falência e concordata/recuperação judicial ou extrajudicial expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida até 90 (noventa) dias antes da data da 

sessão pública, ou que esteja dentro do prazo de validade constante da própria certidão. 

 

b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigível e 

apresentados na forma da Lei, publicados na Imprensa Oficial, no caso das Sociedades 

Anônimas, ou, nos demais casos, autenticados, certificados por contabilista registrado no 

Conselho Regional de Contabilidade competente, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, em que sejam nomeados os valores do ativo circulante (AC), de modo a 

extrair-se Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1 (um). As empresas que 

apresentarem índices iguais ou inferiores a 01 (um) deverão comprovar por meio do Balanço 

Patrimonial, considerados os riscos para a Administração e, a critério da autoridade 

competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco por cento) do 

valor estimado da contratação ou do item pertinente. 

 

4.3.3.1 Serão considerados aceitos como na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis assim apresentados: 

 

a) publicados em Diário Oficial; ou 

b) publicados em jornal de grande circulação; ou 

c) registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante; ou 

d) por cópia do Livro Diário autenticado pela Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, 

na forma da IN n° 11 do Departamento Nacional do Registro Empresarial e Integração - 

DREI  de 09 de dezembro de 2013, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e 

de Encerramento. Quando for apresentado o original do Diário, para cotejo pela CPL, fica 

dispensada a inclusão na documentação dos seus Termos de Abertura e de Encerramento do 

Livro em questão.  

 

4.3.3.2 As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item 

mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, 

conforme o caso. 

 

4.3.4 Quanto à Idoneidade técnica, deverá a licitante apresentar: 

 

a) Registro ou inscrição da licitante e dos seus responsáveis técnicos da empresa licitante no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, em plena validade, de acordo com o 



disposto no inciso I do artigo 30 da lei 8.666/93. 

 

b) Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de 

Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA da região pertinente, nos termos da legislação 

aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que 

participarão do objeto desta licitação, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica 

- ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução da obra ou 

serviços com características técnicas similares. 

 

b.1) Definem-se como obras similares de porte e complexidade ao objeto desta licitação: 

Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Engenharia para perfuração 

de Poço Tubular profundo, com no mínimo 30% de execução nos itens abaixo: 

 

ITENS RELEVANTES NO PROCESSO 

PARQUE CIDADE MARAVILHA 

BAIRRO NOVA AÇUCENA 

 

ÍTEM ETAPA  SERVIÇO UNID. QUANT R$ UNIT R$ TOTAL 

1.0  SISTEMA DE ÁGUA    295.305,85 

 1.1 PLACA UND 1 2.425,68 2.425,68 

 1.2 POÇO DE 300M UND 1 197.966,0

4 

197.966,04 

 1.3 ELEVATÓRIA UND 1 79.564,72 79.564,72 

 1.4 SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

UND 1 15.349,41 15.349,41 

 

ITENS RELEVANTES NO PROCESSO 

BAIRRO SÃO CAETANO 

 

ÍTEM ETAPA  SERVIÇO UNID. QUANT R$ UNIT R$ TOTAL 

1.0  SISTEMA DE ÁGUA    295.435,45 

 1.1 PLACA UND 1 2.425,68 2.425,68 

 1.2 POÇO DE 300M UND 1 198.095,6

4 

198.095,64 

 1.3 ELEVATÓRIA UND 1 79.564,72 79.564,72 

 1.4 SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

UND 1 15.349,41 15.349,41 

  

c) A licitante deverá apresentar Certidão de Acervo Técnico, de cada profissional indicado, 

emitida pelo CREA, de modo que a CPL através de sua equipe técnica, possa verificar se os 

serviços indicados nos atestados constam efetivamente do acervo técnico profissional, caso 

contrário, a licitante será inabilitada. 

 

d) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro, na data da entrega da 



documentação e proposta, e que deverá permanecer no quadro até a entrega definitiva do 

presente objeto licitado, Engenheiro Civil e Geólogo ou Engenheiro de Minas, detentor de 

atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da 

respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter 

o profissional executado serviços de características semelhantes e compatíveis aos 

considerados relevantes ao atendimento do objeto da licitação. 

e) A comprovação do vínculo empregatício do profissional será feita mediante Contrato de 

Trabalho com a empresa, Carteira de Trabalho (CTPS) ou Contrato de Prestação de Serviços 

que demonstre a identificação do profissional, e mediante certidão do CREA, devidamente 

atualizada, ou ainda:  

 

f.1 Se o profissional indicado for sócio da empresa, este ficará dispensado da comprovação do 

vinculo empregatício e apresentará somente Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA. 

 

f.2  Serão aceitas, ainda, declarações de contratação futura de prestação de serviços de 

profissionais capacitados, contanto que a indicação esteja munida de anuência expressa do 

respectivo profissional. 

 

f)  Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente: 

1- O Empregado; 

2- O Sócio; e 

3- O detentor de contrato de prestação de serviço. 

 

g.1 No caso específico da alínea “e” será aceito técnico com contrato de regime de prestação 

de serviços para efeito de comprovação do quadro permanente da Empresa, detentor de acervo 

técnico. 

 

g.2 A licitante deverá comprovar, através da juntada de cópia da "ficha ou livro de registro de 

empregado" ou cópia do contrato social de que o detentor do acervo técnico de que trata a 

alínea "e", pertence ao seu quadro de pessoal permanente na condição de empregado ou de 

sócio, e de que está indicado para coordenar as obras objeto desta licitação, ou ainda cópia do 

contrato de prestação de serviços de que trata a alínea „h.3‟. 

 

g.3 Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do 

ato constitutivo da mesma e certidão do CREA, devidamente atualizada. 

 

g.4- No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional 

como responsável técnico, como comprovação da qualificação técnica, todas as que se 

enquadrarem nessa condição serão inabilitadas. 

 

h) Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de 

capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente 

identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, 

compatível em características, com o objeto da presente licitação. 

 

4.3.5 Exigem-se ainda outros documentos ao licitante: 

 



a) RG e CPF do representante legal; 

b) Declaração, em papel timbrado, firmada por representante legal da empresa, de que não 

emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer 

trabalho a menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 

(quatorze) ano; 

c) Declaração em papel timbrado de total e integral concordância com os termos e condições 

deste EDITAL; e que correrão por conta e risco da licitante todos os impostos taxas e 

transportes que possam incidir sobre o objeto desta licitação; 

d) Declaração, assinada pelo titular ou representante legal da Empresa (devidamente 

comprovado) de superveniência de fato impeditivo de sua participação em qualquer Processo 

Licitatório no setor público; 

 

4.4  Os documentos poderão ser apresentados em cópias, mediante a apresentação da original, 

para conferência, ou autenticadas, exceto as declarações firmadas sob as penas da lei. 

 

4.5  Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente da mesma sede, ou seja, se da 

matriz, todos deverão referir-se à matriz, acaso se trate de alguma filial, todos deverão ser da 

mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e filiais. Caso a empresa 

seja vencedora, o Contrato será celebrado com a sede que apresentou a documentação; 

 

4.6 O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste tópico do Edital implicará na 

inabilitação do licitante. 

 

4.7 A condição de habilitação da licitante vencedora deverá permanecer válida até o pagamento 

total do objeto deste edital. 

 

4.8 Para fins de habilitação, a verificação em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades 

emissoras de certidões constitui meio legal de prova. 

 

4.9 Não serão aceitos “protocolos de entrega”, “solicitação de documento” ou similares, que 

indiquem provisoriedade ou situação de pendência ou indefinição, em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

 

4.10  O licitante enquadrado na condição de MICROEMPRESA – ME ou EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE– EPP que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V, da Lei 

Complementar n.º123/06, deverá comprovar tal condição, sob pena de preclusão. 

 

4.11  Não será concedida prorrogação do prazo para a apresentação dos documentos de 

Habilitação, salvo no caso de licitante que nos termos do subitem anterior, tenha comprovado a 

sua condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e cujos documentos para 

Habilitação, apresentados para efeito de comprovação de Regularidade Fiscal da empresa, 

tenham alguma restrição, consoante dispõe a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 

2006 e suas alterações através da Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014. 

 

4.12 Na ocasião do julgamento das habilitações poderão ser realizadas consultas de eventuais 

impedimentos à participação de licitante junto ao: 

 



a) CNJ (https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

b) TCU (www.tcu.gov.br => Serviços e consultas => Certidões => Lista de licitantes 

inidôneos); 

c) CEIS - cadastro de empresas inidôneas e suspensas 

(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e 

d) CADIN (https://receita.economia.gov.br/interface/lista-de-servicos/certidoes-e-situacao-

fiscal/certidao-de-regularidade/consultar-pendencias-inclusao-no-cadin-sisbacen). 

 

5 DO DOCUMENTO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA (ENVELOPE 

Nº 02) 

 

5.1 A proposta deverá corresponder com precisão ao objeto licitatório. 

 

5.2 A proposta deverá obedecer aos seguintes requisitos: 

 

a) Ser apresentada em envelope fechado, ou lacrado, com o título: 

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BALSAS /MA.  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS Nº, DATA DE 

ABERTURA, 

HORA, PROPONENTE, ENDEREÇO E A FRASE “ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA” 

 

b) Ser apresentada datilografada ou impressa em 01 (uma) via em língua portuguesa, conter 

o número deste EDITAL objeto e data de abertura, sem emendas, rasuras, ressalvas ou 

entrelinhas, numeradas e rubricadas de modo a não conter folhas soltas; 

c) Deverá conter em papel timbrado ou equivalente da firma licitante o CNPJ-MF, 

ENDEREÇO, BAIRRO, CIDADE, ESTADO e TELEFONE e todos os dados do 

Representante Legal para assinatura de contrato, ou o que mais necessário for para a sua 

identificação; 

d) Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 

apresentação; 

e) A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 

f) Indicar o nome do banco, agência e conta bancária da firma licitante. 

 

5.3 A proposta deverá consignar o PREÇO GLOBAL expresso em REAL, com duas casas 

decimais e a descrição detalhada do item, e demais informações que especifiquem o objeto 

cotado, em conformidade com as especificações descritas neste Edital, além de outras 

informações julgadas necessárias e convenientes pelo licitante, sob pena de desclassificação. 

 

5.4 Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que 

contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a ensejar 

dubiedade, principalmente em relação a valores. 

 

5.5 A proposta, após a abertura, vinculará o licitante, obrigando-o a prestar o serviço cotado. 

 

5.6 Não serão consideradas as propostas apresentadas por telegrama, internet ou fac-símile. 



5.7 As propostas que não atenderem às condições desta licitação, que oferecem alternativas de 

ofertas e cotações, bem como vantagens nela previstas ou preços excessivos ou manifestamente 

inexequíveis, serão desclassificadas. 

 

5.8 Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 

validade da proposta, e caso persista o interesse desta Autarquia, este poderá solicitar prorrogação 

geral da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo. 

 

6 JULGAMENTO 

 

6.1 DA HABILITAÇÃO 

 

6.1.1 O julgamento da Habilitação será processado com observância dos seguintes 

procedimentos. 

 

6.1.1.1 Na sessão pública, em data e horários indicados no preâmbulo deste edital, à vista dos 

interessados presentes serão abertos os Envelopes n.º 1, contendo a documentação relativa à 

habilitação dos licitantes que será examinada e rubricada pelos licitantes presentes e pelos 

membros da Comissão. 

 

6.1.1.2  Após o recebimento dos Envelopes dos licitantes e declarado o encerramento de 

credenciamento e admissão pela COMISSÃO, nenhum outro envelope mais será recebido. 

 

6.1.1.3  Concluída a apreciação dos documentos para a HABILITAÇÃO, a CPL/SAAE 

BALSAS/MA declarará HABILITADOS os licitantes que apresentaram os documentos de 

acordo com as normas exigidas no Edital e INABILITADOS aqueles que deixarem de apresentar 

ou apresentá-los incompletos ou viciados. 

 

6.1.1.4  Havendo alguma restrição na documentação de Regularidade Fiscal das Microempresas 

ou Empresas de Pequeno Porte participantes da licitação, a COMISSÃO dará prosseguimento ao 

certame, assegurado-lhes a abertura e julgamento das suas Propostas, consoante dispõe o artigo 

43, §1.° da Lei complementar n.º123/2006 e alterações feita pela Lei Complementar 147/2014. 

 

6.1.1.5  Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte seja classificada, a regularidade 

fiscal será condição indispensável para a assinatura do Contrato, ocasião em que será concedido o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do SAAE para a 

regularização da documentação. 

 

6.1.1.6  A não regularização da documentação no prazo acima estipulado implicará na decadência 

do direito à contratação pela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sem prejuízo das 

sanções previstas na lei. 

 

6.1.2  Os licitantes poderão unanimemente, desistir da interposição de recurso, o que constará em 

ata, procedendo-se à abertura dos envelopes Nº 02 dos habilitados e a devolução aos inabilitados 

fechados contendo as respectivas propostas. 

 

6.1.3  Não havendo desistência do direito de recorrer, na forma do subitem anterior, a Comissão 



Permanente de Licitação – CPL/SAAE/BALSAS/MA suspenderá a sessão, lavrando ata 

circunstanciada dos trabalhos até então executados e comunicará, por escrito, com antecedência 

mínima de 48 horas, aos licitantes habilitados, a data, hora e local de sua continuidade. Nesta 

hipótese, os envelopes Nº 02, devidamente fechados e rubricados pelos presentes, permanecerão 

fechados até que se reabra a sessão, sob a guarda e responsabilidade da Comissão Permanente de 

Licitação – CPL/SAAE/BALSAS/MA. 

 

6.1.4 Caso o licitante alegue que, equivocadamente, os documentos de credenciamento e/ou a 

ficha cadastral encontram-se dentro dos Envelopes n.º 1 ou n.º 2, será ele convidado 

publicamente para regularizar a situação, devolvendo à Comissão todos os documentos na forma 

exigida. 

 

6.1.5 Havendo a inserção equivocada de documento(s) dentro do Envelope n.º 1, mas que 

deveria(m) ser inserido(s) dentro do Envelope n.º 2, ou vice-versa, este(s) poderá (ão) ser 

considerado(s) para a fase subsequente da licitação ou, se a inversão dos conteúdos for total, 

poderá a CPL determinar a correção. 

 

6.2  DA PROPOSTA 

 

6.2.1 Ultrapassada a fase de habilitação, serão abertos os envelopes Nº 02, divulgando a 

Comissão, aos licitantes presentes, as condições oferecidas pelos participantes habilitados, sendo 

as propostas rubricadas pelos mesmos e pelos membros da Comissão. 

 

6.2.2 Os envelopes-propostas poderão ser abertos na sessão de habilitação, desde que tenha 

havido a desistência expressa do(s) licitante (s) inabilitado(s), na forma do item 6.1.2. 

 

6.2.3  As propostas serão analisadas, podendo a Comissão Permanente de Licitação – 

CPL/SAAE/BALSAS/MA convocar os licitantes para esclarecimentos de qualquer natureza, que 

venha a facilitar o entendimento da mesma na fase de julgamento. 

6.2.4  O julgamento das propostas será levado a efeito pela CPL/SAAE/BALSAS/MA, 

considerando o critério de Menor Preço Global, entre os licitantes que cumprirem integralmente 

as exigências deste edital. 

 

6.2.5  As propostas que não atenderem as condições desta licitação que contiverem alternativas 

de ofertas e condições não previstas ou preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, serão 

desclassificadas. 

 

6.2.6  Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total, prevalecerá o primeiro, sendo 

corrigido o preço total; ocorrendo divergência ente os valores numéricos e os por extenso 

predominarão os últimos. Se o licitante não aceitar a correção de tais erros, sua proposta será 

rejeitada.  

 

6.2.7 A não indicação do prazo de validade exigidos na proposta não desclassificará a licitante, 

mas indicará que a mesma se compromete com os prazos estabelecidos neste Edital. 

 

6.2.8  As Propostas de Microempresas e de Empresas de Pequeno Porte participantes do certame, 

que forem iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à Proposta mais bem classificada, serão 



consideradas empatadas com a primeira colocada, sendo-lhes assegurado como critério de 

desempate, preferência de contratação conforme previsto no art. 44 da Lei Complementar n ° 123 

de 14.12.2006. 
 

6.2.8.1  Para efeito do disposto no subitem anterior, ocorrendo o empate, as Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte serão convocadas na ordem de classificação, uma na falta da outra, 

para apresentar Proposta de Preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em 

que caso ofereça Proposta inferior à da melhor classificada, passará após análise desta, à 

condição de primeira classificada do certame à condição de primeira classificada do certame e 

será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
 

6.2.8.2  Aplica-se o disposto no subitem anterior, somente no caso da Proposta inicialmente mais 

bem classificada não ter sido apresentada por Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. 

 

6.2.8.3  Não ocorrendo interesse no desempate pela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

serão convocadas as remanescentes na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 

6.2.8.4  No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido neste subitem editalício, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta. 

 

6.2.8.5  Na hipótese da não contratação nos termos previstos voltará à condição de primeira 

classificada a empresa autora da proposta de menor preço originalmente apresentada. 

 

6.2.9  Em caso de absoluta igualdade de preços entre duas ou mais propostas e após obedecido 

o disposto no §2.º do artigo 3.º, da Lei 8.666/93, a classificação se fará obrigatoriamente, por 

sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados. 

 

6.2.10  O resultado da licitação será publicado na Imprensa Oficial do estado e mediante edital a 

ser afixado na sede do SAAE, ou notificação direta aos licitantes lavrada em ata, caso seus 

prepostos estejam presentes no ato em que foi adotada a decisão. 

 

6.2.11 No interesse do SAAE a licitação poderá ser revogada sem que caiba aos participantes 

indenização de qualquer natureza. 

 

6.2.12 As licitantes deverão observar e cumprir as regras e condições específicas constantes no 

presente EDITAL, sob pena de desclassificação da proposta apresentada. 

 

6.2.13 As empresas licitantes quando for o caso de cotação de valor global dos serviços deverão 

sempre considerar os materiais e serviços, os quais não poderão ser desmembrados. 

 

6.2.14 No preço correspondente à proposta econômica deverão estar contidos todos os custos e 

despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e 

comerciais, lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados, fretes, despesas com transporte, 

hospedagem e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento do objeto deste Edital 

e seus Anexos. 

 



7 CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

 

7.1 Na planilha de custos, os valores nela fixados representam os preços máximos que serão 

pagos pela Contratante, motivo porque serão desclassificadas as propostas que apresentarem 

valores acima aos cotados, assim como, os apresentados em desconformidade com este edital ou 

com preços unitários e/ou global inexequíveis. 

 

8 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

8.1 Não havendo interposição de recurso quanto ao resultado da classificação, ou após o seu 

julgamento com base em relatório circunstanciado, cabe a Comissão adjudicar o objeto da 

licitação ao vencedor, submetendo tal decisão ao Diretor do SAAE DE BALSAS/MA. 

 

8.2 Homologada a licitação, será convocado o vencedor para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

assinar o contrato e receber a Nota de Empenho. 

 

8.3 O prazo estabelecido no subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

quando solicitado pela empresa adjudicatária durante o seu transcurso, e desde que aceito pela 

COMISSÃO. 

 

8.4 Ocorrendo desatendimento ao prazo estabelecido no item 8.2, o Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Balsas/MA convocará, segundo a ordem de classificação, outro licitante, se não 

preferir proceder à nova licitação. 

 

8.5 Ao licitante convocado, em substituição ao primeiro, será adjudicado o objeto da licitação e 

com ele será assinado o contrato, conforme minuta constante no anexo XVI, desde que aceite as 

mesmas condições da proposta vencedora, inclusive, quanto ao preço, de acordo com o artigo 64 

da Lei 8.666/93. 

 

8.6 O Serviço Autônomo de Água e Esgoto, poderá revogar a licitação por razões de interesse 

público, devendo anulá-la, de ofício ou por provocação de terceiros, quando o motivo assim 

justificar.  

 

9  DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

9.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar esta TOMADA DE PREÇOS por 

irregularidade, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis, antes da data fixada para 

abertura dos envelopes de habilitação. No caso de licitante, o prazo decairá dentro em 02 (dois) 

dias úteis, devendo a Comissão julgar e responder a impugnação em até 03 (três) dias úteis. 

 

9.1  A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, sendo-lhe defeso oferecer 

impugnação fora dos prazos estabelecidos no presente Edital. 

 

9.2 Dos atos da administração decorrentes da aplicação deste edital cabem: 

 

9.2.1 Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da 



ata, nos casos de: 

 

a) Habilitação ou inabilitação de licitante; 

b) Julgamento das propostas; 

c) Anulação ou revogação da licitação; 

d) Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou 

cancelamento; 

e) rescisão de contrato; 

f)  aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 

 

9.2.2 Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o 

objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 

 

9.2.3 Pedido de reconsideração do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas/MA, no 

prazo de 10 dias úteis da intimação do ato, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação 

– CPL/SAAE/BALSAS/MA. 

 

9.3 Declarado habilitado, inabilitado ou o vencedor do certame, qualquer  representante 

credenciado na forma do item 3.1, „a‟, poderá exercer o direito ao recurso mediante manifestação 

imediata e motivada da intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, 

quando passará a fluir o prazo recursal previsto no item 9.2.1 para a apresentação das razões do 

recurso, podendo juntar memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 

apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr imediatamente do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista dos autos. 

 

9.5 A falta de manifestação recursal imediata e brevemente motivada do licitante importará na 

decadência do direito de recurso. 

 

9.6 As razões de recurso poderão ser entregues pessoalmente por meio de representante 

credenciado na forma do item 3.1, „a‟, ou, pelo endereço eletrônico 

licitacaosaaebalsas@gmail.com, sendo que, neste último caso, as vias originais deverão ser 

entregues na sede da licitante dentro dos 05 (cinco) dias úteis do término do prazo recursal, sob 

pena de ser considerado como inexistente o recurso enviado eletronicamente. 

 

10 DO INADIMPLEMENTO E DAS SANÇÕES 

 

10.1 Constituem motivos para rescisão a ocorrência das situações previstas no artigo 78 da Lei 

n.º8.666/93. 

 

10.2  A recusa injustificada do Adjudicatário em assinar o contrato e retirar a Nota de Empenho, 

dentro do prazo estabelecido no sub-item  8.2, caracteriza o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-o ainda, à pena de suspensão temporária de participação em licitações 

impedimento de contratar com administração pelo prazo de 1 (um) ano, mediante prévio 

procedimento administrativo, garantido o direito a ampla defesa e contraditório; 

 

10.3  O atraso injustificado no cumprimento da prestação dos serviços ou o fornecimento de 

produtos sujeitará o contratado à multa moratória de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 



parcela inadimplida. 

 

10.4  Além da multa aludida em item anterior, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

Balsas/MA poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO, na hipótese de 

inexecução total ou parcial da obrigação, as seguintes sanções: 

 

a) Advertência; 

b) Multa, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado do objeto; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

§1º. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a 

defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

§2º. O pagamento da multa não eximirá o contratado de corrigir as irregularidades que deram 

causa à penalidade, nem de cumprir o objeto do contrato. 

§3º. A contratante deverá cientificar a contratada, por escrito, de qualquer anormalidade 

constatada na prestação dos serviços, para as providências cabíveis. 

§4º. As penalidades somente deixarão de ser aplicadas em razão de circunstâncias 

excepcionais, e as justificativas somente serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos 

reais e facilmente comprováveis, a critério da contratante, desde que formuladas no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que foram aplicadas, indicando-se ainda o 

número do processo administrativo a que se refere, protocolado junto à contratante. 

 

10.5 A aplicação das penalidades previstas no subitem anterior, para sua efetivação, obedecerá às 

formalidade previstas na seção II, do Capítulo IV, da Lei n.º8.666/93 e suas alterações. 

 

11 CONDIÇÕES PARA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

11.1 O Serviço deverá ser iniciado num prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento 

da Ordem de Serviço e concluída conforme o cronograma físico financeiro. 

 

11.2 O prazo de execução dos serviços apenas poderá ser prorrogado em caso de motivo justo, a 

critério da CONTRATANTE, desde que a prorrogação seja solicitada por escrito pela 

CONTRATADA, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias do final do prazo contratual. 

 

11.3 A eventual prorrogação do prazo será admitida nas condições estabelecidas no art. 57 da Lei 

8.666/93. 

 

11.4 O pedido de prorrogação deverá vir acompanhado de novo Cronograma Físico-Financeiro, 

relação dos dias, justificativa da execução dos serviços e comprovação dos motivos que o 

fundamentem. 

 

11.5  Executado o contrato, o seu objeto será recebido em conformidade com os artigos 73 a 76 

da Lei 8.666/93, mediante Termo Circunstanciado, o objeto da presente licitação será recebido da 



seguinte forma: 

 

a) PROVISORIAMENTE: pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, em até 07 (sete) dias para verificação da conformidade dos 

itens licitados com as especificações e; 

b) DEFINITIVAMENTE: O recebimento definitivo do poço só será efetuado seis meses 

após o recebimento provisório do poço. A empresa contratada será responsável pela garantia 

dos serviços na forma da Lei e nos limites destas Especificações Técnicas. O recebimento 

definitivo do poço não exime a empresa contratada da garantia mínima dos serviços válida 

para obras de engenharia (05 anos), conforme as leis vigentes. 

 

11.6 O objeto desta licitação deverá ser entregue pelo licitante vencedor no prazo máximo de 

03 meses, podendo ser prorrogado na forma do artigo 57, da Lei n.º 8.666/93, contados do 

recebimento da ordem de prestação dos serviços nas condições estipuladas neste Edital, sem ônus 

para o SAAE-Balsas-MA, observados todos os prazos especificados no organograma financeiro 

do projeto. 

 

11.7 No preço correspondente à proposta econômica deverão estar contidos todos os custos e 

despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e 

comerciais, lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados, fretes, despesas com transporte, 

hospedagem e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento do objeto deste Edital 

e seus Anexos. 

 

11.8 Todos os serviços serão executados rigorosamente de acordo com as normas estipuladas 

neste edital e seus anexos e em completa obediência aos princípios da boa técnica, devendo ainda 

satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras da ABNT, CREA, IGAM, ANVISA e demais 

legislação pertinentes. Qualquer dúvida na especificação, consultar o SAAE que, se necessário, 

prestará apoio para maiores esclarecimentos a fim de que os serviços sejam realizados dentro do 

melhor padrão de qualidade, em todos os níveis desejados. 

 

11.9 A contratada deverá adotar providências relativas à segurança do local (isolamento, 

sinalização etc.),  

 

11.10 Os serviços serão considerados concluídos, quando todos os serviços estiverem acabados, 

tiverem sido executadas limpezas externas, estando à mesma em perfeitas condições de uso, para 

receber vistoria final.  

 

12 DO PAGAMENTO 

 

12.1 O pagamento dos serviços, objeto desta licitação, será realizado, conforme boletins de 

medição, emitidos pela CONTRATADA, aferidos e autorizados pela FISCALIZAÇÃO, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a fatura emitida pela CONTRATADA correspondente 

aos serviços executados e medidos no período, mediante apresentação das CND‟s de FGTS, 

Fazendas Federal, Estadual, Municipal e Trabalhista, válidas e mediante apresentação da Nota 

Fiscal discriminativa, por meio de ordem de pagamento emitida em nome do proponente 

vencedor, para crédito na conta corrente por ele indicada, uma vez satisfeitas as condições 

estabelecidas no Contrato e no Edital de Tomada de Preços. 



12.2 Não será efetuado qualquer pagamento enquanto perdurar pendência de liquidação de 

obrigações em virtude de penalidades impostas ao proponente ou inadimplência contratual, 

inclusive. 

 

12.3 A primeira medição só será liberada com a apresentação da cópia de ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) do serviço junto ao Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia do Maranhão – CREA. 

 

12.4 A medição dos serviços será sempre feita em observação ao cronograma físico financeiro 

apresentado no projeto básico, considerando os serviços efetivamente executados e aprovados 

pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

 

12.5 Concluída cada etapa constante do Cronograma Físico-Financeiro, a FISCALIZAÇAO terá 

5 (cinco) dias úteis, após formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a conferência da 

medição, compatibilizando-a com os dados da planilha das obras/serviços e preços constantes de 

sua proposta, bem como da documentação hábil de cobrança.      

 

12.6 A medição deverá ser baseada em relatórios periódicos elaborados pela CONTRATADA 

constando de levantamentos, memória de cálculo, gráficos e outros necessários à perfeita 

determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados.   

 

12.7 Os valores referentes às obras/serviços que forem rejeitados, relativos a uma medição serão 

retidos e só serão pagos após a CONTRATADA refazê-los. 

 

12.8 Não será medido o fornecimento de material em separado da execução do respectivo 

serviço. 

 

12.9 O CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo máximo de até 30 (trinta) dias 

contados da apresentação do documento fiscal correspondente. 

 

12.10 A CONTRATADA não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ diverso do 

qualificado no preâmbulo do Contrato. 

 

12.11 As Notas Fiscais/Faturas apresentadas em desacordo com o estabelecido no Projeto Básico, 

na nota de empenho, no Contrato ou com qualquer circunstância que desaconselhe o pagamento 

será devolvida à CONTRATADA e nesse caso o prazo previsto para pagamento será 

interrompido. 

 

12.12 A contagem do prazo previsto para pagamento será reiniciada a partir da respectiva 

regularização, desconsiderado o prazo anteriormente decorrido durante a análise das Notas 

Fiscais/Faturas consideradas irregulares. 

 

12.13 A discriminação e quantificação dos serviços e obras considerados na medição deverão 

respeitar rigorosamente as planilhas de orçamento apresentadas pela empresa vencedora do 

certame e integrante do respectivo contrato, inclusive critérios de medição e pagamento. 

 

12.14 A Contratada, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, 



declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº 480, de 

15/12/2004, substituído pelo Anexo IV constante da IN RFB nº 791, de 10 de dezembro de 2007. 

 

13 DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 

 

13.1. Caso o pagamento seja efetuado em data além do prazo estabelecido, desde que este atraso 

não tenha sido ocasionado direta ou indiretamente pela CONTRATADA e esta tenha cumprido 

plenamente as suas obrigações contratuais, o CONTRANTE fica sujeito à multa de mora 

correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor da nota fiscal, juros de mora de 1% ao mês e 

correção monetária pelo índice INPC/IBGE ou outro que venha a substituí-lo. 

 

14 CRITÉRIO DE REAJUSTE 

 

14.1 Os valores unitários, originalmente cotados e constantes na proposta da CONTRATADA, 

são irreajustáveis por um período de 12 meses. Após este prazo, os mesmos poderão ser 

reajustados, para mais ou para menos, de acordo com a variação do INPC – Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor, divulgado pelo IBGE ou, em caso de extinção, outro que venha a 

substituí-lo. 

 

14.2 Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá 

restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei n.º 8.666/93, 

mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado. 

 

14.3 A contratada deverá formular à Administração requerimento para revisão do contrato, 

comprovando a ocorrência do aludido fato, acompanhado de planilha de custos comparativa entre 

a data de formulação da proposta e do momento do pedido de revisão, demonstrando a 

repercussão financeira sobre o valor pactuado. 

 

14.4 A planilha de custos referida no subitem anterior deverá vir acompanhada de documentos 

comprobatórios, tais como, notas fiscais de matérias-primas, de transporte de mercadorias, lista 

de preços de fabricantes, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de 

revisão do contrato. 

 

15 DA FISCALIZAÇÃO 

 

15.1 Não obstante o fato de a Contratada ser a única e exclusiva responsável civil e penal, 

decorrente do oferecimento do objeto desta licitação, o SAAE, através de seus prepostos 

formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais 

ampla e completa fiscalização da entrega dos materiais e serviços. 

 

15.2 A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação à qualidade dos materiais e serviços 

adquiridos, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas, quando desatendidas as 

disposições e elas relativas. 

 

15.3 As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com os 

serviços prestados e materiais empregados deverão ser registradas pelo SAAE através de seus 

propostos no Livro de Ocorrências, produzindo estes registros os efeitos de direito. 



15.4 A Fiscalização será investida de plenos poderes para: 

 

a) Rejeitar serviços defeituosos ou materiais que não satisfaçam às obras contratadas, 

obrigando- a Contratada a refazer os serviços ou substituir os materiais, sem ônus para a 

Contratante e sem alteração do cronograma; 

 

b) Sustar qualquer serviço que não seja executado de acordo com a melhor técnica; 

 

c) Solicitará a substituição de profissionais que não apresentem desempenho satisfatório, 

devendo a Contratada apresentar novos profissionais com comprovação de experiência 

equivalente à exigida no Edital de Licitação; 

 

15.5 A execução contratual é exercida no interesse da Administração, no entanto, não exclui, nem 

reduz a responsabilidade da licitante vencedora, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade do Poder Público ou de seus Agentes e Prepostos. 

 

15.6 Quaisquer exigências da Equipe Técnica deverão ser prontamente atendidas pela licitante 

vencedora, sem ônus para a Contratante. 

 

15.7 Os serviços serão executados conforme Projeto Básico e Especificações Técnicas. 

 

16 DAS OBRIGAÇÕES 

 

16.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

a) Fiscalizar a entrega do objeto desta Licitação; 

b) Atestar o recebimento dos serviços, após a conferência da eficiente execução de todos os 

itens constantes; 

c) Efetuar o pagamento correspondente ao valor do serviço efetivamente executado; 

d) Designar profissionais, para, na qualidade de fiscal, acompanhar, o 

fornecimento/execução do serviço objeto do contrato; 

e) Comunicar à Contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra 

durante a execução dos serviços; 

f) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 

Obrigações Contratuais; 

g) Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre que houver obrigação contratual 

pendente por parte da Contratada, até a completa regularização. 

 

16.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

a) Efetuar a prestação dos serviços de acordo com as especificações técnicas e normas 

constantes no projeto executivo, neste Edital e seus anexos; 

b) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados aos seus prepostos ou a terceiros 

durante a execução do objeto licitado; 

c) Manter, durante período de execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no processo licitatório que o originou; 

d) Responsabilizar-se pelo pagamento de seus impostos, encargos trabalhistas e 



previdenciários devidos; 

e) Facilitar o acesso da CONTRATANTE às informações necessárias que permitam a 

realização dos direitos desta; 

f) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 

obrigações assumidas, sem qualquer ônus ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto; 

g) Refazer o serviço que apresentar qualquer tipo de defeito ou que estiver fora das 

especificações contidas no projeto básico, executivo e demais normas técnicas aplicáveis; 

h) Emitir relatório de assistência prestada, a ser assinado por representante legal da empresa, 

ao término do serviço; 

i) Responder pelas perdas e danos causados por seus empregados, ainda que 

involuntariamente, às instalações do prédio, mobiliário, máquinas, equipamentos e demais 

bens do SAAE, ou de propriedade de terceiros, durante a execução do serviço, substituindo 

os referidos bens por outros semelhantes, no prazo de até 10 (dez) dias após a decisão final, 

devendo ser oportunizada a Contratada defesa prévia;  

j) Prover seus funcionários com equipamento de proteção adequado à execução do serviço 

objeto da contratação;  

k) Atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização do contrato, inerentes ao objeto 

da contratação; 

l) Não transferir, subcontratar ou ceder, total ou parcialmente, a qualquer título, os direitos e 

obrigações decorrentes da adjudicação dos serviços objeto desta licitação, a não ser que haja 

autorização expressa do Contratante; 

m) Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados e efetuá-los de 

acordo com as especificações constantes da proposta, Projeto Básico, Projeto Executivo, do 

instrumento convocatório e seus anexos; 

n) Submeter-se à fiscalização da CONTRATANTE, através do setor competente que 

acompanhará a entrega dos serviços, orientando, fiscalizando e intervindo, ao seu exclusivo 

interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas; 

o)  Responsabilizar-se pelas penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes em 

função do descumprimento das disposições legais que regem a execução do objeto do 

presente termo, devendo, se for o caso, obter licenças e providenciar o pagamento de 

impostos, taxas e serviços auxiliares; 

p) Relatar à fiscalização do contrato toda e qualquer irregularidade observada na prestação 

dos serviços;  

q) Reconhecer os direitos da CONTRATANTE que poderá rescindir administrativamente o 

presente Contrato nas hipóteses previstas no Art. 78, incisos I a XII, da Lei 8.666/93, sem 

qualquer indenização à CONTRATADA; 

r) Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no 

Art. 77 da Lei 8.666/93. 

 

17 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

17.1 O presente edital está subordinado à Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e sua 

legislação subsequente. 

 

17.2 Os licitantes poderão colher informações adicionais eventualmente necessárias sobre o 

certame junto a Comissão Permanente de Licitação, por escrito, no endereço Travessa do Salim, 

nº 85, Centro, Balsas-MA, ou através do endereço eletrônico licitacaosaaebalsas@gmail.com, em 

mailto:licitacaosaaebalsas@gmail.com


até 03 (três) dias úteis à data de abertura do certame. Os solicitantes deverão enviar as respectivas 

solicitações de informações em papel timbrado da empresa e com assinatura do responsável 

 

17.3 Os licitantes vencedores se obrigam a manter, durante período de execução do Contrato, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório que o originou; 

 

17.4 Os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente 

de Licitação – CPL/SAAE BALSAS/MA, com base na Lei n.º 8.666/93. 

 

17.5 É facultado à Comissão Permanente de Licitação a promoção de diligência destinada a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento 

ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou dos documentos de 

habilitação. 

 

17.6 Os licitantes deste processo sujeitam-se a todos os seus termos, condições e normas, 

especificações e detalhes a que se comprometem a cumprir plenamente, independentemente de 

qualquer manifestação escrita ou verbal. 

 

17.7 A documentação apresentada para fins da Habilitação fará parte dos autos do Processo 

licitatório e não será devolvida ao licitante. 

 

17.8 Os envelopes contendo os documentos de “Habilitação” e “Proposta” poderão ser 

encaminhados via Correios, direcionado ao endereço sede do SAAE, cujas despesas de envio e 

riscos correrão exclusivamente por conta do licitante. 

 

17.9 O SAAE não se responsabilizará, nem conhecerá qualquer questionamento em razão de 

documentos enviados na forma prevista no subitem anterior e que tenham sido perdidos, 

extraviados, danificados ou recebidos extemporaneamente. 

 

17.10 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento, em até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 

 

17.11 Após a fase de habilitação não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo, 

decorrentes de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

 

17.12 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital, o licitante que, tendo-o aceito 

sem objeção, vier, após julgamento desfavorável, apontar falhas ou irregularidades que o 

viciariam. 

 

17.13 Na hipótese do processo licitatório vir a sofrer suspensão, os prazos de validade das 

propostas ficam automaticamente prorrogados por igual número de dias em que o referido 

processo estiver suspenso. 

 

17.14 Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente 

de Licitação – CPL/SAAE BALSAS/MA, localizada à Travessa do Salim, n.º85, centro, 

onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente, podendo ser adquirido por 



solicitação via e-mail licitacaosaaebalsas@gmail.com. 

 

17.15 O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas/MA, independentemente de 

qualquer recurso ou por sugestão da Comissão Permanente de Licitação – CPL/SAAE 

BALSAS/MA, poderá adiar ou revogar esta licitação ou anulá-la por ilegalidade, sem que tenha 

obrigação de indenizar a que título for. 

 

17.16 Não serão levadas em consideração pela Comissão, tanto nas fases de habilitação e 

classificação, como na fase posterior à adjudicação do objeto, quaisquer consultas, pedidos ou 

reclamações que não tenham sido formulados por escrito e devidamente protocolados até 01 (um) 

dia antes da data marcada para recebimentos dos envelopes. Em hipótese alguma serão aceitos 

entendimentos verbais entre as partes. 

 

17.17 Ao adquirir o Edital, o licitante deverá declarar o endereço, telefone e fax em que recebe 

notificação e comunicar qualquer mudança posterior, sob pena de reputar-se válida a notificação 

encaminhada ao endereço fornecido. 

 

17.18 Os recursos provenientes desta TOMADA DE PREÇOS são próprios. 

 

17.19 Os casos de impugnações do presente EDITAL e recursos serão apreciados e decididos 

pela Comissão Permanente de Licitação e, quando necessário, submetidos a parecer do Órgão 

Jurídico do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. 

 

17.20 O contrato originado do presente edital terá início de vigência na data da assinatura 

do contrato e seu término após o prazo estabelecido no cronograma de execução da obra. 

 

18 DOS ANEXOS 

 

18.1 Integram este Edital: 

 

ANEXO I - PROJETO BÁSICO 

ANEXO II - MEMORIAL DESCRITIVO  

ANEXO III – ESTUDO HIDROGEOLÓGICO E ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 
ANEXO IV – ESPECIFICAÇÕES DO ABRIGO E DA CERCA DE PROTEÇÃO 

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA OBRA 

ANEXO VI - PLANILHA SINTÉTICA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA 

ANEXO VII - PLANILHA ANÁLITICA DO POÇO TUBULAR 

ANEXO VIII - PLANILHA ANÁLITICA DA ELEVATÓRIA 

ANEXO XIV - PLANILHA ANÁLITICA DO QUADRO DE COMANDO 

ANEXO X - PLANILHA ANÁLITICA DA CERCA DE PROTEÇÃO 

ANEXO XI– MINUTA DE PROPOSTA 

ANEXO XII – MINUTA DE CONTRATO 

ANEXO XIII - MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

ANEXO XIV - DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

ANEXO XV - MODELO DE ATESTADO DE CAPACITAÇÃO 

ANEXO XVI - MODELO DA CARTA DE CREDENCIAMENTO 

ANEXO XVII - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 



EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

ANEXO XVIII - DECLARAÇÃO DE TOTAL E INTEGRAL CONCORDÂNCIA COM OS 

TERMOS E CONDIÇÕES DA TOMADA DE PREÇOS 

ANEXO XIX - MODELO DE ATESTADO DE CONHECIMENTO AO LOCAL DO OBJETO. 

 

 

 

Balsas/MA, 07 de julho de 2022. 

 

 

 

 

 

JOSÉ ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA 

DIRETOR/SAAE/BALSAS/MA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

PROJETO BÁSICO 

 

PROJETO BÁSICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS 

BAIRROS NOVA AÇUCENA, SÃO CAETANO E PARQUE CIDADE MARAVILHA. 

 

1 – INTRODUÇÃO 

 

Com enfoque no Saneamento Básico, o governo do município de Balsas vem 

desenvolvendo medidas no sentido de melhorar a qualidade de vida dos seus munícipes. Uma 

dessas é ampliar o acesso da população a uma água de qualidade através de sistemas públicos de 

abastecimento de água, ação de fundamental importância no desenvolvimento físico, mental e 

social das pessoas. 

 

Considerando a necessidade de investimento na área de prevenção da saúde como 

parte do processo de desenvolvimento do município, o governo municipal busca de todas as 

formas ampliar o acesso da população aos serviços de Saneamento Básico como água, 

esgotamento sanitário e coleta de resíduos sólidos. 

 

A estrutura adotada por esse Projeto Básico trata-se da construção de um Poço 

Tubular de 300m de profundidade e diâmetro de acabamento de 6 polegadas e implementos 

hidráulicos e elétricos além do cubículo de proteção do quadro de comando elétrico e cerca de 

proteção das obras construídas, nos bairros acima citados.  

 

O objetivo deste projeto é melhorar o atual sistema de abastecimento de água 

destes bairros haja vista que os existentes não atendem mais a demanda de consumo da 

população. 

 

2 – DO OBJETO / DAS DEFINIÇÕES DO OBJETO / DAS INFORMAÇÕES 

ESSENCIAIS / DA NATUREZA DOS SERVIÇOS 

 

2.1 – DO OBJETO 

 

Este Projeto Básico tem como finalidade definir os parâmetros e diretrizes a serem 

observadas na execução dos serviços de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água dos 

bairros acima mencionados com a construção de um Poço Tubular de 300m X 6”, Conjunto de 

motor bomba submersível, Cubículo e Cerca de Proteção das obras instaladas. 

 

2.2 – LOCAL DA OBRA 

 

Bairros Nova Açucena e São Caetano e Parque Cidade Maravilha, todos 

localizados na zona urbana da cidade de Balsas. 

 

2.3 – DAS DEFINIÇÕES DOS SERVIÇOS DO OBJETO 

 

Para fins do edital, Ampliação e Melhoria do Sistema de Água em um processo 



sistemático a que devem ser submetidos segundo as condições explicitas nas especificações e 

normas previstas neste Projeto Básico. A presente licitação tem por objeto a contratação de 

empresa com experiência na execução de obras desta natureza, acima citadas. 

 

DAS INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 

 

Para fins do Edital, os serviços objeto da Licitação consiste na execução das seguintes 

etapas:  

 Perfuração de poço tubular de 300m de profundidade com revestimento de 6”; 

 Instalação de conjunto motor bomba submersível elétrico, trifásico; 

 Construção de um Cubículo para proteção do quadro de comando elétrico da bomba e 

 Cerca de proteção das obras instaladas. 

 

A empresa deverá apesentar experiência em elaboração de projetos de obras desta 

natureza. Expressando-a em serviços realizados, considerados de grande relevância para o 

orçamento dos itens abaixo relacionados.  

 

ITENS RELEVANTES NO PROCESSO 

PARQUE CIDADE MARAVILHA 

BAIRRO NOVA AÇUCENA 

 

ÍTEM ETAPA  SERVIÇO UNID. QUANT R$ UNIT R$ TOTAL 

1.0  SISTEMA DE ÁGUA    295.305,85 

 1.1 PLACA UND 1 2.425,68 2.425,68 

 1.2 POÇO DE 300M UND 1 197.966,04 197.966,04 

 1.3 ELEVATÓRIA UND 1 79.564,72 79.564,72 

 1.4 SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

UND 1 15.349,41 15.349,41 

 

ITENS RELEVANTES NO PROCESSO 

BAIRRO SÃO CAETANO 

 

ÍTEM ETAPA  SERVIÇO UNID. QUANT R$ UNIT R$ TOTAL 

1.0  SISTEMA DE ÁGUA    295.435,45 

 1.1 PLACA UND 1 2.425,68 2.425,68 

 1.2 POÇO DE 300M UND 1 198.095,64 198.095,64 

 1.3 ELEVATÓRIA UND 1 79.564,72 79.564,72 

 1.4 SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

UND 1 15.349,41 15.349,41 

 

2.4 – DAS INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 

 

Os serviços, objeto da presente Licitação, serão executados de acordo com as 



informações a seguir discriminados. 

 

REGIME DE EXECUÇÃO 

 

O regime de execução do objeto da presente Licitação será na modalidade 

TOMADA DE PREÇOS. 

 

a) PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS 

 

Por se tratar de serviços de baixa complexidade e comuns, não será permitido a 

participação de Consórcios. 

  

b) TIPO DE LICITAÇÃO  

 

Será do tipo MENOR PREÇO. 

 

c) PREÇOS UNITÁRIOS 

 

Os preços unitários correspondentes a cada serviço são os constantes da proposta 

da CONTRATADA, que será aceita na licitação acima referida, cujas planilhas constituem os 

anexos integrantes deste documento. 

 

d) PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

O prazo de execução dos serviços objeto da presente licitação será de 6(seis) 

meses, podendo ser prorrogado na forma do artigo 57, inciso II, da Lei n.° 8.666/93. 

 

e) REFERÊNCIA DE PREÇOS 

  

Os preços unitários que deram origem ao valor do orçamento referencial foram 

elaborados com base na TABELA SINAPI de março/2022, SEINFRA de 2018 e SISPO –

CAEMA de 2018. 

 

f) QUANTITATIVO DE SERVIÇOS       

 

Para a composição das planilhas de serviços, consideraram-se quantitativos 

definidos a partir de um levantamento de campo e dos projetos arquitetônicos, devendo a 

proponente vencedora realizar o inventário real dos serviços a serem executados e buscá-las na 

relação apresentada na planilha anexa. 

 

A composição de custo unitário da planilha orçamentária deverá seguir a 

referência básica da planilha anexa. 

 

Na composição de custos será adotado o valor de BDI total de 25,63% conforme 

tabela de Composição das parcelas do BDI, anexa. 

 

O licitante não poderá colocar preços superiores aos estabelecidos pelo SINAPI e 



demais indicados na planilha, sejam eles nos preços dos insumos ou no valor total dos serviços. 

 

A cargo do SAAE poderão ser exigidas todas as composições de custos unitários. 

O licitante deverá seguir os parâmetros de composição do SINAPI. 

 

2.5 - DA NATUREZA DOS SERVIÇOS 

 

Os serviços objeto do presente projeto básico apresenta padrões de desempenho e 

definidos objetivamente por meio de especificações usuais praticados pela Secretaria de 

Infraestrutura do município e adotadas pelo SAAE, podendo, portanto, serem considerados 

serviços de características COMUNS e consequentemente de BAIXA COMPLEXIDADE em 

conformidade com a Lei Federal n.° 8666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. E 

tratando-se esses de serviços essenciais é de fundamental importância para o perfeito 

desenvolvimento das ações da Administração Pública  

 

3 - JUSTIFICATIVAS 

 

O objeto deste projeto compreende serviços de engenharia inerentes à ampliação 

dos sistemas de abastecimento de água dos bairros Nova Açucena, São Caetano e Parque Cidade 

Maravilha na zona Urbana do município de Balsas, norteado pelo princípio básico da 

administração de preservar o Patrimônio Público direcionando-se para o Saneamento Básico, um 

dos principais fatores para a melhoria da qualidade de vida da população. Essa contratação 

possibilitará ao município assegurar uma saúde pública preventiva de qualidade, contribuindo 

assim para o desenvolvimento do município, a ponto de sua interrupção importar em prejuízo ao 

erário e a economia do município bem como à segurança da saúde pública. 

 

4 - MEMORIAL DESCRITIVO 

 

A descrição detalhada dos parâmetros técnicos estabelecidos para nortear a 

elaboração do orçamento e execução dos serviços constam no Memorial Descritivo. A proposta 

orçamentária deverá seguir os critérios técnicos do mesmo. Para a execução, os casos especiais, 

assim como a escolha dos materiais e equipamentos deverão ser conduzidos em decisão conjunta 

entre o SAAE e a empresa vencedora, com autorização do SAAE. 

 

5 – CADERNO DE ENCARGOS 

 

A execução dos serviços de abastecimento de água deverá obedecer às normas 

técnicas da ABNT que se refere a todas as ações de saneamento básico desde a captação até a 

distribuição de água aos beneficiários. Ficará a critério de Fiscalização do SAAE impugnar 

qualquer serviço executado que não siga rigorosamente as condições contratuais. 

 

5.1 - CANTEIRO DE OBRAS 

 

A empresa deverá implantar canteiro de obras básico necessário para a execução 

de obras dessa natureza. 

 

 



5.2 - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

O SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto fiscalizará a execução dos 

serviços contratados, diretamente através do seu departamento de Operação e Manutenção do 

sistema de produção de água ou, se assim entender, contratar uma empresa de CONSULTORIA 

na área de saneamento. 

 

As atribuições e deveres dessa supervisão e/ou fiscalização, são especificadas no 

Projeto Técnico objeto da contratação da Consultora. Ficará a critério da fiscalização do SAAE 

impugnar qualquer trabalho executado que não obedeça rigorosamente às condições contratuais. 

Os serviços somente serão aceitos pela Contratante se estiverem de acordo com o Projeto Básico 

(Técnico e Orçamentário), Normas da ABNT e Especificações Técnicas. 

 

5.3 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada, obriga-se a manter sob sua 

responsabilidade, no canteiro de obras, pessoal especializado, para dar assistência técnica e 

administrativa para viabilizar a execução dos serviços. 

 

5.4 - EQUIPAMENTOS 

 

A Contratada se obriga na obra disponibilizar os equipamentos por ela elencados 

na Relação de Equipamentos e instalações de acordo com os serviços especificados. 

 

Qualquer tipo de equipamento considerado pelo SAAE inadequado ou inoperante 

ou ainda, que não preencha os requisitos e as condições mínimas consideradas para a execução 

dos serviços, será recusado, devendo a Contratada substituí-lo ou colocá-lo em perfeitas 

condições de uso. Não será permitido o prosseguimento dos serviços que dependam do 

equipamento recusado, até que a Contratada tenha adotado as medidas estipuladas. 

 

Compete à Contratada prover e manter os equipamentos e demais elementos em 

bom estado de conservação, afim de que os serviços possam ser finalizados dentro do prazo 

estipulado. 

 

A Contratada deverá fazer todos os acertos e transportar ao local de trabalhos 

equipamentos e demais acessórios com suficiente antecedência ao início de qualquer atividade 

afim de assegurar a conclusão da mesma dentro do prazo estipulado. 

 

Todos os equipamentos alocados aos serviços só poderão ser retirados ou 

substituídos mediante a prévia autorização do SAAE. 

 

O não cumprimento por parte da Contratada da provisão de qualquer dos 

elementos citados, no que se refere a proposta por ela, dará direito a Contratante rescindir o 

Contrato, de acordo com a Cláusula de Rescisão. 

 

O não cumprimento por parte da Contratada da provisão de qualquer dos 

elementos citados, no que se refere às datas propostas por ela, bem como o atendimento de 



qualquer parágrafo deste item, dará direito ao SAAE da aplicação do previsto na Cláusula de 

Rescisão. 

 

5.4.1 - MOOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

 

Os custos de mobilização de equipamentos deverão constar da planilha de custos. 

 

5.5 - MÃO DE OBRA 

 

A Contratada se obriga a disponibilizar a mão de obra, qualificada, necessária para 

a realização das atividades, em como responder pelo correto comportamento e eficiência do 

pessoal sob sua direção e providenciar para que os mesmos estejam uniformizados e portem 

crachás indicativos de suas funções. Os funcionários que trabalham em frentes de serviços 

deverão utilizar uniformes e equipamento de proteção individual estabelecido pelas Normas de 

Segurança do Trabalho. 

 

A Contratada deverá cumprir e responder as determinações da Lei N.° 6514, de 22 

de dezembro de 1977 e da portaria n.°3214 de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho, 

que aprovam as normas relativas à segurança e medicina do trabalho. 

 

5.6 - MATERIAIS  

 

A Contratada se obriga a disponibilizar todo o material necessário, obedecendo 

rigorosamente às normas e especificações de materiais da ABNT ou SINAPI. (Confecção de 

placa de obra). 

 

5.7 - LICENÇA E TAXAS 

 

A Contratada obriga-se a obter todas as Licenças necessárias aos serviços 

contratados, bem como registrar a obra junto ao INSS, ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia e outras instituições que se fizerem necessárias, bem como, observar os regulamentos 

e posturas referente aos serviços, atender ao pagamento das despesas decorrentes de leis 

trabalhista e impostos que digam diretamente respeito aos serviços. 

 

5.8 - RESPONSABILIDADES E GARANTIAS 

 

A contrata assumirá total responsabilidade pela boa execução e eficiência dos 

serviços que efetuar, bem como pelos danos decorrentes da realização dos trabalhos. Durante a 

execução dos serviços contratados não serão admitidas paralização dos serviços por prazo, 

parcelado ou único, superior a 120 dias consecutivos, salvo por motivo de força maior, aceitas 

por ambas as partes contratantes, excluídas quaisquer indenizações. 

 

5.9 - PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

 

5.9.1 - O SAAE pagará a Contratada pelos serviços contratados e executados e devidamente 

atestados pela fiscalização, com base nos preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a 

incidência de reajustamento e a ocorrência de imprevistos. Ficam expressamente estabelecidos 



que os preços unitários incluam todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, 

de acordo com as condições previstas no Edital e demais documento da Licitação, constituindo-se 

assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados. Emitido o atestado de 

conformidade A Contratada deverá apresentar na sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura, 

a nota fiscal correspondente à medição, que será encaminhada ao gabinete do Secretário da 

SINFRA, após devidamente atestada pelo SAAE para as devidas providências de pagamento. 

 

5.9.2 - Qualquer serviço só deverá ser executado mediante autorização do SAAE via Ordem de 

Serviço, e o pagamento será efetuado de acordo com a medição do SAAE. A administração se 

abstém de pagamentos de serviço efetuados sem autorização prévia. 

 

5.10 - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DO SAAE 

 

Constituem direitos e obrigações do SAAE 

a) Emitir as convocações, as ordens formais de execução, as notas de empenho e 

Termo de Contrato relativo ao objeto da Licitação. 

b) Rejeitar, no todo em parte, a execução dos serviços contratado em desacordo com 

as obrigações assumidas com a CONTRATADA e com relação as especificações 

técnicas constante do Edital e seus anexos. 

c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venha a ser solicitadas pela 

CONTRATADA com relação ao objeto da Licitação. 

d) Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados. 

e) Cumprir as demais obrigações constantes no Termo de referência, anexo do Edital. 

f) Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 

execução do objeto, o SAAE reserva-se de, sem que de qualquer forma  

 

5.11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em 

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

qualificação exigidas na licitação, bem como: 

 

a) Executar o objeto da licitação de acordo com as especificações técnicas citadas 

neste Termo de Referência-ANEXO, do Edital não se admitindo quaisquer modificações 

sem a prévia autorização do SAAE. 

b) Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 

despesas decorrentes de danos ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus 

empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes 

de ações judiciais movidas por terceiros que venham a ser exigidas por força da Lei, 

ligadas ao cumprimento do Edital decorrente. 

c) Responder por danos materiais ou físicos causados por seus empregados 

diretamente ao SAAE ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo. 

d) Prestar esclarecimento ao SAAE sobre eventuais atos ou fatos desabonadores 

noticiados que a envolvam, independentemente de solicitação. 

e) Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às Leis 

Trabalhistas, previdência social e segurança do trabalho, em relação aos seus 

empregados. 



f) Atender prontamente quaisquer exigências do representante do SAAE inerente ao 

objeto do Termo de Referência. 

g) Manter, durante todo o período de execução do objeto, as condições de habilitação 

exigidas na Licitação 

h) Responsabilizar-se pelo licenciamento ambiental e outras exigidas por lei 

conforme prevê a legislação vigente. 

i) A CONTRATADA deverá manter a Regularidade Fiscal conforme exigido no 

Contrato inclusive o recolhimento do ISS ao município do local da prestação do serviço 

durante toda a execução do contrato. 

 

 5.12 – DAS PENALIDADES 

 

A CONTRATADA responderá administrativamente pela qualidade e eficiência 

dos serviços contratados e por ela executados, e essa se estenderá até a finalização dos serviços. 

 

a) A verificação, durante a execução dos serviços, de quaisquer falhas que importem 

em prejuízo a administração ou terceiros, serão considerados como inexecução 

parcial do contrato; 

b) Será a empresa responsabilizada administrativamente por falhas ou erro na 

execução que vierem acarretar prejuízos ao SAAE, sem exclusão da responsabilidade 

criminal e civil por danos morais ou físicos a terceiros, nos termos da lei; 

c) A CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim 

considerado pela administração, inexecução parcial ou total das obrigações, sem 

prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa às 

seguintes penalidades: 

 

I – ADVERTÊNCIA – é o aviso por escrito, emitido quando a CONTRATADA 

descumprir qualquer obrigação estabelecida neste Termo de Referência e em 

qualquer cláusula do Contrato, e será expedido pelo SAAE. 

 

II – MULTA – é a sanção pecuniária que será imposta à CONTRATADA pelo 

SAAE, por atraso na execução do objeto da Licitação ou inexecução do mesmo, 

sendo esta parcial ou total, e será aplicada segundo a Legislação vigente. 

 

A multa será formalizada por simples apostilamento na forma da legislação 

vigente e será executada após regular processo administrativo, oferecido à CONTRATADA a 

oportunidade do contraditório e ampla defesa no prazo de 5(cinco) dias úteis a contar do 

recebimento da notificação. 

 

III – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA – é a modalidade que impede temporariamente a 

CONTRATADA de participar de licitações e de contratar com o SAAE por um prazo de 2(dois) 

anos. 

  

IV – DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE – é penalidade que impede a CONTRATA de licitar 

ou contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a administração do SAAE dos 



prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 

anterior. 

 

V – As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de 

advertência, suspenção temporária do direito de participar de licitação com a administração e 

impedimento de licitar e contratar com a União, Estado do Maranhão e Município de Balsas, e 

poderão ser descontados do pagamento a ser efetuado. 

 

VI – Nos casos de fraude na execução do contrato cabe a declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar com a administração pública; 

 

VII – Nos casos de INADIMPLEMENTO ou INEZECUÇÃO TOTAL, do contrato, por culpa 

exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicação de penalidade de suspensão temporária do direito 

de contratar com a Administração, além de multa estabelecida pela legislação vigente, 

independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei. 

 

VIII – Nos casos de INEXECUÇÃO PARCIAL da obra ou serviço, será cobrada multa pela 

legislação vigente do valor da parte não executada do contrato, sem prejuízo da responsabilidade 

civil e perdas das garantias contratuais. 

 

IX – Nos casos de MORA ou ATRASO na execução, será cobrada multa estabelecida pela 

legislação vigente, incidentes sobre o valor da etapa ou fase em atraso. 

 

6 – DAS MEDIÇÕES 

 

As medições dos serviços objeto da presente licitação serão efetuadas 

mensalmente, sempre ao final de cada mês, e num período nunca inferior a 20 dias e seguirão 

rigorosamente aos critérios estabelecidos pelas especificações e normas indicadas na ABNT 

adotadas pelo SAAE. 

 

7 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 

Os critérios e controles para a implantação dos sistemas de água na cidade de 

Balsas deverão obedecer aos critérios e condições estabelecidas nas normas e especificações de 

materiais e de serviços da ABNT. O gerenciamento, controle e fiscalização serão efetuados pelo 

setor competente do SAAE, podendo inclusive determinar a uma empresa supervisora 

devidamente contratada, a incumbência de prestar ao órgão fiscalizador o apoio técnico 

necessário ao gerenciamento, fiscalização e controle de qualidade dos serviços executados bem 

como o atendimento aos padrões e normas estabelecidas. 

  

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

MEMORIAL DESCRITIVO  

 

INTRODUÇÃO 

No Saneamento Básico a prioridade das pessoas é o suprimento de água na 

comunidade através de sistemas públicos de abastecimento de água, pela relevância na prevenção 

da saúde pública como ação profilática.  

Entre as melhorias do saneamento ambiental o sistema de abastecimento de água é 

o que provoca maior impacto na redução das doenças infecciosas. São inegáveis o enorme 

benefício à saúde da população em todos os estratos sociais, ao proporcionar as mesmas 

oportunidades de higiene, conforto e bem-estar, mesmo às camadas mais desfavorecidas, 

refletindo de imediato na redução da demanda por serviço de saúde. 

Economicamente há um alívio orçamentário pela redução de gastos com consultas 

e procedimentos médicos, tratamento medicamentoso, exames laboratoriais e de apoio ao 

diagnóstico, internação hospitalar, acrescidos das estimativas do equivalente aos dias de trabalho 

e de aulas perdidos. Maior cobertura do abastecimento de água, menos doenças. 

 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

Pelo que se tem notícia, suas terras eram ocupadas no século passado por fazendas 

de propriedade de membros da numerosa família Coelho e do tenente-coronel Daniel Alves do 

Rego, todos residentes na sede do município de Riachão. Como a ligação entre essas fazendas era 

realizada pelo local de mais fácil travessia então existente no rio Balsas, o porto das Caraíbas, 

não tardou para que lá se formasse uma povoação para cujo desenvolvimento muito contribuiu o 

mercador de fumo baiano Antônio Ferreira Jacobina, que lhe deu nome de Vila Nova, mudado 

depois para Santo Antônio de Balsas. Em 22 de março de 1918, através da Lei Nº 775, foi a vila 

elevada à condição de cidade, graças à aprovação de projeto apresentado na Assembleia 

Legislativa pelo deputado Trucides Barbosa, vindo a tornar-se município pelo Decreto Nº 539, de 

16 de dezembro de 1933. 

 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

O município de Balsas, com uma área de 13.142km2, localiza-se na microrregião 

de Gerais de Balsas e Mesorregião do Sul Maranhense. Sua altitude em relação ao nível do mar é 

de 247m e dista da capital do estado em 588,079km.  Limita-se ao Norte com os municípios de 

Nova Colinas, ao Sul com os municípios de Alto Parnaíba, a Leste com Tasso Fragoso e 

Sambaíba e a Oeste com o município do Riachão. Dista da capital do Estado em 588,000km com 

uma altitude de 247m.em relação ao nível do Mar. Suas Coordenadas Geográficas são: S-

4°33‟44” e W-45º07‟28”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO (NO PAÍS) 

 

 

 

BALSAS 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

Para fins deste relatório, as coordenadas geográficas de Balsas são: 4°33‟44”S e 

45º07‟28”W 

A topografia dentro do perímetro de 3 quilômetros de Balsas contém apenas 

variações pequenas de altitude, com mudança máxima de 60 metros e altitude média acima do 

Estado do Maranhão 

Balsas 
 



nível do mar igual a 260 metros. Dentro do perímetro de 16 quilômetros, também há apenas 

variações pequenas de altitude (101 metros). Dentro do perímetro de 80 quilômetros, há apenas 

variações pequenas de altitude (456 metros). 

A área dentro do perímetro de 3 quilômetros de Balsas é coberta 

por arbustos (25%), árvores (24%), pasto (20%) e terra fértil(18%); dentro do perímetro de 16 

quilômetros, por arbustos (47%) e árvores (32%). Finalmente, dentro do perímetro de 80 

quilômetros, por arbustos (48%) e árvores (32%). 

 

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS MÉDIAS DE BALSAS  

 

Em Balsas, a estação com precipitação é opressiva e de céu encoberto; a estação 

seca é de céu parcialmente encoberto. Durante o ano inteiro, o clima é quente. Ao longo do ano, 

em geral a temperatura varia de 21 °C a 37 °C e raramente é inferior a 19 °C ou superior a 39 °C. 

 

Baseado no índice de praia/piscina, a melhor época do ano para visitar Balsas e 

realizar atividades de clima quente é do início de junho ao fim de agosto. 

 

PRECIPITAÇÃO 

É considerado dia com precipitação aquele com precipitação mínima líquida ou 

equivalente a líquida de 1 milímetro. A probabilidade de dias com precipitação em Balsas varia 

acentuadamente ao longo do ano. 

A estação de maior precipitação dura 6,3 meses, de 17 de outubro a 26 de abril, 

com probabilidade acima de 34% de que um determinado dia tenha precipitação. A probabilidade 

máxima de um dia com precipitação é de 68% em 2 de fevereiro. 

A estação seca dura 5,7 meses, de 26 de abril a 17 de outubro. A probabilidade 

mínima de um dia com precipitação é de 1% em 14 de julho. 

Dentre os dias com precipitação, distinguimos entre os que apresentam somente 

chuva, somente neve ou uma mistura de ambas. Com base nessa classificação, a forma de 

precipitação mais comum ao longo do ano é de chuva somente, com probabilidade máxima 

de 68% em 2 de fevereiro. 

 

ACESSO AO MUNICÍPIO 

 

O acesso à cidade de Balsas é feito através da rodovia federal BR-230 de Carolina 

a Balsas, passando por Riachão; pela MA-008, que liga o município passando pelos municípios 

de Grajaú, Fortaleza dos Nogueiras Formosa da Serra Negra.  Pode ser também via aérea através 

do aeroporto de Imperatriz ao aeroporto de Balsas em aeronaves de pequeno porte. O meio de 

transporte mais utilizado é ônibus intermunicipal e interestadual. O município de Balsas dispõe 

de Aeroporto porém de pequeno porte para voos privados de empresas ou de alguns órgãos 

públicos. O voo comercial ainda não foi regularizado. 

 

DEMOGRAFIA DO MUNICÍPIO 

 

De acordo com os dados abaixo colhidos no dia 06/07/2021, encontramos o mais 

atualizado censo populacional do município de Balsas: 

População 95.929 pessoas   

https://pt.weatherspark.com/y/30379/Clima-caracter%C3%ADstico-em-Balsas-Brasil-durante-o-ano#Sections-BestTime


estimada [2020] 

 

População no último 

censo [2010] 

83.528 pessoas 

  

 

Densidade 

demográfica [2010] 
6,36 hab/km²   

IBGE- 2021 

 A maior concentração observada é na zona urbana com um porcentual de 59,52% 

e na zona rural 40,48%. Com uma área de 13.142km2 a densidade populacional é de 6,36 

hab./km² 

 

TRABALHO E RENDIMENTO 

 

Em 2017, o salário médio mensal era de 2.0 salários mínimos. A proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 19.3%. Na comparação com os outros 

municípios do estado, ocupava as posições 32 de 217 e 4 de 217, respectivamente. Já na 

comparação com cidades do país todo, ficava na posição 1938 de 5570 e 1417 de 5570, 

respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo 

por pessoa, tinha 40% da população nessas condições, o que o colocava na posição 214 de 217 

dentre as cidades do estado e na posição 2731 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
 

O comércio de materiais de construção na cidade de Balsas é bastante 

desenvolvido, entretanto na área de saneamento, principalmente no fornecimento de tubos e 

conexões de grande diâmetro e equipamentos eletromecânicos de potência superior a 50Cv do 

tipo motor-bomba submersa. Estes terão que ser adquiridos em outras praças mais desenvolvidas 

mais próxima como Imperatriz ou Teresina a capital do Estado do Piauí. 

 

DISPONIBILIDADE DE EMPRESAS DE ENGENHARIA 

 

No município já se encontram oficialmente instaladas empresas de engenharia 

civil habilitadas para a execução de obras do porte desta que está sendo proposta neste projeto, 

como seja reservatório metálico para grande volume e assentamento de adutoras de grande porte 

e instalação de equipamentos elétricos de grande potência.  

 

CONDIÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO 

Na sede do município existe energia elétrica fornecida pela CEMAR nas tensões 

de 220 e 380 Volts. A rede de alta tensão é 13.8KV. No bairro Manoel Novo, objeto deste projeto 

a energia é de alta e baixa tensão, portanto viabilizando a instalação dos equipamentos 

dimensionados para o sistema de água proposto para o setor. 

 

CONDIÇÕES SANITÁRIAS NO MUNICÍPIO 

 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA – o sistema de abastecimento de água do 

município é administrado por uma Autarquia Municipal: SAAE- Serviço Autônomo de Água e 



Esgoto. É um sistema misto, pois utiliza mananciais superficiais e subterrâneos: Uma ETA que 

produz 380m3/h e 10 poços tubulares que juntos produzem 680m3/h. A produção total de 

1.063m3/h ainda não é suficiente para atender 100% da população urbana.  

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO- Não existe sistema de coleta de esgotos 

sanitários. O destino dos dejetos humanos é inadequado, sem proteção sanitária devida, gerando 

com este hábito uma série de doenças. O percentual de residências com privadas higiênicas é de 

75%.  

RESÍDUOS SÓLIDOS- Na sede do município a coleta de lixo é realizada ainda 

sem muitos critérios técnicos; é feito em dias alternados, com veículos tipo basculante sem 

proteção para evitar o derramamento ao longo das ruas e estrada de acesso ao lixão; não existe 

aterro sanitário; algumas ruas deixam de ser atendidas o que gera exposição de resíduos nos 

locais não habitados, ficando estes resíduos expostos em alguns pontos das localidades  e nas 

proximidades dos domicílios, constituindo, assim, um problema de ordem sanitária para o 

município. 

A inexistência dos serviços de coleta e disposição final do lixo e esgoto tem 

gerado sérios problemas às pessoas que gastam absurdos com doenças que poderiam ser evitadas, 

doenças estas relacionadas diretamente com a contaminação do solo e das águas superficiais por 

dejetos humanos como: verminoses, disenteria amebiana, hepatite e diarreias infecciosas, que 

atingem principalmente as crianças. 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - FINANCEIRO 
 

A economia do município é bastante diversificada, entretanto a mais importante é 

Agronegócio voltada para o cultivo da soja, entretanto a área de plantio de arroz e algodão vem 

crescendo muito com o propósito de exportação. Quem sustenta realmente a economia do 

município é cultivo da soja que proporciona um impacto financeiro e econômico. O milho, o 

arroz e o algodão produzidos em menor escala em comparação coma soja, também se destacam 

na incrementarão financeira e econômica do município. 

 

O comércio da cidade de Balsas, por localizar-se próximo de municípios economia 

frágeis que dependem muito de cidades mais desenvolvidas como Balsas, pode ser considerado 

de médio porte ou seja que possui uma estrutura econômica e financeira sólida.  

 

SITUAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO 
 

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos 

de idade [2010] 
94,4 %   

IDEB – Anos iniciais do ensino 

fundamental (Rede pública) [2017] 
4,6   

IDEB – Anos finais do ensino 

fundamental (Rede pública) [2017] 
3,9   

Matrículas no ensino 

fundamental [2018] 
17.167 matrículas 



Matrículas no ensino médio [2018] 4.226 matrículas  

Docentes no ensino 

fundamental [2018] 
911 docentes   

Docentes no ensino médio [2018] 235 docentes   

Número de estabelecimentos de ensino 

fundamental [2018] 
62 escolas   

Fonte IBGE 

 

CONCEPÇÃO DO PROJETO 

 

Os bairros São Caetano e Açucena e o Parque Cidade Maravilha que se localizam 

na zona urbana  da cidade de Balsas, ainda apresenta deficiências relativa ao suprimento de água, 

haja vista a produção não atender a demanda de consumo da população destas comunidades.  

 

Como os sistemas de água já disponibilizam parte da rede de distribuição em tubos 

de PVC PBA DN 50 e DN 75, inicialmente será construído um poço tubular e os implementos 

hidráulicos e elétricos necessários para o seu pleno funcionamento. Nesta etapa não será 

implantado o reservatório. Dessa maneira a distribuição de água ao logo da tubulação existente 

será de forma direta na rede e, para prevenir quanto a possível rompimento dos tubos no 

momento de maior pressão de serviço, o horário de funcionamento deverá ser controlado. 

 

O sistema será composto das seguintes etapas: 

 

 Construção do poço tubular de 300m de profundidade e revestimento com 6 

polegadas; 

 

 Conjunto motor bomba submersível elétrico trifásico para uma vazão inicial de 

31m³/h e altura manométrica de 120,00m e potência de 25HP. 

 

 Construção de um Cubículo ou Abrigo em alvenaria para proteção do quadro de 

comando elétrico da bomba; 

 

 Cerca de proteção com estacas de concreto armado e arame farpado para a 

proteção das obras executadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III 

ESTUDO HIDROGELÓGICO 

 

Este documento apresenta as indicações sobre a viabilidade técnica da construção de 03 

(três) poços tubulares profundos para serem utilizados como fontes de água para abastecer os 

Bairros NOVA AÇUCENA, SÃO CAETANO E PARQUE CIDADE MARAVILHA – 

Município de Balsas - MA. 

 

1. Introdução 

A construção destes poços tubulares têm a finalidade de servir como fonte de água 

potável para implantação de sistemas de abastecimento de água no Bairros NOVA AÇUCENA, 

SÃO CAETANO E PARQUE CIDADE MARAVILHA – Município 

de Balsas - MA. 

 

2. Clima 

A região onde está localizado os referidos Bairros e consequentemente serão construídos 

os poços tubulares, apresenta o período de estiagem os meses de junho a novembro, e o mais 

chuvoso, denominado na região de inverno, o período de dezembro a maio. 

Segundo Köppen o clima da região é classificado como tropical chuvoso, com a média 

do mês mais frio superior a 18 ºC. A época mais seca coincide com o inverno no hemisfério 

correspondente; há um mês com precipitação média inferior a 60 mm; a razão entre as 

precipitações mensais mínimas e máximas tem que ser inferior a 1/10. 

 

3. Hidrografia 

A região em estudo pertence à Bacia hidrográfica do Parnaíba e Sub-Bacia do Rio das 

Balsas. 

O rio das Balsas tem o padrão de drenagem, predominantemente do tipo dendrítico; e 

em alguns trechos é retilíneo. É um rio perene e suas cheias vão, geralmente, de dezembro a 

abril. 

 

4. Geomorfologia 

A região em estudo localiza-se em áreas onde predominam Chapadões, Chapadas e 

“Cuestas”, com variações de cota de poucas dezenas de metros; representadas, principalmente, 

por arenitos, siltitos e lateritas. 

 

5. Geologia da Área 

Na área de estudo, município de Balsas, ocorrem predominantemente rochas das Bacias 

do Maranhão ou Parnaíba, com Idades variando do Permiano Superior ao Carbonífero. 

A estratigrafia da região, do topo para base, encontra-se da seguinte forma: Formação 

Motuca (Permiano Superior); Formação Pedra de Fogo (Permiano Inferior), Formação Piau 

e Poti (Carbonífero). 

 

Formação Motuca: A sequência é constituída na base por arenitos finos a médios, róseos a 

esbranquiçados com grãos subarredondados a esféricos, foscos, friáveis. No topo apresenta 

folhelhos e siltitos arenosos vermelho, com fraturas preenchidas pela aragonita, calcita e barita, 

além de níveis de sílica (LIMA & LEITE, 1978). 

 



Formação Pedra de Fogo: é constituída por arenitos, siltitos e folhelhos que se intercalam em 

proporções variadas; os arenitos são claros, finos e muito finos, enquanto os siltitos e folhelhos 

são de tonalidades vermelho - púrpura e verde, pouco micáceos e de baixa fusibilidade. Leitos 

e bancos de sílex estão presentes em vários níveis estratigráficos; leitos de gipsita, calcários 

brancos e aragonitas são mais frequentes no topo da Formação. 

 

Formação Piauí: A denominação de Formação Piauí, unidade litoestratigráfica do 

Pensilvaniano, deriva do termo “série Piauí” que foi utilizado por Small em 1913, para 

designar toda a seqüência paleozóica da bacia. 

Nas camadas da Formação Piauí foram delimitadas e estabelecidas as relações de base 

com os arenitos da Formação Poti e de topo com as camadas de sílex basal da Formação Pedra 

de Fogo. 

Nas camadas situadas na parte superior da formação, denominadas informalmente de 

Calcário Mocambo, ocorre uma fauna de invertebrados, com trilobitas (Kegel, 1951) e 

moluscos (Kegel & Costa, 1951). Kegel (1952) assinalou também, ocorrências de 

invertebrados fósseis na borda oeste da bacia. A fauna marinha, do Calcário Mocambo, foi 

mencionada por Mesner & Wooldridge (1964), e analisada por Campanha & Rocha Campos 

(1979), Assis (1979, 1980) e Anneli et al. (1994). Há apenas um registro macroflorístico 

(Dolianiti, 1972). 

As camadas da Formação Piauí foram divididas por Lima & Leite (1978) e Lima Filho 

(1992) em duas partes: a inferior, constituída de arenitos róseos, médios, com intercalações de 

siltitos vermelhos e verdes; e a superior, composta por arenitos avermelhados com 

intercalações de leitos e lâminas de siltitos vermelhos, finos leitos de calcários e evaporitos. 

Lima & Leite (1978) atribuíram à Formação Piauí um ambiente deposicional continental do 

tipo fluvial com contribuição eólica, em clima semi-árido a desértico, com incursões marinhas. 

Lima Filho (1992) assinala sistemas deposicionais lacustre, deltaico, fluvial, evaporítico e 

marinho raso (plataforma carbonática), com aridez de clima em condições severas e com a 

sedimentação sob influência das variações da linha de costa. 

 

Formação Poti: A Formação Poti foi definida por Lisboa (1914) para designar os folhelhos 

carbonáceos que afloram no vale do rio Poti, no Estado do Piauí. Posteriormente, Oliveira & 

Leonardos (1943), Campbell (1949) e Lima & Leite (1978), confirmaram a definição inicial, 

posicionando-a estratigraficamente entre as formações Longá e Piauí. Na área, a Formação Poti 

ocorre na cidade de Nossa Senhora dos RemédiosPI, a Formação Poti é constituída por 

arenitos vermelhos e siltitos esbranquiçados, onde se observa o topo das camadas marcado por 

onda assimétrica de cristas retas, com indicação de transporte para noroeste, marcas de onda de 

interferência e identificou-se um icnofóssil que, segundo Ribeiro et al. (1998). 

 

6. Hidrogeologia 

Os poços tubulares profundos a serem construídos terão como aquíferos a serem 

explorados os pertencentes às Formações Poti-Piauí. 

Nessa região, este aquífero é do tipo confinado, com captação a partir de 270 metros, com 

vazões esperadas entre 30 e 70 m3/h, nível estático de 30m e nível dinâmico de 90m. 

Desta forma, acreditamos que a construção de um (01) poço tubular em cada Bairro será 

suficiente para abastecer a população. Por outro lado, é muito grande a probabilidade de 

sucesso na construção dos poços haja vista o conhecimento da geologia da região. 



7. Conclusões 

Os poços tubulares deverão ser concluídos com diâmetro de 8” e profundidade 

estimada de 300m, com possibilidade de variação de 25% para mais ou para menos, conforme 

especificação técnica, e vazão esperada de 30 a 70 m3/h. Vale ressaltar, que o Projeto final de 

cada poço tubular deverá ser definido, por profissional habilitado, após a realização do furo 

piloto (guia) e descrição das amostras de calhas. 

 

Estudo realizado por José Janio de Castro Lima - GEÓLOGO - CREA/PA 11962D 
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Tubulação de reposição de cascalho 

0,20m 

OP.1 

10m OC.1 Laje de proteção sanitária - (1x1x0,2m) 

OP.2    Selo sanitário anelar 

C O N V E N Ç Õ E S 

OP.1 – Diâmetro de perfuração ................ = 22” 

OP.2 – Diâmetro de perfuração ................ = 16” 

OC.1 – Diâmetro de conclusão ................ = 8” 
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– Filtro Tipo Geomecânico DN 200 
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ESPECIFICAÇÕES 

 

Especificações Técnicas para Construção de Poços Tubulares Profundos e Captação de 

Águas Subterrâneas, com 300 metros de profundidade, nos Bairros NOVA AÇUCENA, SÃO 

CAETANO E PARQUE CIDADE MARAVILHA, município de 

Balsas-MA. 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 - Este documento tem por objetivo definir e especificar os detalhes técnicos para os 

serviços de construção de poços tubulares, com profundidade de 300 metros, para captação de 

águas subterrâneas objetivando a Construção de Sistemas de Abastecimento de água nos 

Bairros NOVA AÇUCENA, SÃO CAETANO E PARQUE CIDADE MARAVILHA, 

município de Balsas-MA. 

 

2. CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

2.1 - A empresa contratada para execução dos serviços supracitados ficará obrigada a 

dar andamento conveniente aos trabalhos, de acordo com a presente especificação, bem como 

executá-los dentro do máximo rigor técnico, tomando-se por base as normas da ABNT que 

tratam de projeto e construção de poços tubulares (NBR-12212 e NBR-12244). 

 

2.2 - O cronograma físico-financeiro da obra, apresentado nas propostas das firmas 

licitantes, deverá conter a previsão do início de cada uma das etapas de construção do poço, 

sendo que nenhuma delas poderá ser iniciada sem a presença e/ou autorização da fiscalização. 

 

2.3 - A empresa contratada deverá manter em supervisão permanente à obra, 

profissional técnico de nível superior, qualificado de acordo com o CREA, conforme Decisão 

Normativa do CONFEA n.º 059 de 09/05/97, com capacidade de fornecer explicações e 

atender qualquer solicitação da fiscalização do SAAE. O referido técnico deverá assinar o 

Registro Diário de Perfuração do Livro de Ocorrências previsto no item 3.5. 

 

2.4 – A(s) equipe(s) de perfuração empregada (s) pela empresa para execução dos 

serviços contratados deverá ser constituída por operários treinados e habilitados e por sondador 

de experiência comprovada. Não será permitida a substituição de pessoal sem autorização 

expressa da fiscalização. 

 

2.5 - Toda a equipe deverá utilizar, durante todas as horas de trabalho diário, 

fardamento e equipamentos de proteção individual (EPI) tais como capacetes, luvas, cintos de 

segurança, botas, máscaras, etc. 

 

2.6 – A empresa contratada ficará obrigada a substituir, por outro de mesma função, 

qualquer funcionário integrante do pessoal da obra, quando a fiscalização assim solicitar, 

devido a má conduta profissional, imperícia ou descumprimento das especificações aqui 

previstas. 

 

2.7 - A fiscalização poderá rejeitar e solicitar a qualquer tempo a substituição de 

quaisquer equipamentos, serviços e/ou materiais, que não considere adequados ao bom 

andamento da obra de acordo com a presente especificação ou com as normas vigentes. 

 

2.8 - A substituição dos materiais e/ou equipamentos, durante a realização da obra, só 

poderá ser efetuada, pela empresa contratada, mediante a autorização expressa da fiscalização 
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do SAAE. 

 

2.9 - Quaisquer danos que ocorram a bens móveis ou imóveis, bem como ao meio 

ambiente, resultantes de imperícia, imprudência ou negligência na execução dos serviços serão 

de responsabilidade única e exclusiva da empresa contratada, devendo a mesma responder por 

eles. 

 

2.10- Caberá a empresa contratada todo e qualquer registro, licença ou autorização, 

junto a órgãos públicos ou técnicos, municipais, estaduais ou federais, necessários à realização 

da obra, de acordo com a legislação em vigor. 

 

2.11 - A empresa contratada ficará obrigada a apresentar, mediante solicitação do 

SAAE, mesmo depois da construção do poço, quaisquer informações e/ou documentos 

complementares, necessários ao esclarecimento de dúvidas ou questões sobre o andamento dos 

serviços, materiais ou equipamentos utilizados, características ou condições de operação e 

manutenção do poço. 

 

2.12 - No caso em que o poço se torne contaminado ou que as águas com 

características físico-químicas indesejáveis entrem no poço por negligência da empresa 

contratada, esta deverá às suas expensas, executar obras tais que venham a garantir a vedação 

desses horizontes, bem como, providenciar agentes desinfetantes ou outros materiais que 

venham a ser necessários, para eliminar a contaminação. 

 

2.13 - No caso em que a empresa contratada venha a malograr na perfuração do poço 

até a maior profundidade especificada, ou no caso em que tenha de abandonar o poço devido a 

perda de ferramenta ou qualquer outra causa, o furo abandonado deverá, a expensas da 

empresa contratada, ser preenchido com argila e concreto, podendo remover o tubo de 

revestimento caso queira. O material permanecerá sendo de sua propriedade, sem ônus para o 

SAAE. Nenhum pagamento será feito pelo poço perdido e pelo serviço de concretagem desse. 

 

2.14 - Ocorrendo os fatos mencionados no item anterior, a empresa contratada deverá, 

imediatamente após a concretagem do poço perdido, iniciar novo furo ao lado do mesmo ou em 

outro local determinado pela fiscalização. O SAAE não pagará a nova instalação do canteiro 

de obras ou o novo furo guia. 

 

2.15 - A empresa contratada será responsável pela remoção e destino adequado dos 

detritos resultantes da perfuração do poço, bem como dos restos de materiais utilizados na 

construção do mesmo, inclusive do fluido de perfuração já utilizado. 

 

2.16 - A empresa contratada é responsável pela garantia da qualidade dos materiais 

empregados e dos serviços realizados e previstos nesta especificação, especialmente contra 

defeitos de qualidade de tubos de revestimento e filtros, devendo, se ocorrerem, serem 

corrigidos às suas próprias expensas. 

 

2.17 – A empresa contratada não poderá fornecer informações técnicas obtidas durante a 

construção do poço, ou relativas ao andamento da obra, a terceiros, sem prévia autorização da 

fiscalização. 

 

3. INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DA OBRA 

3.1 – A preparação dos acessos e plataforma para instalação dos equipamentos de 

perfuração, transporte de ida e volta, montagem e desmontagem do canteiro de obra é da 
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responsabilidade da empresa contratada. 

 

3.2 - A empresa contratada só será considerada “instalada” e apta ao início dos serviços 

após a fiscalização constatar na obra, a presença de perfuratriz, equipamentos, materiais e 

ferramentas em quantidade e com capacidade suficiente para assegurar a perfuração do poço 

até a máxima profundidade prevista e execução dos demais trabalhos, de acordo com a relação 

apresentada na sua proposta por ocasião do processo de licitação. 

 

3.3 – A empresa deverá dispor dos equipamentos e materiais descritos abaixo, além de 

outras ferramentas, acessórios e materiais necessários à construção dos poços: 

 

 Sonda rotativa e respectivos acessórios com capacidade de atingir a profundidade 

de 350 metros ou mais, no diâmetro de 16”. 

 Bomba de lama tipo pistão ou centrífuga com capacidade mínima de deslocar o 

fluido de perfuração a uma velocidade de 13 cm/s no diâmetro de 17 1/2”, 

equivalendo a uma descarga da ordem de 110m3/h na boca do poço. 

 Compressor de ar e respectivos acessórios, com de 350pcm e 150psi, com tubulação 

de descarga com diâmetro interno mínimo de 3”, tubulação de injeção de ar no 

diâmetro mínimo de 1 ¼” (tubos de injeção de ar por fora da tubulação de 

descarga). 

 Conjunto motor-bomba submersível e grupo gerador com quadro de comando 

elétrico para teste de vazão do poço. 

 Laboratório portátil para controle do fluido de perfuração composto de, no mínimo, 

balança de lama, funil viscosímetro de Marsh, kit para medição ou medidor de pH. 

 Medidor de nível elétrico de poço, com fio numerado em intervalo de 1,00 em 1,00 

metro, com comprimento mínimo de 75% da profundidade prevista para o poço 

 Tubulação de 11/2” para descida de cascalho, em aço galvanizado 

 

3.4- Na instalação dos equipamentos e canteiro da obra, a empresa contratada 

providenciará a construção do circuito para o fluído de perfuração, com dimensões e 

declividades compatíveis com o terreno, com a profundidade e com os diâmetros de execução 

do furo. 

 

3.5 – O circuito de lama deverá ser constituído por, no mínimo, dois tanques sendo um 

de sucção e outro de decantação. Intercalados no circuito deverão ser construídos mais dois 

pequenos tanques para diminuição da velocidade do fluxo e deposição da carga de sólidos. 

Todos os tanques e as canaletas de circulação do fluido de perfuração deverão ser cimentados. 

 

3.6 - Na instalação do canteiro deverá ser aberto pelo responsável técnico ou geólogo 

da empresa contratada e pela fiscalização do SAAE um Livro de Ocorrências com páginas 

numerada e seqüenciadas, onde serão anotadas todas as ocorrências diárias, comunicações 

entre a empresa contratada e a fiscalização. Nesse livro deverá constar o registro diário de 

perfuração, contendo as seguintes informações mínimas: 

 

 Diâmetros da perfuração executada; 

 Metros perfurados e profundidade total do poço no final de cada jornada diária de 

trabalho; 

 Material perfurado; 

 Tipo de broca utilizado; 

 Composição da coluna de perfuração; 
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 Tempo de penetração de haste (avanço de perfuração); 

 Viscosidade, densidade, pH, e teor de areia do fluido de perfuração; 

 Composição do fluido de perfuração (volume utilizado nos tanques e poço, 

quantidade de Bentonita, aditivos, etc.) 

 Profundidade do fluido de perfuração no poço no início e fim de cada jornada diária. 

 

3.7 - A disposição das ferramentas, dos materiais e equipamentos no local da 

perfuração deverá obedecer aos critérios de organização e praticidade. 

 

3.8 – O canteiro de obras deverá ser isolado de modo a não permitir o acesso a pessoas 

não autorizadas. 

 

3.9 - Medidas gerais de higiene, proteção e segurança devem ser adotadas para evitar 

danos ao meio ambiente, condições insalubres ou acidentes pessoais no local da obra. 

 

3.10 – A empresa contratada permitirá a qualquer momento o livre acesso da 

fiscalização do SAAE aos trabalhos e o proibirá rigorosamente a toda pessoa que não tenha sido 

expressamente autorizada por esta última, sendo que este deve ser isolado de modo a não 

permitir o acesso a pessoas não autorizadas. 

 

3.11 - Será de responsabilidade da empresa contratada, a vigilância do canteiro da obra. 

O SAAE não se responsabilizará por roubos, subtrações ou atos de vandalismo que venham a 

ocorrer no canteiro de obras durante a execução dos serviços. 

 

3.12 - Correrão por conta da empresa contratada todas as despesas com relação a seus 

operários ou de terceiros não autorizados, com relação a acidentes de trabalho, devendo a 

mesma observar rigorosamente as normas vigentes na legislação trabalhista e as da Previdência 

Social. 

 

3.13 - Será de responsabilidade da empresa contratada o suprimento de água e energia 

elétrica necessárias à construção do poço. Deverá a mesma providenciar a instalação de grupo 

gerador, quando necessário. 

 

3.14 – Após a conclusão da obra a empresa deverá retirar do local, às suas expensas, 

toda e qualquer sucata e detritos provenientes da construção do poço, deixando a área 

completamente limpa, recompondo-a à sua condição original. 

 

4. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 

4.1 – O projeto executivo de cada poço, objeto destas especificações, com relação a 

profundidade de completação, quantidade, abertura e posicionamento dos filtros; trechos do 

espaço anelar a serem preenchidos por pré-filtro e granulometria do mesmo e intervalos de 

cimentação, só deverá ser definido após a execução do furo guia e análise granulométrica dos 

horizontes potencialmente produtores. 

 

4.2 - A profundidade prevista para cada poço tubular encontra-se prevista no 

respectivo projeto, podendo, contudo, sofrer uma variação de 25% para mais ou para 

menos de acordo com as condições geológicas do terreno e a critério da fiscalização. 

 

4.3 - Inicialmente, deverá ser executado o furo guia em diâmetro igual a 8 ½” para 

coleta e descrição das amostras de calha, e posterior definição do projeto definitivo do poço. 

Este furo, deverá alcançar a profundidade prevista em cada projeto, podendo entretanto, variar a 
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critério da fiscalização do SAAE, e de acordo com o observado no sub-item 4.2. 

 

4.4 - Após a análise das amostras de calha o furo guia deverá ser alargado para o 

diâmetro de 16” objetivando a completação do poço. 

 

4.5 - Está prevista a colocação de até 25% de filtros, observado o disposto no sub-item 

4.1. 

 

4.6 – Ainda com relação ao que dispõe o sub-itm 4.1, está prevista a cimentação dos 

intervalos de 0,00m a 10,00m para o espaço anelar entre a parede do furo de 22”. 

 

4.7 - O espaço anelar a ser preenchido por pré-filtro, considerando o disposto nos sub-

ítens 4.1 e 4.6, deverá ser de a profundidade do poço tubular subtraído do comprimento da 

cimentação. 

 

5. PERFURAÇÃO 

5.1 - A perfuração do poço objeto destas especificações deverá ser feita com 

perfuratriz do tipo rotativo, pelo método de circulação direta de fluxo. 

 

5.2 - Durante a execução do furo guia, deverão ser coletadas amostras das formações 

atravessadas a cada 2,00m de avanço da perfuração e sempre que houver mudança de litologia. 

 

5.3 - As amostras referidas no item anterior deverão ser colocadas em caixas 

numeradas, em ordem crescente de perfuração. 

 

5.4 - Após secagem, as amostras deverão ser mantidas no local da obra e 

acondicionadas em sacos plásticos transparentes, etiquetados com o intervalo de profundidade 

e identificação do poço, os quais deverão ser posteriormente entregues à fiscalização. 

 

5.5 - As amostras dos horizontes potencialmente produtores deverão ser coletadas em 

maior quantidade para possibilitar a execução da análise granulométrica. 

 

5.6 - A critério da fiscalização, poderá ser exigida a coleta de amostras também durante 

os alargamentos do furo. 

 

5.7 - Após cada etapa de perfuração ou de alargamento, deverá ser efetuada a medição 

da profundidade do furo, através da descida do hasteamento e broca de diâmetro aferido 

dentro do furo, na presença da fiscalização. 

 

5.8 – Para constituir o fluido de perfuração empregado nos trechos aqüíferos 

aproveitáveis será admitida a utilização de bentonita ou CMC (carboximetilcelulose sódica) 

com teor de pureza igual ou superior a 97% e grau de substituição de 0,65 a 0,95. O fluido de 

perfuração, salvo em situações especiais, deverá manter as seguintes características básicas. 

 

 Viscosidade: 35 seg. a 60 seg. no funil Marsh 

 Densidade: entre 1,04 e 1,14 g/cm3. 

 PH adequado a utilização do CMC (da ordem de 8,5 a 9,0) 

 Conteúdo de areia: menor que 3% em volume 

 

5.9 - A água utilizada para constituir o fluido de perfuração, bem como toda água 

utilizada na construção do poço, deverá ter qualidade química compatível com o bom 
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rendimento do fluido de perfuração e ser isenta de contaminação bacteriológica. 

 

5.10 - Durante a perfuração o fluido utilizado deverá ter suas características físico-

químicas controladas constantemente em função das variações litológicas encontradas e 

anotadas no registro diário de perfuração, sendo aferidas pela empresa contratada, na presença 

da fiscalização, quando da solicitação da mesma. 

5.11 - A adição de produtos químicos ao fluído de perfuração visando à correção das 

características físico-químicas do mesmo, só será permitida mediante a autorização da 

fiscalização e desde que não sejam produtos como óleo diesel ou outras substâncias capazes de 

poluir o aqüífero. 

5.12 - Poderá ser exigida a substituição ou tratamento do fluído de perfuração, quando 

suas características físico-químicas apontarem para ocorrência de danos ao aqüífero, 

diminuição da eficiência do poço, bem como comprometimento do andamento conveniente 

dos serviços. 

 

6. MATERIAIS PARA COMPLETAÇÃO DO POÇO 
 

6.1 - Cada poço deverá ser revestido com tubulação Tipo geomecânico reforçado, 

específica para revestimento de poços tubulares, nova, no diâmetro de 8”, obedecendo as 

normas vigentes. Todas as varas devem ser do mesmo fabricante. A contratada deverá dispor 

no canteiro da obra de pelo menos 08 (oito) varas de tubos com 2,00 metros de comprimento, 

além do restante da composição, para facilitar a elaboração do projeto executivo do poço. 

 

6.2 - Os filtros a serem utilizados deverão também ser Tipo geomecânico reforçado, 

obedecer as normas da ABNT. Deverão ser filtros novos, em varas de 4,00m, adaptáveis aos 

revestimentos mencionados no item anterior, do mesmo diâmetro, tipo e fabricante dos 

mesmos. As aberturas dos filtros deverão ser dimensionadas de acordo com a granulometria 

do pré-filtro definido em função da granulometria das formações aqüíferas a serem captadas 

após a realização da análise granulométrica de areia. 

 

6.3 - O pré-filtro deverá ser constituído por cascalho quartzoso, de grãos 

subarredondados e arredondados, lisos e uniformes, isento de argila e silte, com composição 

granulométrica definida em função da curva granulométrica da amostra do horizonte produtor. 

 

6.4 – Dependendo da granulometria das formações aqüíferas atravessadas poderá ser 

necessária a utilização de mais de uma faixa granulométrica de cascalho bem como de filtros 

com diferentes aberturas de ranhura. 

 

6.5 - O cap de fundo (cap fêmea) ou ponteira utilizado na extremidade inferior da 

coluna de revestimento e o cap macho da extremidade superior, deverão ser de materiais 

compatíveis com os dos itens 6.1 e 6.2. 

 

6.6 - O material empregado como selante para o isolamento de horizontes indesejáveis 

do aqüífero e para proteção sanitária deverá ser constituído por calda de cimento puro. 

 

6.7 - Deverão ser usados centralizadores na coluna de revestimento. Tais 

centralizadores deverão possuir 03 hastes verticais de 1” x 3/16”, altura de 50 cm, parafusos 

de 2”, sendo totalmente galvanizados. 

 

7. PROCESSO DE COMPLETAÇÃO DO POÇO 

7.1 - Com base na descrição das amostras coletadas, nas informações do diário de 
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perfuração e nos resultados da análise granulométrica deverá ser montado o perfil construtivo 

de cada poço pela empresa contratada, definindo-se a posição e o intervalo de colocação dos 

revestimentos, filtros, pré-filtro, bem como o(s) intervalo(s) de cimentação do poço. 

 

7.2 – A descrição das amostras de calha deverá ser feita por geólogo da empresa 

contratada, a qual fornecerá o perfil litológico do poço que deverá ser assinado por seu 

responsável técnico. 

 

7.3 - Caberá à fiscalização, a aprovação expressa do perfil construtivo do poço a ser 

sugerido pela empresa contratada e assinado pelo responsável técnico da mesma. 

 

7.4.- O projeto executivo do poço, aprovado pela fiscalização deverá ser observado e 

executado integralmente, não sendo permitidas modificações posteriores. 

 

7.5 - A colocação da coluna de revestimento (tubos e filtros) deverá ser feita de modo a 

evitar rupturas ou deformações nos materiais que possam comprometer sua finalidade ou a 

introdução do equipamento de bombeamento. 

 

7.6 - Deverão ser observadas as orientações do fabricante dos revestimentos e filtros 

para correta utilização dos mesmos. 

 

7.7 - Ao longo da coluna de tubos e filtros deverão ser utilizados centralizadores, com 

espaçamento de 20 em 20 m, para que a mesma mantenha-se eqüidistante da parede do poço, 

facilitando a descida do pré-filtro. 

 

7.8 - A colocação do pré-filtro deverá ser feita em etapa única de modo a formar anel 

cilíndrico contínuo entre a parede do poço e a coluna de tubos e filtros. 

 

7.9 - Na colocação do pré-filtro deverá ser utilizado o processo de contra-fluxo injetado 

de lama. O cascalho deverá descer por meio de tubulação guia de 1 ½” em aço galvanizado até 

12,00 metros do fundo do poço. A medida em que o pré-filtro for descendo, deverão ser 

retirados os tubos guias de duas em duas varas, ou de 12,00 em 12,00 metros, para garantia de 

uma perfeita acomodação do cascalho. 

 

7.10 - O adicionamento de pré-filtro deverá ser assegurado após a cimentação e 

desenvolvimento do poço através da colocação de tubos de recarga de cascalho. 

 

7.11 - Os trechos do espaço anelar do poço acima do pré-filtro, e do espaço anelar 

entre o tubulão e a parede do furo deverão ser cimentados com calda de cimento puro com 

densidade de 1,83 g/cm3 de modo a serem preenchidos totalmente. A calda de cimento deverá 

descer pelo mesmo tipo de tubo guia usado para o pré- filtro. 

 

7.12 – Se for necessária uma cimentação superior a 30 metros, entre a coluna de 

revestimento e a parede do poço, a mesma deverá ser feita, de acordo com o fabricante dos 

revestimentos e filtros, em etapas sucessivas através da utilização de tubulação guia para 

descida da calda de cimento. Estas etapas não deverão ultrapassar alturas de 30m e entre elas 

deverá ser aguardado um período de 12 horas, que corresponde aproximadamente à cura da 

cimentação anterior. 

 

8. LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO DO POÇO 

8.1 - A limpeza de cada poço deverá ser efetuada com compressor de ar, instalando-se 
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a base do tubo de descarga a 02 (dois) metros do fundo do poço. O bombeamento será 

contínuo até a completa remoção dos resíduos do fluido de perfuração. 

 

8.2 - O desenvolvimento deverá ser executado através do método de “air-lift”, tendo-

se o cuidado de não se colocar o tubo injetor na frente dos filtros. Deverão ser feitas etapas de 

bombeamento de 30 (trinta) minutos, alternadas com paralisações de 10 (dez) minutos 

objetivando-se provocar o fluxo e refluxo da água do aqüífero(s). O desenvolvimento deverá 

ser completado com a utilização de agentes químicos dispersantes (polifosfatos) para facilitar 

a remoção das argilas. 

 

8.3 – A depender das características locais do aqüífero a ser explotado, poderá ser 

exigida a complementação do desenvolvimento do poço com bomba submersa. 

 

8.4 - O desenvolvimento será considerado concluído quando for atingida uma turbidez 

igual ou menor que 5,0 UNT (unidade nefelométrica de turbidez) e o conteúdo de sólidos for 

inferior a 10 (dez) mg para cada litro de água extraída e límpida. 

 

8.5- Os exames de turbidez e conteúdo de sólidos serão realizados por     laboratório idôneo. 

 

8.6 – Durante o desenvolvimento deverão ser medidos os valores de nível estático, 

nível dinâmico e vazão de bombeamento do poço. 

 

9. TESTE DE BOMBEAMENTO E RECUPERAÇÃO 

9.1 - O equipamento utilizado para teste de bombeamento deverá ser uma bomba 

submersa, dimensionada para vazão superior a de produção do poço, ou ainda compressor de ar 

de alta potência. 

 

9.2 - O teste de bombeamento só poderá ser iniciado após o término da etapa de 

desenvolvimento do poço. Não será considerado como teste de vazão, o bombeamento com 

bomba submersa que resultar na produção de água fora das características estabelecidas no 

item 8.4 

 

9.3 - A empresa contratada deverá fornecer tubulação de descarga necessária ao 

escoamento da água do bombeamento de modo que não haja possibilidade de interferência no 

teste 

 

9.4 - Na instalação do equipamento de bombeamento para teste do poço, deverá ser 

colocada tubulação auxiliar destinada a medir os níveis de água durante o bombeamento e a 

recuperação. 

 

9.5 - A medição da vazão deverá ser feita pelo método volumétrico com tambor de 200 

litros, aferido se a vazão do poço estimada no teste de bombeamento for inferior a 30.000l/h. 

Caso contrário as vazões deverão ser aferidas através do método de medidor de orifício circular. 

 

9.6 - A tubulação de descarga d‟água deverá ser dotada de válvula de regulagem 

sensível e de fácil manejo, permitindo, assim, controlar e manter constante a vazão nas etapas  

de bombeamento. 

 

9.7 - Antes de iniciar o bombeamento, o operador deverá se certificar de que o nível 

em que se encontra o poço é realmente o nível estático. 
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9.8 - As medidas do nível d‟água no poço devem ser feitas com precisão centimétrica. 

 

9.9 - A empresa deverá dispor de equipamentos necessários para garantir a 

continuidade da operação durante o período do teste. 

 

9.10 - Deverá ser executado teste de vazão contínua, com duração mínima de 24 horas, 

sendo o tempo total definido pela fiscalização. A vazão de bombeamento poderá ser redefinida 

pela fiscalização, após observar o desenvolvimento do poço. 

 

9.11 - As medidas de nível de água no poço, durante o bombeamento, devem ser 

efetuadas nas seguintes frequências de tempo, a partir do início do teste: 

(min)Período ( min ) Intervalo de leitura 

 

0-10 1 

10-20 2 

20-50 5 

50-100 10 

100-500 30 

500-1000 60 

1000- em diante 100 

 

9.12 - Durante o teste, uma vez terminado o bombeamento do poço, deverá ser 

imediatamente iniciada a medição de recuperação de nível, com freqüência idêntica a do item 

anterior. 

 

9.13 – O resultado do teste de produção do poço deverá ser apresentado em modelo 

fornecido pelo SAAE, totalmente e corretamente preenchido e assinado pelo responsável 

técnico pelo poço da empresa contratada. 

 

10 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

10.1 - Após inteiramente construído, cada poço deverá ser completamente limpo, 

retirando-se todos os materiais estranhos, inclusive ferramentas, madeiras, cordas, fragmentos 

de qualquer natureza, cimento, óleo, graxa, tinta de vedação e espuma. Em seguida o poço 

deverá ser desinfetado com solução de cloro. 

 

10.2 - A solução de cloro, utilizada na desinfecção do poço tubular deverá estar em 

concentração tal que, quando aplicada, se obtenha no poço um residual de 50 mg/l de cloro 

livre, devendo permanecer em repouso durante 2 (duas ) horas, no mínimo; e bombeado por 8 

(oito) horas para retirado do material. 

 

10.3 - Quarenta e oito horas após a desinfecção do poço deverá ser feita a coleta de 

amostras da água para exames físico-químicos e bacteriológicos, na presença da fiscalização. 

Para tanto, o poço deverá estar com descarga livre por um tempo mínimo de duas horas. 

 

10.4 - Deverão ser coletadas duas amostras, uma para cada tipo de exame de qualidade 

da água (físico-químico e bacteriológico), a ser realizado e levado para um Laboratório idôneo. 

 

10.5 - Após concluídas todas as etapas de construção e testes de produção do poço, o 

mesmo deverá ser lacrado com cap parafusado, de maneira a impedir atos de vandalismo até sua 

utilização definitiva. 
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10.6 - Uma vez concluídos todos os serviços do poço, deverá ser construída uma laje 

de concreto (traço 1:2:3), com 1,00 metro de lado, envolvendo o tubo de revestimento. A laje 

deverá ter declividade de 2%, do tubo para a borda e fornecer um ressalto periférico de 10 cm 

sobre a superfície do terreno. 

 

11. CONCLUSÃO E RECEBIMENTO DO POÇO 

11.1- Somente será passível de recebimento provisório de cada poço que tiver as fases 

construtivas aprovadas pela fiscalização de acordo com o projeto definitivo. Constituem 

motivos para o não recebimento do poço: 

 

a) Não cumprimento do projeto executivo do poço; 

b) Não introdução no espaço anelar do volume de pré-filtro calculado no seu projeto 

executivo; 

c) Perda do poço por deficiência operacional ou do equipamento durante a 

perfuração não tendo sido atingidos a profundidade ou o diâmetro aqui 

previstos; 

d) Isolamento inadequado do aqüífero superficial e/ou aqüíferos indesejáveis; 

e)  Deficiência de produção de água decorrente de má conclusão do poço; 

f) Turbidez superior a 5,00 UNT ou produção de areia superior a 10 (dez) mg/l. 

g) Colapso do poço, rompimento de revestimento, infiltração pelas luvas do 

revestimento; 

h) Não atendimento às obrigações legais; 

i) Falta do relatório técnico do poço como especificado; 

j) Não atendimento destas especificações técnicas 

k) Se a água apresentar padrão de potabilidade em desacordo com a Portaria 

GM/MS n° 888 de 2021. 

 

11.2 O recebimento provisório de cada poço, se dará após a apresentação, pela 

empresa contratada, de um relatório final, que deverá incluir o preenchimento dos modelos do 

SAAE de Relatório do Poço, Perfis Geológico e Construtivo do Poço e Testes de Produção e 

Recuperação (24h.), contendo todas as informações colhidas durante os trabalhos de construção 

do mesmo. Neste relatório deverão constar, ainda, no mínimo, as seguintes informações: 

 

 Identificação do poço; 

 Coordenadas Geográficas e altitude do terreno; 

 Perfis e descrição litológica; 

 Posicionamento e medidas de tubos, filtros e centralizadores; 

 Nível de pré-filtro e cimentação; 

 Planilha de testes de produção explicitando condições de explotação 

favoráveis em termos de NE, ND e Q; 

 Análise físico–química e bacteriológica; 

 Relatório da instalação do poço, incluindo posicionamento da bomba, marca 

modelo, características do quadro elétrico e certificado de garantia dos 

mesmos; 

 Termo de garantia dos serviços do poço. 

 

11.3 – O recebimento definitivo de cada poço só será efetuado seis meses após o 

recebimento provisório do poço. A empresa contratada será responsável pela garantia dos 

serviços na forma da Lei e nos limites destas Especificações Técnicas. O recebimento 

definitivo do poço não exime a empresa contratada da garantia mínima dos serviços válida para 

obras de engenharia. 
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ANEXO IV 

ESPECIFICAÇÕES DE ABRIGO 

 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

INTRODUÇÃO 

A presente especificação contém informações técnicas dos materiais e mão-de-

obra que serão utilizados na construção de um abrigo (cubículo) de alvenaria de tijolo cerâmico 

para proteção do quadro de comando elétrico de um conjunto motor-bomba submersível. 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES. 

O local onde será edificado o abrigo será limpo e preparado para locação da obra, 

utilizando materiais adequados a este serviço como sarrafos e tábua nas dimensões apropriadas.  

 

SERVIÇOS EM TERRA 

A seção da vala será (40 x 40) cm, seguindo rigorosamente a locação do projeto 

anexo. O fundo da vala será compactado manualmente com maço de 30 kg. O reaterro de 

nivelamento e regularização da área de construção será com o material retirado da própria 

escavação. Se necessário com material arenoso importado. 

 

FUNDAÇÕES. 

O alicerce será com pedra bruta de resistência, com argamassa mista de cimento, 

areia e barro no traço 1:4:4, atentando para não deixar brocas. O baldrame também será com 

pedra bruta de resistência e argamassa, no mesmo traço, com dimensões de (40 x 20) cm, 

utilizando-se tábuas como guias para  alinhamento e nivelamento, conforme projeto 

arquitetônico. 

 

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO. 

A estrutura da obra, pelo seu porte pequeno, terá apenas cinta  inferior em 

concreto armado. O concreto estrutural será no traço 1:2,5:5 (cimento, areia e brita). Com seção 

de (10 x 10)cm, construída à altura de 2,10m e sobre o baldrame. A ferragem será composta de 4 

ferros corridos de 4,6mm e estribos a cada 25cm com ferro CA-60 de 4.2mm. 

 

ALVENARIA 

Em tijolo cerâmico de furo com dimensões de mercado, a parede terá 10 cm de 

espessura, (1/2 vez) com prumo, esquadro e alinhamento em consonância com normas da 

construção civil. O tijolo será assentado com argamassa mista de cimento, areia e barro, no traço 

1:4:4; com as amarrações recomendadas pelas normas técnicas de construção. 

 

COBERTURA. 

Será em concreto armado pré-moldado na espessura de 8cm. 

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Os eletros-duto serão do tipo garganta, de 3/4” para a iluminação e rígido de 1” 

para alimentação do quadro de comando elétrico da bomba, todos embutidos na parede. A 

tomada e o interruptor serão de embutir. A luminária interna será do tipo globo, com lâmpada 

incandescente de 60W.  As luminárias externas serão com proteção contra roubos, em ambas as 

fachadas.    

O quadro elétrico ou chave magnética será afixado na parede por meio de 

parafusos, em número de quatro, de forma segura, prevenindo contra possíveis quedas. 
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ESQUADRIAS E COMPLEMENTOS 

A porta será de ferro, com chapa na parte inferior e ferro redondo na parte 

superior, espaçados em 5 cm, para ventilação do quadro elétrico, com dimensões de (0,80 x 

2,10)m, com caixa, dobradiça e fechadura do tipo trinco, com maçaneta de bola 

 

REVESTIMENTO 

Nas faces de parede, tanto interna como externa, será aplicado o chapisco de 

cimento e areia, no traço 1:3.  

O reboco deve ser do tipo paulista, emboço troado, usando argamassa de cimento 

e areia no traço 1:8, na espessura de 25mm, sem ondulações. 

 

PISO 

O contra piso será de concreto não estrutural no traço 1:4:8 (cimento, areia e brita 

preta), nivelado, com espessura de 5cm. O acabamento será do tipo cimentado semi-áspero no 

traço 1:3 (cimento e areia média), com espessura de 20 mm. 

 

PINTURA 

Tanto a face da parede interna quanto externa, será aplicada três demãos de hidra 

cor branco, utilizando fixador para melhor aderência no reboco.  

Na esquadria de metalon, aplicar-se-á esmalte sintético, em 2 demãos. 

 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Para melhor proteção do abrigo, em volta será construído uma calçada de proteção 

com largura de 30 cm e altura de 15 cm, revestida com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 

(cimento e areia). Nas faces laterais do abrigo serão instalados elementos pré-moldados vazados, 

(0,50x0,40)m, conforme projeto, para melhorar a circulação de ar no interior do cubículo. 

 

LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA. 

Após conclusão da obra, será executada a limpeza final para entrega dos serviços, com a 

retirada de todos os materiais considerados sobra de obra. 

 

ESPECIFICAÇÕES  

(CERCA DE PROTEÇÃO) 

 

INTRODUÇÃO 

 

A presente especificação contém informações técnicas dos materiais e mão-de-

obra que serão utilizados na construção da Cerca de Proteção de obras de saneamento nos bairros 

Nova Açucena, São Caetano e Parque Cidade Maravilha na cidade de Balsas, como sejam 

construção de um poço tubular com implementos hidráulicos e elétricos além do Cubículo para 

proteção do quadro de comando elétrico da bomba.  

 

OBJETIVO 

 

Construção de Cerca de Proteção com mourões de concreto armado pré-

moldados, seção de ponta reta (2,20 x 0,10 x 0,10) m espaçadas de 2,50m, chumbadas em blocos 

de concreto ciclópico de (30x30x50) cm, com escoras no canto de (10x10) cm. 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES. 

 

Inicialmente será executado a limpeza de toda a área destinada para a construção 
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desta obra, como sejam capina, remoção de todo entulho deixando o local em condições 

necessárias para a locação da mesma. O material a ser utilizado para esta etapa deverá ser de 

madeira de 2ª (sem reaproveitamento) tipo tábuas corridas pontaletadas. O nivelamento, 

esquadro e alinhamento da locação obedecerá ao projeto arquitetônico. 

 

SERVIÇOS EM TERRA.  

A escavação da vala será apenas para o chumbamento das estacas e seguirá o 

traçado determinado no processo de locação da obra e será manual. A profundidade desta será de 

(0,30 x 0,30 x 0,50) m, nivelada e alinhada, com o fundo da mesma compactado manualmente 

com maço de 30kg de peso, para aumenta a resistência e estabilidade do solo. 

 

FUNDAÇÕES. 

Será do tipo direta. Bloco de concreto ciclópico não estrutural para fixação das 

estacas de concreto armado.    Nos locais de instalação das estacas de concreto, indicados no 

projeto gráfico, a fixação das mesmas será com concreto não estrutural Fck=15MPa 

 

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO.  

As estacas serão em concreto armado pré-moldada tipo reta de 2,00m de 

comprimento com seção de (10 x 10) cm com 9 furos de 3/8” para colocação das fiadas de arame 

farpado. Estas estacas serão instaladas conforme projeto gráfico. As mesmas serão assentadas 

com um espaçamento de 2,50m uma da outra, medida da face interna.   

As estacas de canto serão escoradas nas duas faces internas com estacas de 1,50m 

assentadas com inclinação de 45º e chumbadas num bloco de concreto não estrutural da mesma 

forma que as verticais com o objetivo de dar estabilidade à estrutura do muro quando da fixação 

das 8 fiadas de arame farpada. 

O portão de acesso de pedestres será em gradil de Metalon redondo de ¾´com fio 

de 2,11mm (14 AWG) malha de (8 x 8) cm. As dimensões do portão estão indicadas na planta 

baixa do projeto arquitetônico do muro, anexo. 
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ANEXO V 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

 

PARQUE CIDADE MARAVILHA E NOVA AÇUCENA 

Item Etapas 
Peso Valor  PERÍODO DE EXECUÇÃO   

% (R$) 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS %       

                        
 

             1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES    0,82       2.425,68           2.425,68             0,82    
      

    
    

       2.0 CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA  67,04   197.966,04     98.983,02       33,52      98.983,02   33,52  
     

    
            

   3.0 SISTEMA ELEVATÓRIO  26,94     79.564,72  
    

   79.564,72  26,94 
   

        
    

   4.0 SERV. COMPLEMENTARES    5,20     15.349,41  
    

   15.349,41  5,20 
   

        
    

   
TOTAL 

SIMPLES 100,00  295.305,85   101.408,70       34,34  98.983,02  33,52     94.914,13  32,14       

ACUMULADO 100,00  295.305,85   101.408,70       34,34  200.391,72  67,86   295.305,85  100,00       

 

 

BAIRRO SÃO CAETANO 

Item Etapas 
Peso Valor  PERÍODO DE EXECUÇÃO   

% (R$) 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS %       

                        
 

             1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES    0,82       2.425,68           2.425,68             0,82    
      

    
    

       2.0 CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA  67,05   198.095,64     99.047,82       33,52      99.047,82   33,53  
     

    
            

   3.0 SISTEMA ELEVATÓRIO  26,93     79.564,72  
    

   79.564,72  26,93 
   

        
    

   4.0 SERV. COMPLEMENTARES    5,20     15.349,41  
    

   15.349,41  5,20 
   

        
    

   

             
TOTAL 

SIMPLES 100,00  295.435,45   101.473,50       34,34  99.047,82  33,53     94.914,13  32,13       

ACUMULADO 100,00  295.435,45   101.473,50       34,34  200.521,32  67,87   295.435,45  100,00       
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO POÇO / NOVA AÇUCENA E PARQUE CIDADE MARAVILHA 

 

Item Etapas 
Peso Valor  20 DIAS 40 DIAS 60 DIAS 

% (R$) CONCEDENTE % CONCEDENTE % CONCEDENTE % 

                          

                          

1.0 
SERVIÇOS 
PRELIMINARES 2,06 

       
4.074,57  

                      
4.074,57  2,06           

                      

2.0 
SERVIÇOS DE 
PERFURAÇÃO 47,08 

    
93.196,70  

                    
46.598,35  23,54 

                         
46.598,35    23,54        

                      

3.0 
SERVIÇOS DE 
REVESTIMENTO  26,82 

    
53.084,70                                        53.084,70  26,82 

                          

4.0 
SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 24,05 

    
47.610,07                                        47.610,07  24,05 

                      

                          

  

TOTAL 
SIMPLES 100,00 

  
197.966,04  

                    
50.672,92  25,60 

                         
46.598,35  23,54                         100.694,77  50,86 

ACUMULADO 100,00 
  
197.966,04  

                    
50.672,92  25,60 

                         
97.271,27  49,14                         197.966,04  100,00 
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO POÇO / SÃO CAETANO 

 

Item Etapas 
Peso Valor  20 DIAS 40 DIAS 60 DIAS 

% (R$) CONCEDENTE % CONCEDENTE % CONCEDENTE % 

                          

                          

1.0 
SERVIÇOS 
PRELIMINARES 2,12 

       
4.204,17  

                      
4.074,57  2,12           

                      

2.0 
SERVIÇOS DE 
PERFURAÇÃO 47,05 

    
93.196,70  

                    
46.598,35  26,71 

                         
46.598,35  20,34        

                      

3.0 
SERVIÇOS DE 
REVESTIMENTO  26,80 

    
53.084,70                                        53.084,70  26,80 

                          

4.0 
SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 24,03 

    
47.610,07                                        47.610,07  24,03 

                      

                          

  

TOTAL 
SIMPLES 100,00 

  
198.095,64  

                    
50.802,52  28,83 

                         
46.598,35  20,34                         100.694,77  50,83 

ACUMULADO 100,00 
  
198.095,64  

                    
50.802,52  28,83 

                         
97.400,87  49,17                         198.095,64  100,00 
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ANEXO VI 

PLANILHA SINTÉTICA 

BAIRRO NOVA AÇUCENA 

 

SINAPI MAI./2022-DESONERADO 83,87% 

BDI ADOTADO %: 25,63% 

  
DATA: MAI./2022 

 

ITENS 
CÓD.SINAPI 

DISCRIMINAÇÃO  UNID. QUANT. 
UNIT(R$) 

TOTAL 
MAR./2022 S/BDI C/BDI 

                

1.0   SERVIÇOS PRELIMINARES         
         
2.425,68  

1.1 74209/001 
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADA(3,00 x 2,00)M M²          6,00  

         
321,80  

         
404,28  

         
2.425,68  

  
 

            

2.0   SISTEMA DE CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA         
     
197.966,04  

2.1 

COMP. 

CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR  DE 300M X 
6", REVESTIDO COM TUBOS E FILTROS DE PVC 
ADITIVADO (GEOMECÂNICO)REFORÇADO     
DN 150R UND          1,00    

  
197.966,04  

     
197.966,04  

                

3.0   SISTEMA ELEVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA         
       
79.564,72  

3.1 

COMP. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSÍVEL 
ELÉTRICO  TRIFÁSICO, INCLUSIVE 
SUBESTAÇÃO ELÉTRICA COM 
TRANSFORMADOR DE 15KWA. UND          1,00    79.564,72 79.564,72 

                

4.0   SERVIÇOS COMPLEMENTARES         15.349,41 

5.1 

OMPOSIÇÃO 
ANEXA 

CUBÍCULO PARA PROTEÇÃO DO QUADRO DE 
COMANDO DA BOMBA SUBMERSA. UND 1   

    
5.578,21  

         
5.578,21  

5.2 

OMPOSIÇÃO 
ANEXA 

CERCA DE PROTEÇÃO DA ÁREA DE 
INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO 
SISTEMA DE ÁGUA. UND 1   

    
8.575,77  

         
8.575,77  

5.3 

PESQUISA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTO DE DESINFECÇÃO DE ÁGUA 
TIPO CLORADOR DE PVC, INCLUSIVE CASA DE 
PROTEÇÃO. UND         1,00    

    
1.195,43  

       
1.195,43  

   TOTAL   
 
295.305,85  
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PLANILHA SINTÉTICA 

BAIRRO SÃO CAETANO 

 

SINAPI MAI./2022-DESONERADO 83,87% 

BDI ADOTADO %: 25,63% 

  
DATA: MAI./2022 

 

ITENS 
CÓD.SINAPI 

DISCRIMINAÇÃO  UNID. QUANT. 
UNIT(R$) 

TOTAL 
MAR./2022 S/BDI C/BDI 

                

1.0   SERVIÇOS PRELIMINARES         
         
2.425,68  

1.1 74209/001 
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADA(3,00 x 2,00)M M² 

         
6,00  

         
321,80  

         
404,28  

         
2.425,68  

  
 

            

2.0   SISTEMA DE CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA         
     
198.095,64  

2.1 

COMP. 

CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR  DE 300M X 
6", REVESTIDO COM TUBOS E FILTROS DE PVC 
ADITIVADO (GEOMECÂNICO)REFORÇADO     
DN 150R UND 

         
1,00    

  
198.095,64  

     
198.095,64  

                

3.0   SISTEMA ELEVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA         
       
79.564,72  

3.1 

COMP. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSÍVEL 
ELÉTRICO  TRIFÁSICO, INCLUSIVE 
SUBESTAÇÃO ELÉTRICA COM 
TRANSFORMADOR DE 15KWA. UND 

         
1,00    79.564,72 79.564,72 

                

4.0   SERVIÇOS COMPLEMENTARES         15.349,41 

5.1 

OMPOSIÇÃO 
ANEXA 

CUBÍCULO PARA PROTEÇÃO DO QUADRO DE 
COMANDO DA BOMBA SUBMERSA. UND 1   

    
5.578,21  

         
5.578,21  

5.2 

OMPOSIÇÃO 
ANEXA 

CERCA DE PROTEÇÃO DA ÁREA DE 
INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO 
SISTEMA DE ÁGUA. UND 1   

    
8.575,77  

         
8.575,77  

5.3 

PESQUISA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTO DE DESINFECÇÃO DE ÁGUA 
TIPO CLORADOR DE PVC, INCLUSIVE CASA DE 
PROTEÇÃO. UND 

        
1,00    

    
1.195,43  

       
1.195,43  

   TOTAL   
 
295.435,45  
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PLANILHA SINTÉTICA 

BAIRRO PARQUE CIDADE MARAVILHA 
 

SINAPI MAI./2022-DESONERADO 83,87% 

BDI ADOTADO %: 25,63% 

  
DATA: MAI./2022 

 

ITENS 
CÓD.SINAPI 

DISCRIMINAÇÃO  UNID. QUANT. 
UNIT(R$) 

TOTAL 
MAR./2022 S/BDI C/BDI 

                

1.0   SERVIÇOS PRELIMINARES                  2.425,68  

1.1 74209/001 
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADA(3,00 x 2,00)M M² 

         
6,00  

         
321,80  

         
404,28           2.425,68  

  
 

            

2.0   SISTEMA DE CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA              197.966,04  

2.1 

COMP. 

CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR  DE 
300M X 6", REVESTIDO COM TUBOS E 
FILTROS DE PVC ADITIVADO 
(GEOMECÂNICO)REFORÇADO     DN 150R UND 

         
1,00    

  
197.966,04       197.966,04  

                

3.0   SISTEMA ELEVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA                79.564,72  

3.1 

COMP. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSÍVEL 
ELÉTRICO  TRIFÁSICO, INCLUSIVE 
SUBESTAÇÃO ELÉTRICA COM 
TRANSFORMADOR DE 15KWA. UND 

         
1,00    79.564,72 79.564,72 

                

4.0   SERVIÇOS COMPLEMENTARES         15.349,41 

5.1 

OMPOSIÇÃO 
ANEXA 

CUBÍCULO PARA PROTEÇÃO DO QUADRO 
DE COMANDO DA BOMBA SUBMERSA. UND 1   

    
5.578,21           5.578,21  

5.2 

OMPOSIÇÃO 
ANEXA 

CERCA DE PROTEÇÃO DA ÁREA DE 
INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO 
SISTEMA DE ÁGUA. UND 1   

    
8.575,77           8.575,77  

5.3 

PESQUISA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTO DE DESINFECÇÃO DE ÁGUA 
TIPO CLORADOR DE PVC, INCLUSIVE CASA 
DE PROTEÇÃO. UND         1,00    

    
1.195,43         1.195,43  

   TOTAL    295.305,85  
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ANEXO VII 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA 

POÇO TUBULAR 300M x 6” POÇO SÃO CAETANO 

BDI ADOTADO 25,63% 

SINAPI-MAR/2022 83,87% 

SEINFRA-CE 12/2018 83,87% 

SIESPO-CAEMA-04/2018 83,87% 
 

 

ITENS FONTE Cód. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. UNIT.S/BDI UNIT.C/BDI TOTAL 

                  

1.0     SERVIÇOS PRELIMINARES         4.204,17 

1.1 CAEMA/COMP. 240101 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO C/ 
GUINDASTE 

KM 120,00 0,86 1,08 129,60 

1.2 CAEMA/COMP. 240201 
ABRIGO PROVISÓRIO E NIVELAMENTO DA 
PERFURATRIZ. 

UND 1,00 617,35 775,57 775,57 

1.3 CAEMA/COMP 240204 
ESCAVAÇÃO DOS TANQUES E CANALETAS DE 
LAMA. 

M3 11,47 228,95 287,62 3.299,00 

                  

2.0     SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO         93.196,70 
2.2.1 240307 CAEMA PERF. 18" EM SEDIMENTO (DE 0 A 10 M ) M 10,00 260,14 326,81 3.268,10 

2.2.2 240309 CAEMA PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 0 A 50 M ) M 40,00 180,61 226,89 9.075,60 

2.2.3 240321 CAEMA PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 50 A 100 M ) M 50,00 189,64 238,24 11.912,00 

2.2.4 240332 CAEMA PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 100 A 150 M ) M 50,00 208,60 262,06 13.103,00 

2.2.5 240339 CAEMA PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 150 A 200 M ) M 50,00 239,90 301,38 15.069,00 

2.2.6 240346 CAEMA PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 200 A 250 M ) M 50,00 287,88 361,65 18.082,50 

2.2.7 240353 CAEMA PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 250 A 300 M ) M 50,00 361,17 453,73 22.686,50 

                  

3.0     SERVIÇOS DE REVESTIMENTO          53.084,70 

3.1 I-7592 SEINFRA 
TUBO DE PVC GEOMECÂNICO NERVURADO 
REFORÇADO DN-150R 

M 160,00 185,83 233,45 37.352,00 

3.2 I 7568 SEINFRA 
TUBO FILTRO DE PVC NERFVURADO REFORÇADO 
DN-150R 

M 40,00 280,36 352,21 14.088,40 

3.3 M024006005 CAEMA CENTRALIZADORES DE AÇO 14¨X 6" UND 20,00 53,92 67,73 1.354,60 
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3.4 6284 ORSE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP MACHO 
DE AÇO GALVANIZADO DE 150mm. 

UND 1,00 230,60 289,70 289,70 

                  

4.0     SERVIÇOS COMPLEMENTARES         47.610,07 

4.1 240407 CAEMA 
INSTALAÇÃO DO REVESTIMENTO EM TUBOS E 
FILTROS DE PVC ADITIVADO, NERVURADO 
STANDER DN-154. 

M 200,00 15,21 19,10 3.820,00 

4.2 240413 CAEMA INSTALAÇÃO DE TUBO DE BOCA M 1,00 325,23 408,58 408,58 

4.3 240416 COMP/SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PREFILTRO. M³ 15,00 323,41 406,29 6.094,35 

4.4 240422 COMP/SINAPI PROTEÇÃO SANITÁRIA DO POÇO TUBULAR M³ 1,32 438,08 550,35 726,46 

4.5 2016-6299 ORSE LAJE DE PROTEÇÃO DA BOCA DO POÇO  UND 1,00 138,90 174,50 174,50 

4.6 240425 COMP/SINAPI 
LIMPEZA DO POÇO TUBULAR COM 
COMPRESSOR 

H 24,00 304,00 381,91 9.165,84 

4.7 240428 COMP/SINAPI 
DESENVOLVIMENTO DO POÇO TUBULAR COM 
COMPRESSOR 

H 24,00 304,00 381,91 9.165,84 

4.8 240431 COMP/SINAPI TESTE DE PRODUÇÃO COM BOMBA H 24,00 416,00 522,62 12.542,88 

4.9 240446 COMP/SINAPI 
DESINFECÇÃO COM HIPOCLORITO DE CÁLCIO, 
COM BOMBEAMENTO DE 8 HOHAS PARA 
RETIRADO DO MATERIAL. 

H 8,00 32,26 40,52 324,16 

4.10 240443 COMP/SINAPI PISTONEAMENTO H 12,00 192,34 241,63 2.899,56 

4.11 240470 COMP/SINAPI 
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICO 
DA ÁGUA DO POÇO TUBULAR. 

UND 1,00   287,90 287,90 

4.12   COMP/SINAPI 
RELATÓRIO DO POÇO TUBULAR , ASSINADO POR 
PROFISSIONAL HABILITADO, ACOMPAHADO  DA 
ART. 

UND 1,00   2.000,00 2.000,00 

        VALOR TOTAL 198.095,64 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA 

POÇO TUBULAR 300M x 6” POÇO NOVA AÇUCENA 
SINAPI-03/2022 83,87% 

SEINFRA-CE 12/2018 83,87% 

SIESPO-CAEMA-04/2018 83,87% 

BDI ADOTADO 25,63% 

 

ITENS FONTE Cód. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. UNIT.S/BDI UNIT.C/BDI TOTAL 

                  

1.0     SERVIÇOS PRELIMINARES         4.074,57 

1.1 CAEMA/COMP. 240201 
ABRIGO PROVISÓRIO E NIVELAMENTO DA 
PERFURATRIZ. 

UND 1,00 617,35 775,57 775,57 

1.2 CAEMA/COMP 240204 
ESCAVAÇÃO DOS TANQUES E CANALETAS DE 
LAMA. 

M3 11,47 228,95 287,62 3.299,00 

                  

2.0     SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO         93.196,70 
2.2.1 240307 CAEMA PERF. 18" EM SEDIMENTO (DE 0 A 10 M ) M 10,00 260,14 326,81 3.268,10 

2.2.2 240309 CAEMA PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 0 A 50 M ) M 40,00 180,61 226,89 9.075,60 

2.2.3 240321 CAEMA PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 50 A 100 M ) M 50,00 189,64 238,24 11.912,00 

2.2.4 240332 CAEMA PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 100 A 150 M ) M 50,00 208,60 262,06 13.103,00 

2.2.5 240339 CAEMA PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 150 A 200 M ) M 50,00 239,90 301,38 15.069,00 

2.2.6 240346 CAEMA PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 200 A 250 M ) M 50,00 287,88 361,65 18.082,50 

2.2.7 240353 CAEMA PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 250 A 300 M ) M 50,00 361,17 453,73 22.686,50 

                  

                  

3.0     SERVIÇOS DE REVESTIMENTO          53.084,70 

3.1 I-7592 SEINFRA 
TUBO DE PVC GEOMECÂNICO NERVURADO 
REFORÇADO DN-150R 

M 160,00 185,83 233,45 37.352,00 

3.2 I 7568 SEINFRA 
TUBO FILTRO DE PVC NERFVURADO REFORÇADO 
DN-150R 

M 40,00 280,36 352,21 14.088,40 

3.3 M024006005 CAEMA CENTRALIZADORES DE AÇO 14¨X 6" UND 20,00 53,92 67,73 1.354,60 

3.4 6284 ORSE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP MACHO 
DE AÇO GALVANIZADO DE 150mm. 

UND 1,00 230,60 289,70 289,70 
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4.0     SERVIÇOS COMPLEMENTARES         47.610,07 

4.1 240407 CAEMA 
INSTALAÇÃO DO REVESTIMENTO EM TUBOS E 
FILTROS DE PVC ADITIVADO, NERVURADO 
STANDER DN-154. 

M 200,00 15,21 19,10 3.820,00 

4.2 240413 CAEMA INSTALAÇÃO DE TUBO DE BOCA M 1,00 325,23 408,58 408,58 

4.3 240416 COMP/SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PREFILTRO. M³ 15,00 323,41 406,29 6.094,35 

4.4 240422 COMP/SINAPI PROTEÇÃO SANITÁRIA DO POÇO TUBULAR M³ 1,32 438,08 550,35 726,46 

4.5 2016-6299 ORSE LAJE DE PROTEÇÃO DA BOCA DO POÇO  UND 1,00 138,90 174,50 174,50 

4.6 240425 COMP/SINAPI 
LIMPEZA DO POÇO TUBULAR COM 
COMPRESSOR 

H 24,00 304,00 381,91 9.165,84 

4.7 240428 COMP/SINAPI 
DESENVOLVIMENTO DO POÇO TUBULAR COM 
COMPRESSOR 

H 24,00 304,00 381,91 9.165,84 

4.8 240431 COMP/SINAPI TESTE DE PRODUÇÃO COM BOMBA H 24,00 416,00 522,62 12.542,88 

4.9 240446 COMP/SINAPI 
DESINFECÇÃO COM HIPOCLORITO DE CÁLCIO, 
COM BOMBEAMENTO DE 8 HOHAS PARA 
RETIRADO DO MATERIAL. 

H 8,00 32,26 40,52 324,16 

4.10 240443 COMP/SINAPI PISTONEAMENTO H 12,00 192,34 241,63 2.899,56 

4.11 240470 COMP/SINAPI 
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICO 
DA ÁGUA DO POÇO TUBULAR. 

UND 1,00   287,90 287,90 

4.12   COMP/SINAPI 
RELATÓRIO DO POÇO TUBULAR , ASSINADO POR 
PROFISSIONAL HABILITADO, ACOMPAHADO  DA 
ART. 

UND 1,00   2.000,00 2.000,00 

        VALOR TOTAL 197.966,04 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA 

POÇO TUBULAR 300M x 6” POÇO PARQUE CIDADE MARAVILHA 

 
SINAPI-03/2022 83,87% 

SEINFRA-CE 12/2018 83,87% 

SIESPO-CAEMA-04/2018 83,87% 

BDI ADOTADO 25,63% 

 

ITENS FONTE Cód. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. UNIT.S/BDI UNIT.C/BDI TOTAL 

                  

1.0     SERVIÇOS PRELIMINARES         4.074,57 

1.2 CAEMA/COMP. 240201 
ABRIGO PROVISÓRIO E NIVELAMENTO DA 
PERFURATRIZ. 

UND 1,00 617,35 775,57 775,57 

1.3 CAEMA/COMP 240204 
ESCAVAÇÃO DOS TANQUES E CANALETAS DE 
LAMA. 

M3 11,47 228,95 287,62 3.299,00 

                  

2.0     SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO         93.196,70 
2.2.1 240307 CAEMA PERF. 18" EM SEDIMENTO (DE 0 A 10 M ) M 10,00 260,14 326,81 3.268,10 

2.2.2 240309 CAEMA PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 0 A 50 M ) M 40,00 180,61 226,89 9.075,60 

2.2.3 240321 CAEMA PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 50 A 100 M ) M 50,00 189,64 238,24 11.912,00 

2.2.4 240332 CAEMA PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 100 A 150 M ) M 50,00 208,60 262,06 13.103,00 

2.2.5 240339 CAEMA PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 150 A 200 M ) M 50,00 239,90 301,38 15.069,00 

2.2.6 240346 CAEMA PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 200 A 250 M ) M 50,00 287,88 361,65 18.082,50 

2.2.7 240353 CAEMA PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 250 A 300 M ) M 50,00 361,17 453,73 22.686,50 

                  

                  

3.0     SERVIÇOS DE REVESTIMENTO          53.084,70 

3.1 I-7592 SEINFRA 
TUBO DE PVC GEOMECÂNICO NERVURADO 
REFORÇADO DN-150R 

M 160,00 185,83 233,45 37.352,00 

3.2 I 7568 SEINFRA 
TUBO FILTRO DE PVC NERFVURADO REFORÇADO 
DN-150R 

M 40,00 280,36 352,21 14.088,40 

3.3 M024006005 CAEMA CENTRALIZADORES DE AÇO 14¨X 6" UND 20,00 53,92 67,73 1.354,60 
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3.4 6284 ORSE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP MACHO 
DE AÇO GALVANIZADO DE 150mm. 

UND 1,00 230,60 289,70 289,70 

                  

4.0     SERVIÇOS COMPLEMENTARES         47.610,07 

4.1 240407 CAEMA 
INSTALAÇÃO DO REVESTIMENTO EM TUBOS E 
FILTROS DE PVC ADITIVADO, NERVURADO 
STANDER DN-154. 

M 200,00 15,21 19,10 3.820,00 

4.2 240413 CAEMA INSTALAÇÃO DE TUBO DE BOCA M 1,00 325,23 408,58 408,58 

4.3 240416 COMP/SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PREFILTRO. M³ 15,00 323,41 406,29 6.094,35 

4.4 240422 COMP/SINAPI PROTEÇÃO SANITÁRIA DO POÇO TUBULAR M³ 1,32 438,08 550,35 726,46 

4.5 2016-6299 ORSE LAJE DE PROTEÇÃO DA BOCA DO POÇO  UND 1,00 138,90 174,50 174,50 

4.6 240425 COMP/SINAPI 
LIMPEZA DO POÇO TUBULAR COM 
COMPRESSOR 

H 24,00 304,00 381,91 9.165,84 

4.7 240428 COMP/SINAPI 
DESENVOLVIMENTO DO POÇO TUBULAR COM 
COMPRESSOR 

H 24,00 304,00 381,91 9.165,84 

4.8 240431 COMP/SINAPI TESTE DE PRODUÇÃO COM BOMBA H 24,00 416,00 522,62 12.542,88 

4.9 240446 COMP/SINAPI 
DESINFECÇÃO COM HIPOCLORITO DE CÁLCIO, 
COM BOMBEAMENTO DE 8 HOHAS PARA 
RETIRADO DO MATERIAL. 

H 8,00 32,26 40,52 324,16 

4.10 240443 COMP/SINAPI PISTONEAMENTO H 12,00 192,34 241,63 2.899,56 

4.11 240470 COMP/SINAPI 
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICO 
DA ÁGUA DO POÇO TUBULAR. 

UND 1,00   287,90 287,90 

4.12   COMP/SINAPI 
RELATÓRIO DO POÇO TUBULAR , ASSINADO POR 
PROFISSIONAL HABILITADO, ACOMPAHADO  DA 
ART. 

UND 1,00   2.000,00 2.000,00 

        VALOR TOTAL 197.966,04 
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ANEXO VIII 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA 

ELEVATÓRIA (PARA OS 03 POÇOS) 

SINAPI MAI/2022-DESONERADO 83,87% 

M.O. BDI ADOTADO %: 25,63% 

MAT/EQUIP. BDI ADOTADO %: 15,00% 

  
DATA: MAI./2022 

 

ITENS 
CÓD.SINAPI 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
UNIT(R$) 

TOTAL(R$) 
MAR./2022 S/BDI C/BDI 

1.0   MONTAGEM ELETROMECÂNICA         
        
47.505,94  

1.1 

INSU./00755 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSÍVEL 
ELÉTRICO TRIFÁSICO, Q= 31M³/H E HM= 
120,00M, POTÊNCIA DE 25CV. UND        1,00  

  
28.608,64  

   
32.899,94  

          
32.899,94  

1.2 

CAEMA/174103 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO 
ELÉTRICO DE COMANDO DE BOMBA PARA  
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 25CV, C/ 
DISPOSITIVO ELÉTRICO DE PROTEÇÃO,   
CONTRA FALTA DE FASE, RELÉ TÉRMICO, 
VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO.  UND        1,00  

    
4.200,00  

     
4.830,00  

            
4.830,00  

1.3 INSU./39263 
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL PVC 750 VOLTS 
COM 3 X 25MM² M   100,00  

          
85,01  

          
97,76  

            
9.776,00  

                

2.0   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS         
        
32.058,78  

2.1 

73976/009 
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 
3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO M     90,00  

        
249,94  

        
287,43  

          
25.868,70  

2.2 72303/02 
CURVA  45° DE F°G° COM ROSCA BSP FÊMEA 
DE 3". UND        2,00  

        
177,28  

        
203,87  

               
407,74  

2.3 
72304 

COTOVELO DE 90° AÇO GALVANIZADO 3", 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND        1,00  

        
157,17  

        
180,75  

               
180,75  

2.4 

72717 TE DE ACO GALVANIZADO 3" - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UND        1,00  

        
202,37  

        
254,24  

               
254,24  

2.5 
74179/001 

REGISTRO DE GAVETA  BRUTO EM LATÃO 3" 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND        2,00  

        
347,19  

        
399,27  

               
798,54  

2.6 73795/014 
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE 
BRONZE (PN-25), 3" UND        1,00  

        
588,95  

        
677,29  

               
677,29  

2.7 72679 
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 3", 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND        8,00  

        
104,46  

        
120,13  

               
961,04  

2.8 
72480 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 3", 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND        1,00  
        

294,33  
        

338,48  
               
338,48  

2.9 
72617 

LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3", 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND     20,00  

        
111,83  

        
128,60  

            
2.572,00  

      
    

          

                

                

                

  

  TOTAL 79.564,72 
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ANEXO XIX 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA 

CUBÍCULO DE PROTEÇÃO (PARA OS 03 POÇOS) 

SINAPI MAI/2022-DESONERADO 83,87% 

BDI  MÃO DE OBRA  ADOTADO %: 25,63% 

BDI  MATERIAIS  ADOTADO %: 15,00% 

  
DATA: MAI./2022 

ITENS 

CÓDIGO 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 

UNIT(R$) 

TOTAL SINAPI  
MAR./2022 

S/BDI C/BDI 

1.0   SERVIÇOS PRELIMINARES                    62,34  

1.1 73992/001 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS 
DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO M² 2,70         18,38  23,09            62,34  

                

2.0   SERVIÇOS EM TERRA                    97,32  

2.1 73965/010 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL 
DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,50M DE 
PROFUNDIDADE. M³ 1,06         47,43  59,59            63,17  

2.2 5622 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE M² 2,64           4,47  5,62            14,84  

2.3 73964/004 
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A 
MAÇO EM CAMADAS DE 20CM. M³ 0,54         28,46  35,75            19,31  

                

3.0   FUNDAÇAO                  581,64  

3.1 

6122 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM PEDRA DE 
MÃO ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA TRAÇO1:4 M³ 1,06       361,31  453,91          481,14  

3.2 
87503 

ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICOS FURADO NA 
VERTICAL (9X19X19)CM, e=9cm M² 1,32         60,61  76,14          100,50  

                

4.0   VEDAÇAO              1.131,90  

4.1 87503 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS (9X19X19)CM, e=-9CM , 
MEIA VEZ m2 11,44         60,61  76,14          871,04  

4.2 73937/003 

COBONGÓ DE CONCRETO(ELEMENTO VAZADO), 
(0,07X0,50X0,50)M, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM AÇO 
CA-25. m2 0,40       142,65  179,21            71,68  

4.3 74200 /001 

VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 
FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO 
CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 
3A. M 6,00         25,10  31,53          189,18  

                

5.0   COBERTURA                  449,23  

5.1 74202/001 

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 
100KG/M2, VAOS ATE3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS 
E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-
EIXO38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E 
FERRAGEM NEGATIVA M² 3,24       110,36  138,65          449,23  

                

6.0   REVESTIMENTO                  783,41  

6.1 87879 

CHAPISCO APLICADO EM PAREDES INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 COM PREPARO M² 

        
22,88            2,91  3,66            83,74  
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MECÂNICO. 

6.2 84076 
REBOCO NO TRAÇO 1:3(CIMENTO E AREIA 
MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. M² 

        
22,88          24,34  30,58          699,67  

                

7.0   PAVIMENTAÇAO                  155,49  

7.1 73907/003 
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO 
ESTRUTURAL, E= 5CM, PREPARO MECÂNICO. M² 

          
1,80          29,23  36,72            66,10  

7.2 73922/004 

PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4(CIMENTO E AREIA) 
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA DE 2CM, 
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. M² 

          
1,80          39,53  49,66            89,39  

                

8.0   ESQUADRIAS              1.357,62  

8.1 68054 
PORTAO DE FERRO E CHAPA GALVANIZADA 
PLANA 14 GSG M² 

          
1,68        643,25  808,11      1.357,62  

                

9.0   INSTALAÇOES ELETRICAS                  466,14  

9.1 INSUM/2674 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC 3/4", SEM 
LUVA,PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 8,00           4,37  5,03            40,24  

9.2 INSU/2685 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC 1", 
S/LUVA PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. M 16,00           6,83  7,85          125,60  

9.3 INSU/586 

HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO 
GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00M 
DE COMPRIMENTO, 25x25MM, CHAPA 3/16" UND 1,00         22,25  25,59            25,59  

9.4 INSUM/38064 

INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, 
TECLA DUPLA C/PLACA, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UND 

          
1,00          17,33  19,93            19,93  

9.5 INSUM/7525 
TOMADA 3P+T 30A/440V COM TRAVA E PLACA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 

          
1,00          39,39  45,30            45,30  

9.6 INSUM/38889 

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, TP COM REATOR DE 
PARTIDA RÁPIDA, 1X60W, FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO, FIXA EM LAJE. UND 1,00 75,11 86,38            86,38  

9.7 SEINFRA/I6129 
QUADRO DE MEDIÇÃO DE (160 X 160)CM 
PADRÃO CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. UND 1,00 69,00 79,35            79,35  

9.8 INSUMO/1013 
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO ANTI-
CHAMA 450/750V 1,5MM², FLEXÍVEL. M 

        
25,00            1,52  1,75            43,75  

                

10.0   PINTURA                  251,59  

10.1 73999 
PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE 
ÓLEO DE LINHAÇA, TRÊS DEMÃOS m2 

        
22,88            7,03  8,83          202,03  

10.2 79498/001 

PINTURA A ÓLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE 
METÁLICA, UMA DEMÃO, INCLUSO UMA 
DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. m2 

          
3,36          11,74  14,75            49,56  

                

11.0   SERVIÇOS COMPLEMENTARES                  241,53  

11.1 73892/001 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM 
CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), 
PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM 
JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO m2 

          
3,51          48,47  60,89          213,72  

11.2 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA und 
          

9,00            2,46  3,09            27,81  

                

   
   TOTAL        5.578,21  
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ANEXO X 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA 

CERCA DE PROTEÇÃO (PARA OS 03 POÇOS) 

 

SINAPI MAR/2022-DESONERADO 83,87% 

BDI ADOTADO %: 25,63% 

BDI  MATERIAIS  ADOTADO %: 15,00% 

  
DATA: MAI./2022 

 

ITENS 

CÓDIGO 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 

UNIT(R$) 

TOTAL SINAPI  
MAR/2022 

S/BDI 
C/BDI 

1.0   SERVIÇOS EM TERRA                        212,49  

1.1 73965/010 
ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE. M³ 3,00         47,43  59,59                178,77  

1.2 5622 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE M² 6,00           4,47  5,62 

                  
33,72  

                

2.0   FUNDAÇAO                     1.760,76  

2.1 6045 
CONCRETO FCK 15MPA, VIRADO EM BETONEIRA 
S/LANÇAMENTO. M³ 3,00       376,79  473,36             1.420,08  

2.2 
74157/004 

LANÇAMENTO/ APLICAÇÃO MANUAL DE 
CONCRETO EM FUNDAÇÕES M³ 3,00         90,39  113,56                340,68  

                

3.0   CERCA DE ARAME E ESTACAS                     5.513,20  

3.1 

SEINFRA    
C0743 

CERCA COM ESTACAS DE CONCRETO ARMADO 
(2,20X0,10X0,10)M E MOURÃO DE CONCRETO 
ARMADO (2,20X0,15X0,15)M E SEIS FIADAS DE 
ARAME FARPADO M 40,00       109,71  137,83             5.513,20  

                

4.0   ESQUADRIAS                     1.036,22  

4.1 

INSUMO/  
4948 

PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON 
REDONDO DE 3/4" VERTICAL, ACABAMENTO 
NATURAL, COMPLETO M² 

          
1,80        500,59  575,68             1.036,22  

                

5.0   PINTURA         
                  

53,10  

5.1 79498/001 

PINTURA A ÓLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE 
METÁLICA, UMA DEMÃO, INCLUSO UMA 
DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. m2 

          
3,60          11,74  14,75 

                  
53,10  

                

                

  
   

        

   
   TOTAL                  8.575,77  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 71 

PLANILHA RESUMO DA AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA 

 

ITENS IDENTIFICAÇÃO DOS BAIRROS TOTAL (R$) 

          1.0 BAIRRO NOVA AÇUCENA             295.305,85  

      

2.0 BAIRRO SÃO CAETANO            295.435,45  

      

3.0 BAIRRO PARQUE CIDADE MARAVILHA            295.305,85  

      

  TOTAL             886.047,15  
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ANEXO XI – MINUTA DE PROPOSTA 

 

AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

 

Prezados senhores, 

A pessoa jurídica a seguir descriminada: 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ E INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

ENDEREÇO COMERCIAL: 

TELEFONE/FAX: 

BANCO, AGÊNCIA E Nº DA CONTA: 

Representada por: 

NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE: 

CARGO: 

CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: 

 

Apresenta a seguir sua proposta de preço referente à licitação na modalidade TOMADA DE 

PREÇOS Nº 011/2022, para Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de 

Engenharia para Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Engenharia 

para perfuração de Poço Tubular profundo, incluindo cerca de proteção, elevatória, e cubículo de 

proteção do quadro de comando de bombas, no bairro Bela Vista, na cidade de Balsas-MA. 

 

BAIRRO NOVA AÇUCENA 

PROPOSTA SINTÉTICA 

SINAPI MAI./2022-DESONERADO 

 BDI ADOTADO %:  

  
DATA:  

 

ITENS 
CÓD.SINAPI 

DISCRIMINAÇÃO  UNID. QUANT. 
UNIT(R$) 

TOTAL 
MAR./2022 S/BDI C/BDI 

1.0   SERVIÇOS PRELIMINARES        

1.1 74209/001 
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADA (3,00 x 2,00)M M²          6,00     

  
 

         

2.0   SISTEMA DE CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA        

2.1 

COMP. 

CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR  DE 300M X 
6", REVESTIDO COM TUBOS E FILTROS DE PVC 
ADITIVADO (GEOMECÂNICO)REFORÇADO     
DN 150R UND          1,00     

             

3.0   SISTEMA ELEVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA        

3.1 

COMP. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSÍVEL 
ELÉTRICO  TRIFÁSICO, INCLUSIVE 
SUBESTAÇÃO ELÉTRICA COM 
TRANSFORMADOR DE 15KWA. UND          1,00     

             

4.0   SERVIÇOS COMPLEMENTARES        

5.1 

OMPOSIÇÃO 
ANEXA 

CUBÍCULO PARA PROTEÇÃO DO QUADRO DE 
COMANDO DA BOMBA SUBMERSA. UND 1    

5.2 

OMPOSIÇÃO 
ANEXA 

CERCA DE PROTEÇÃO DA ÁREA DE 
INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO UND 1    
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SISTEMA DE ÁGUA. 

5.3 

PESQUISA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTO DE DESINFECÇÃO DE ÁGUA 
TIPO CLORADOR DE PVC, INCLUSIVE CASA DE 
PROTEÇÃO. UND         1,00     

   TOTAL    
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PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA 

POÇO TUBULAR 300M x 6” POÇO NOVA AÇUCENA 
SINAPI-03/2022  

SEINFRA-CE 12/2018  

SIESPO-CAEMA-04/2018  

BDI ADOTADO  

 

ITENS FONTE Cód. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. UNIT.S/BDI UNIT.C/BDI TOTAL 

               

1.0     SERVIÇOS PRELIMINARES        

1.1 CAEMA/COMP. 240201 
ABRIGO PROVISÓRIO E NIVELAMENTO DA 
PERFURATRIZ. 

UND 1,00    

1.2 CAEMA/COMP 240204 
ESCAVAÇÃO DOS TANQUES E CANALETAS DE 
LAMA. 

M3 11,47    

               

2.0     SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO        
2.2.1 240307 CAEMA PERF. 18" EM SEDIMENTO (DE 0 A 10 M ) M 10,00    

2.2.2 240309 CAEMA PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 0 A 50 M ) M 40,00    

2.2.3 240321 CAEMA PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 50 A 100 M ) M 50,00    

2.2.4 240332 CAEMA PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 100 A 150 M ) M 50,00    

2.2.5 240339 CAEMA PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 150 A 200 M ) M 50,00    

2.2.6 240346 CAEMA PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 200 A 250 M ) M 50,00    

2.2.7 240353 CAEMA PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 250 A 300 M ) M 50,00    

               

               

3.0     SERVIÇOS DE REVESTIMENTO         

3.1 I-7592 SEINFRA 
TUBO DE PVC GEOMECÂNICO NERVURADO 
REFORÇADO DN-150R 

M 160,00    

3.2 I 7568 SEINFRA 
TUBO FILTRO DE PVC NERFVURADO REFORÇADO 
DN-150R 

M 40,00    

3.3 M024006005 CAEMA CENTRALIZADORES DE AÇO 14¨X 6" UND 20,00    

3.4 6284 ORSE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP MACHO 
DE AÇO GALVANIZADO DE 150mm. 

UND 1,00    
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4.0     SERVIÇOS COMPLEMENTARES        

4.1 240407 CAEMA 
INSTALAÇÃO DO REVESTIMENTO EM TUBOS E 
FILTROS DE PVC ADITIVADO, NERVURADO 
STANDER DN-154. 

M 200,00    

4.2 240413 CAEMA INSTALAÇÃO DE TUBO DE BOCA M 1,00    

4.3 240416 COMP/SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PREFILTRO. M³ 15,00    

4.4 240422 COMP/SINAPI PROTEÇÃO SANITÁRIA DO POÇO TUBULAR M³ 1,32    

4.5 2016-6299 ORSE LAJE DE PROTEÇÃO DA BOCA DO POÇO  UND 1,00    

4.6 240425 COMP/SINAPI 
LIMPEZA DO POÇO TUBULAR COM 
COMPRESSOR 

H 24,00    

4.7 240428 COMP/SINAPI 
DESENVOLVIMENTO DO POÇO TUBULAR COM 
COMPRESSOR 

H 24,00    

4.8 240431 COMP/SINAPI TESTE DE PRODUÇÃO COM BOMBA H 24,00    

4.9 240446 COMP/SINAPI 
DESINFECÇÃO COM HIPOCLORITO DE CÁLCIO, 
COM BOMBEAMENTO DE 8 HOHAS PARA 
RETIRADO DO MATERIAL. 

H 8,00    

4.10 240443 COMP/SINAPI PISTONEAMENTO H 12,00    

4.11 240470 COMP/SINAPI 
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICO 
DA ÁGUA DO POÇO TUBULAR. 

UND 1,00    

4.12   COMP/SINAPI 
RELATÓRIO DO POÇO TUBULAR , ASSINADO POR 
PROFISSIONAL HABILITADO, ACOMPAHADO  DA 
ART. 

UND 1,00    

        VALOR TOTAL  
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PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA 

ELEVATÓRIA BAIRRO NOVA AÇUCENA 

SINAPI MAI/2022-DESONERADO  

M.O. BDI ADOTADO %:  

MAT/EQUIP. BDI ADOTADO %:  

  
DATA: 

  

ITENS 
CÓD.SINAPI 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
UNIT(R$) 

TOTAL(R$) 
MAR./2022 S/BDI C/BDI 

1.0   MONTAGEM ELETROMECÂNICA        

1.1 

INSU./00755 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSÍVEL 
ELÉTRICO TRIFÁSICO, Q= 31M³/H E HM= 
120,00M, POTÊNCIA DE 25CV. UND        1,00     

1.2 

CAEMA/174103 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO 
ELÉTRICO DE COMANDO DE BOMBA PARA  
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 25CV, C/ 
DISPOSITIVO ELÉTRICO DE PROTEÇÃO,   
CONTRA FALTA DE FASE, RELÉ TÉRMICO, 
VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO.  UND        1,00     

1.3 INSU./39263 
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL PVC 750 VOLTS 
COM 3 X 25MM² M   100,00     

             

2.0   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS        

2.1 

73976/009 
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 
3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO M     90,00     

2.2 72303/02 
CURVA  45° DE F°G° COM ROSCA BSP FÊMEA 
DE 3". UND        2,00     

2.3 
72304 

COTOVELO DE 90° AÇO GALVANIZADO 3", 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND        1,00     

2.4 

72717 TE DE ACO GALVANIZADO 3" - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UND        1,00     

2.5 
74179/001 

REGISTRO DE GAVETA  BRUTO EM LATÃO 3" 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND        2,00     

2.6 73795/014 
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE 
BRONZE (PN-25), 3" UND        1,00     

2.7 72679 
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 3", 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND        8,00     

2.8 
72480 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 3", 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND        1,00     

2.9 
72617 

LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3", 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND     20,00     

      
    

          

                

                

                

  

  TOTAL  
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PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA 

CUBÍCULO DE PROTEÇÃO BAIRRO NOVA AÇUCENA 

SINAPI MAI/2022-DESONERADO  

BDI  MÃO DE OBRA  ADOTADO %:  

BDI  MATERIAIS  ADOTADO %:  

  
DATA:  

ITENS 

CÓDIGO 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 

UNIT(R$) 

TOTAL SINAPI  
MAR./2022 

S/BDI C/BDI 

1.0   SERVIÇOS PRELIMINARES        

1.1 73992/001 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS 
DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO M² 2,70    

             

2.0   SERVIÇOS EM TERRA        

2.1 73965/010 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL 
DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,50M DE 
PROFUNDIDADE. M³ 1,06    

2.2 5622 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE M² 2,64    

2.3 73964/004 
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A 
MAÇO EM CAMADAS DE 20CM. M³ 0,54    

             

3.0   FUNDAÇAO        

3.1 

6122 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM PEDRA DE 
MÃO ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA TRAÇO1:4 M³ 1,06    

3.2 
87503 

ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICOS FURADO NA 
VERTICAL (9X19X19)CM, e=9cm M² 1,32    

             

4.0   VEDAÇAO        

4.1 87503 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS (9X19X19)CM, e=-9CM , 
MEIA VEZ m2 11,44    

4.2 73937/003 

COBONGÓ DE CONCRETO(ELEMENTO VAZADO), 
(0,07X0,50X0,50)M, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM AÇO 
CA-25. m2 0,40    

4.3 74200 /001 

VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 
FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO 
CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 
3A. M 6,00    

             

5.0   COBERTURA        

5.1 74202/001 

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 
100KG/M2, VAOS ATE3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS 
E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-
EIXO38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E 
FERRAGEM NEGATIVA M² 3,24    

             

6.0   REVESTIMENTO        

6.1 87879 
CHAPISCO APLICADO EM PAREDES INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA DE M² 

        
22,88     
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CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
MECÂNICO. 

6.2 84076 
REBOCO NO TRAÇO 1:3(CIMENTO E AREIA 
MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. M² 

        
22,88     

             

7.0   PAVIMENTAÇAO        

7.1 73907/003 
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO 
ESTRUTURAL, E= 5CM, PREPARO MECÂNICO. M² 

          
1,80     

7.2 73922/004 

PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4(CIMENTO E AREIA) 
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA DE 2CM, 
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. M² 

          
1,80     

             

8.0   ESQUADRIAS        

8.1 68054 
PORTAO DE FERRO E CHAPA GALVANIZADA 
PLANA 14 GSG M² 

          
1,68     

             

9.0   INSTALAÇOES ELETRICAS        

9.1 INSUM/2674 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC 3/4", SEM 
LUVA,PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 8,00    

9.2 INSU/2685 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC 1", 
S/LUVA PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. M 16,00    

9.3 INSU/586 

HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO 
GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00M 
DE COMPRIMENTO, 25x25MM, CHAPA 3/16" UND 1,00    

9.4 INSUM/38064 

INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, 
TECLA DUPLA C/PLACA, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UND 

          
1,00     

9.5 INSUM/7525 
TOMADA 3P+T 30A/440V COM TRAVA E PLACA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 

          
1,00     

9.6 INSUM/38889 

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, TP COM REATOR DE 
PARTIDA RÁPIDA, 1X60W, FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO, FIXA EM LAJE. UND 1,00    

9.7 SEINFRA/I6129 
QUADRO DE MEDIÇÃO DE (160 X 160)CM 
PADRÃO CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. UND 1,00    

9.8 INSUMO/1013 
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO ANTI-
CHAMA 450/750V 1,5MM², FLEXÍVEL. M 

        
25,00     

             

10.0   PINTURA        

10.1 73999 
PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE 
ÓLEO DE LINHAÇA, TRÊS DEMÃOS m2 

        
22,88     

10.2 79498/001 

PINTURA A ÓLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE 
METÁLICA, UMA DEMÃO, INCLUSO UMA 
DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. m2 

          
3,36     

             

11.0   SERVIÇOS COMPLEMENTARES        

11.1 73892/001 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM 
CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), 
PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM 
JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO m2 

          
3,51     

11.2 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA und 
          

9,00     
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   TOTAL      

  

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA 

CERCA DE PROTEÇÃO BAIRRO NOVA AÇUCENA 

 

SINAPI MAR/2022-DESONERADO  

BDI ADOTADO %:  

BDI  MATERIAIS  ADOTADO %:  

  
DATA:  

 

ITENS 

CÓDIGO 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 

UNIT(R$) 

TOTAL SINAPI  
MAR/2022 

S/BDI 
C/BDI 

1.0   SERVIÇOS EM TERRA        

1.1 73965/010 
ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE. M³ 3,00    

1.2 5622 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE M² 6,00    

             

2.0   FUNDAÇAO        

2.1 6045 
CONCRETO FCK 15MPA, VIRADO EM BETONEIRA 
S/LANÇAMENTO. M³ 3,00    

2.2 
74157/004 

LANÇAMENTO/ APLICAÇÃO MANUAL DE 
CONCRETO EM FUNDAÇÕES M³ 3,00    

             

3.0   CERCA DE ARAME E ESTACAS        

3.1 

SEINFRA    
C0743 

CERCA COM ESTACAS DE CONCRETO ARMADO 
(2,20X0,10X0,10)M E MOURÃO DE CONCRETO 
ARMADO (2,20X0,15X0,15)M E SEIS FIADAS DE 
ARAME FARPADO M 40,00    

             

4.0   ESQUADRIAS        

4.1 

INSUMO/  
4948 

PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON 
REDONDO DE 3/4" VERTICAL, ACABAMENTO 
NATURAL, COMPLETO M² 

          
1,80     

             

5.0   PINTURA        

5.1 79498/001 

PINTURA A ÓLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE 
METÁLICA, UMA DEMÃO, INCLUSO UMA 
DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. m2 

          
3,60     

                

                

  
   

        

   
   TOTAL      
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BAIRRO SÃO CAETANO 

PROPOSTA SINTÉTICA 

 

SINAPI MAI./2022-DESONERADO  

BDI ADOTADO %:  

  
DATA:  

ITENS 
CÓD.SINAPI 

DISCRIMINAÇÃO  UNID. QUANT. 
UNIT(R$) 

TOTAL 
MAR./2022 S/BDI C/BDI 

             

1.0   SERVIÇOS PRELIMINARES        

1.1 74209/001 
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADA(3,00 x 2,00)M M² 

         
6,00     

  
 

         

2.0   SISTEMA DE CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA        

2.1 

COMP. 

CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR  DE 300M X 
6", REVESTIDO COM TUBOS E FILTROS DE PVC 
ADITIVADO (GEOMECÂNICO)REFORÇADO     
DN 150R UND 

         
1,00     

             

3.0   SISTEMA ELEVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA        

3.1 

COMP. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSÍVEL 
ELÉTRICO  TRIFÁSICO, INCLUSIVE 
SUBESTAÇÃO ELÉTRICA COM 
TRANSFORMADOR DE 15KWA. UND 

         
1,00     

             

4.0   SERVIÇOS COMPLEMENTARES        

5.1 

OMPOSIÇÃO 
ANEXA 

CUBÍCULO PARA PROTEÇÃO DO QUADRO DE 
COMANDO DA BOMBA SUBMERSA. UND 1    

5.2 

OMPOSIÇÃO 
ANEXA 

CERCA DE PROTEÇÃO DA ÁREA DE 
INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO 
SISTEMA DE ÁGUA. UND 1    

5.3 

PESQUISA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTO DE DESINFECÇÃO DE ÁGUA 
TIPO CLORADOR DE PVC, INCLUSIVE CASA DE 
PROTEÇÃO. UND 

        
1,00     

   TOTAL    
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PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA 

POÇO TUBULAR 300M x 6” POÇO SÃO CAETANO 

BDI ADOTADO  

SINAPI-MAR/2022  

SEINFRA-CE 12/2018  

SIESPO-CAEMA-04/2018  
 

 

ITENS FONTE Cód. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. UNIT.S/BDI UNIT.C/BDI TOTAL 

                  

1.0     SERVIÇOS PRELIMINARES        

1.1 CAEMA/COMP. 240101 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO C/ 
GUINDASTE 

KM 120,00    

1.2 CAEMA/COMP. 240201 
ABRIGO PROVISÓRIO E NIVELAMENTO DA 
PERFURATRIZ. 

UND 1,00    

1.3 CAEMA/COMP 240204 
ESCAVAÇÃO DOS TANQUES E CANALETAS DE 
LAMA. 

M3 11,47    

               

2.0     SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO        
2.2.1 240307 CAEMA PERF. 18" EM SEDIMENTO (DE 0 A 10 M ) M 10,00    

2.2.2 240309 CAEMA PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 0 A 50 M ) M 40,00    

2.2.3 240321 CAEMA PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 50 A 100 M ) M 50,00    

2.2.4 240332 CAEMA PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 100 A 150 M ) M 50,00    

2.2.5 240339 CAEMA PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 150 A 200 M ) M 50,00    

2.2.6 240346 CAEMA PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 200 A 250 M ) M 50,00    

2.2.7 240353 CAEMA PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 250 A 300 M ) M 50,00    

               

3.0     SERVIÇOS DE REVESTIMENTO         

3.1 I-7592 SEINFRA 
TUBO DE PVC GEOMECÂNICO NERVURADO 
REFORÇADO DN-150R 

M 160,00    

3.2 I 7568 SEINFRA 
TUBO FILTRO DE PVC NERFVURADO REFORÇADO 
DN-150R 

M 40,00    

3.3 M024006005 CAEMA CENTRALIZADORES DE AÇO 14¨X 6" UND 20,00    

3.4 6284 ORSE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP MACHO 
DE AÇO GALVANIZADO DE 150mm. 

UND 1,00    
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4.0     SERVIÇOS COMPLEMENTARES        

4.1 240407 CAEMA 
INSTALAÇÃO DO REVESTIMENTO EM TUBOS E 
FILTROS DE PVC ADITIVADO, NERVURADO 
STANDER DN-154. 

M 200,00    

4.2 240413 CAEMA INSTALAÇÃO DE TUBO DE BOCA M 1,00    

4.3 240416 COMP/SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PREFILTRO. M³ 15,00    

4.4 240422 COMP/SINAPI PROTEÇÃO SANITÁRIA DO POÇO TUBULAR M³ 1,32    

4.5 2016-6299 ORSE LAJE DE PROTEÇÃO DA BOCA DO POÇO  UND 1,00    

4.6 240425 COMP/SINAPI 
LIMPEZA DO POÇO TUBULAR COM 
COMPRESSOR 

H 24,00    

4.7 240428 COMP/SINAPI 
DESENVOLVIMENTO DO POÇO TUBULAR COM 
COMPRESSOR 

H 24,00    

4.8 240431 COMP/SINAPI TESTE DE PRODUÇÃO COM BOMBA H 24,00    

4.9 240446 COMP/SINAPI 
DESINFECÇÃO COM HIPOCLORITO DE CÁLCIO, 
COM BOMBEAMENTO DE 8 HOHAS PARA 
RETIRADO DO MATERIAL. 

H 8,00    

4.10 240443 COMP/SINAPI PISTONEAMENTO H 12,00    

4.11 240470 COMP/SINAPI 
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICO 
DA ÁGUA DO POÇO TUBULAR. 

UND 1,00    

4.12   COMP/SINAPI 
RELATÓRIO DO POÇO TUBULAR , ASSINADO POR 
PROFISSIONAL HABILITADO, ACOMPAHADO  DA 
ART. 

UND 1,00    

        VALOR TOTAL  
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PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA 

ELEVATÓRIA BAIRRO SÃO CAETANO 

SINAPI MAI/2022-DESONERADO  

M.O. BDI ADOTADO %:  

MAT/EQUIP. BDI ADOTADO %:  

  
DATA: 

  

ITENS 
CÓD.SINAPI 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
UNIT(R$) 

TOTAL(R$) 
MAR./2022 S/BDI C/BDI 

1.0   MONTAGEM ELETROMECÂNICA         
        
47.505,94  

1.1 

INSU./00755 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSÍVEL 
ELÉTRICO TRIFÁSICO, Q= 31M³/H E HM= 
120,00M, POTÊNCIA DE 25CV. UND        1,00  

  
28.608,64  

   
32.899,94  

          
32.899,94  

1.2 

CAEMA/174103 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO 
ELÉTRICO DE COMANDO DE BOMBA PARA  
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 25CV, C/ 
DISPOSITIVO ELÉTRICO DE PROTEÇÃO,   
CONTRA FALTA DE FASE, RELÉ TÉRMICO, 
VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO.  UND        1,00  

    
4.200,00  

     
4.830,00  

            
4.830,00  

1.3 INSU./39263 
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL PVC 750 VOLTS 
COM 3 X 25MM² M   100,00  

          
85,01  

          
97,76  

            
9.776,00  

                

2.0   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS         
        
32.058,78  

2.1 

73976/009 
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 
3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO M     90,00  

        
249,94  

        
287,43  

          
25.868,70  

2.2 72303/02 
CURVA  45° DE F°G° COM ROSCA BSP FÊMEA 
DE 3". UND        2,00  

        
177,28  

        
203,87  

               
407,74  

2.3 
72304 

COTOVELO DE 90° AÇO GALVANIZADO 3", 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND        1,00  

        
157,17  

        
180,75  

               
180,75  

2.4 

72717 TE DE ACO GALVANIZADO 3" - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UND        1,00  

        
202,37  

        
254,24  

               
254,24  

2.5 
74179/001 

REGISTRO DE GAVETA  BRUTO EM LATÃO 3" 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND        2,00  

        
347,19  

        
399,27  

               
798,54  

2.6 73795/014 
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE 
BRONZE (PN-25), 3" UND        1,00  

        
588,95  

        
677,29  

               
677,29  

2.7 72679 
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 3", 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND        8,00  

        
104,46  

        
120,13  

               
961,04  

2.8 
72480 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 3", 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND        1,00  
        

294,33  
        

338,48  
               
338,48  

2.9 
72617 

LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3", 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND     20,00  

        
111,83  

        
128,60  

            
2.572,00  

      
    

          

                

                

                

  

  TOTAL 79.564,72 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA 

CUBÍCULO DE PROTEÇÃO BAIRRO SÃO CAETANO 

SINAPI MAI/2022-DESONERADO  

BDI  MÃO DE OBRA  ADOTADO %:  

BDI  MATERIAIS  ADOTADO %:  

  
DATA:  

ITENS 

CÓDIGO 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 

UNIT(R$) 

TOTAL SINAPI  
MAR./2022 

S/BDI C/BDI 

1.0   SERVIÇOS PRELIMINARES        

1.1 73992/001 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS 
DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO M² 2,70    

             

2.0   SERVIÇOS EM TERRA        

2.1 73965/010 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL 
DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,50M DE 
PROFUNDIDADE. M³ 1,06    

2.2 5622 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE M² 2,64    

2.3 73964/004 
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A 
MAÇO EM CAMADAS DE 20CM. M³ 0,54    

             

3.0   FUNDAÇAO        

3.1 

6122 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM PEDRA DE 
MÃO ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA TRAÇO1:4 M³ 1,06    

3.2 
87503 

ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICOS FURADO NA 
VERTICAL (9X19X19)CM, e=9cm M² 1,32    

             

4.0   VEDAÇAO        

4.1 87503 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS (9X19X19)CM, e=-9CM , 
MEIA VEZ m2 11,44    

4.2 73937/003 

COBONGÓ DE CONCRETO(ELEMENTO VAZADO), 
(0,07X0,50X0,50)M, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM AÇO 
CA-25. m2 0,40    

4.3 74200 /001 

VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 
FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO 
CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 
3A. M 6,00    

             

5.0   COBERTURA        

5.1 74202/001 

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 
100KG/M2, VAOS ATE3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS 
E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-
EIXO38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E 
FERRAGEM NEGATIVA M² 3,24    

                

6.0   REVESTIMENTO        

6.1 87879 
CHAPISCO APLICADO EM PAREDES INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA DE M² 

        
22,88     
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CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
MECÂNICO. 

6.2 84076 
REBOCO NO TRAÇO 1:3(CIMENTO E AREIA 
MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. M² 

        
22,88     

             

7.0   PAVIMENTAÇAO        

7.1 73907/003 
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO 
ESTRUTURAL, E= 5CM, PREPARO MECÂNICO. M² 

          
1,80     

7.2 73922/004 

PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4(CIMENTO E AREIA) 
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA DE 2CM, 
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. M² 

          
1,80     

             

8.0   ESQUADRIAS        

8.1 68054 
PORTAO DE FERRO E CHAPA GALVANIZADA 
PLANA 14 GSG M² 

          
1,68     

             

9.0   INSTALAÇOES ELETRICAS        

9.1 INSUM/2674 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC 3/4", SEM 
LUVA,PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 8,00    

9.2 INSU/2685 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC 1", 
S/LUVA PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. M 16,00    

9.3 INSU/586 

HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO 
GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00M 
DE COMPRIMENTO, 25x25MM, CHAPA 3/16" UND 1,00    

9.4 INSUM/38064 

INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, 
TECLA DUPLA C/PLACA, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UND 

          
1,00     

9.5 INSUM/7525 
TOMADA 3P+T 30A/440V COM TRAVA E PLACA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 

          
1,00     

9.6 INSUM/38889 

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, TP COM REATOR DE 
PARTIDA RÁPIDA, 1X60W, FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO, FIXA EM LAJE. UND 1,00    

9.7 SEINFRA/I6129 
QUADRO DE MEDIÇÃO DE (160 X 160)CM 
PADRÃO CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. UND 1,00    

9.8 INSUMO/1013 
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO ANTI-
CHAMA 450/750V 1,5MM², FLEXÍVEL. M 

        
25,00     

             

10.0   PINTURA        

10.1 73999 
PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE 
ÓLEO DE LINHAÇA, TRÊS DEMÃOS m2 

        
22,88     

10.2 79498/001 

PINTURA A ÓLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE 
METÁLICA, UMA DEMÃO, INCLUSO UMA 
DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. m2 

          
3,36     

             

11.0   SERVIÇOS COMPLEMENTARES        

11.1 73892/001 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM 
CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), 
PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM 
JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO m2 

          
3,51     

11.2 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA und 
          

9,00     
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   TOTAL      

  

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA 

CERCA DE PROTEÇÃO BAIRRO SÃO CAETANO 

 

SINAPI MAR/2022-DESONERADO  

BDI ADOTADO %:  

BDI  MATERIAIS  ADOTADO %:  

  
DATA:  

 

ITENS 

CÓDIGO 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 

UNIT(R$) 

TOTAL SINAPI  
MAR/2022 

S/BDI 
C/BDI 

1.0   SERVIÇOS EM TERRA        

1.1 73965/010 
ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE. M³ 3,00    

1.2 5622 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE M² 6,00    

             

2.0   FUNDAÇAO        

2.1 6045 
CONCRETO FCK 15MPA, VIRADO EM BETONEIRA 
S/LANÇAMENTO. M³ 3,00    

2.2 
74157/004 

LANÇAMENTO/ APLICAÇÃO MANUAL DE 
CONCRETO EM FUNDAÇÕES M³ 3,00    

             

3.0   CERCA DE ARAME E ESTACAS        

3.1 

SEINFRA    
C0743 

CERCA COM ESTACAS DE CONCRETO ARMADO 
(2,20X0,10X0,10)M E MOURÃO DE CONCRETO 
ARMADO (2,20X0,15X0,15)M E SEIS FIADAS DE 
ARAME FARPADO M 40,00    

             

4.0   ESQUADRIAS        

4.1 

INSUMO/  
4948 

PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON 
REDONDO DE 3/4" VERTICAL, ACABAMENTO 
NATURAL, COMPLETO M² 

          
1,80     

             

5.0   PINTURA        

5.1 79498/001 

PINTURA A ÓLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE 
METÁLICA, UMA DEMÃO, INCLUSO UMA 
DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. m2 

          
3,60     

             

             

  
   

        

   
   TOTAL      
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BAIRRO PARQUE CIDADE MARAVILHA 

PROPOSTA SINTÉTICA 
 

SINAPI MAI./2022-DESONERADO  

BDI ADOTADO %:  

  
DATA:  

 

ITENS 
CÓD.SINAPI 

DISCRIMINAÇÃO  UNID. QUANT. 
UNIT(R$) 

TOTAL 
MAR./2022 S/BDI C/BDI 

             

1.0   SERVIÇOS PRELIMINARES        

1.1 74209/001 
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADA(3,00 x 2,00)M M² 

         
6,00     

  
 

         

2.0   SISTEMA DE CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA        

2.1 

COMP. 

CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR  DE 
300M X 6", REVESTIDO COM TUBOS E 
FILTROS DE PVC ADITIVADO 
(GEOMECÂNICO)REFORÇADO     DN 150R UND 

         
1,00     

             

3.0   SISTEMA ELEVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA        

3.1 

COMP. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSÍVEL 
ELÉTRICO  TRIFÁSICO, INCLUSIVE 
SUBESTAÇÃO ELÉTRICA COM 
TRANSFORMADOR DE 15KWA. UND 

         
1,00     

             

4.0   SERVIÇOS COMPLEMENTARES        

5.1 

OMPOSIÇÃO 
ANEXA 

CUBÍCULO PARA PROTEÇÃO DO QUADRO 
DE COMANDO DA BOMBA SUBMERSA. UND 1    

5.2 

OMPOSIÇÃO 
ANEXA 

CERCA DE PROTEÇÃO DA ÁREA DE 
INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO 
SISTEMA DE ÁGUA. UND 1    

5.3 

PESQUISA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTO DE DESINFECÇÃO DE ÁGUA 
TIPO CLORADOR DE PVC, INCLUSIVE CASA 
DE PROTEÇÃO. UND         1,00     

   TOTAL    
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PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA 

POÇO TUBULAR 300M x 6” POÇO PARQUE CIDADE MARAVILHA 

 
SINAPI-03/2022  

SEINFRA-CE 12/2018  

SIESPO-CAEMA-04/2018  

BDI ADOTADO  

 

ITENS FONTE Cód. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. UNIT.S/BDI UNIT.C/BDI TOTAL 

                  

1.0     SERVIÇOS PRELIMINARES        

1.2 CAEMA/COMP. 240201 
ABRIGO PROVISÓRIO E NIVELAMENTO DA 
PERFURATRIZ. 

UND 1,00    

1.3 CAEMA/COMP 240204 
ESCAVAÇÃO DOS TANQUES E CANALETAS DE 
LAMA. 

M3 11,47    

               

2.0     SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO        
2.2.1 240307 CAEMA PERF. 18" EM SEDIMENTO (DE 0 A 10 M ) M 10,00    

2.2.2 240309 CAEMA PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 0 A 50 M ) M 40,00    

2.2.3 240321 CAEMA PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 50 A 100 M ) M 50,00    

2.2.4 240332 CAEMA PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 100 A 150 M ) M 50,00    

2.2.5 240339 CAEMA PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 150 A 200 M ) M 50,00    

2.2.6 240346 CAEMA PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 200 A 250 M ) M 50,00    

2.2.7 240353 CAEMA PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 250 A 300 M ) M 50,00    

               

               

3.0     SERVIÇOS DE REVESTIMENTO         

3.1 I-7592 SEINFRA 
TUBO DE PVC GEOMECÂNICO NERVURADO 
REFORÇADO DN-150R 

M 160,00    

3.2 I 7568 SEINFRA 
TUBO FILTRO DE PVC NERFVURADO REFORÇADO 
DN-150R 

M 40,00    

3.3 M024006005 CAEMA CENTRALIZADORES DE AÇO 14¨X 6" UND 20,00    
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3.4 6284 ORSE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP MACHO 
DE AÇO GALVANIZADO DE 150mm. 

UND 1,00    

               

4.0     SERVIÇOS COMPLEMENTARES        

4.1 240407 CAEMA 
INSTALAÇÃO DO REVESTIMENTO EM TUBOS E 
FILTROS DE PVC ADITIVADO, NERVURADO 
STANDER DN-154. 

M 200,00    

4.2 240413 CAEMA INSTALAÇÃO DE TUBO DE BOCA M 1,00    

4.3 240416 COMP/SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PREFILTRO. M³ 15,00    

4.4 240422 COMP/SINAPI PROTEÇÃO SANITÁRIA DO POÇO TUBULAR M³ 1,32    

4.5 2016-6299 ORSE LAJE DE PROTEÇÃO DA BOCA DO POÇO  UND 1,00    

4.6 240425 COMP/SINAPI 
LIMPEZA DO POÇO TUBULAR COM 
COMPRESSOR 

H 24,00    

4.7 240428 COMP/SINAPI 
DESENVOLVIMENTO DO POÇO TUBULAR COM 
COMPRESSOR 

H 24,00    

4.8 240431 COMP/SINAPI TESTE DE PRODUÇÃO COM BOMBA H 24,00    

4.9 240446 COMP/SINAPI 
DESINFECÇÃO COM HIPOCLORITO DE CÁLCIO, 
COM BOMBEAMENTO DE 8 HOHAS PARA 
RETIRADO DO MATERIAL. 

H 8,00    

4.10 240443 COMP/SINAPI PISTONEAMENTO H 12,00    

4.11 240470 COMP/SINAPI 
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICO 
DA ÁGUA DO POÇO TUBULAR. 

UND 1,00    

4.12   COMP/SINAPI 
RELATÓRIO DO POÇO TUBULAR , ASSINADO POR 
PROFISSIONAL HABILITADO, ACOMPAHADO  DA 
ART. 

UND 1,00    

        VALOR TOTAL  
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PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA 

ELEVATÓRIA PARQUE CIDADE MARAVILHA 

SINAPI MAI/2022-DESONERADO  

M.O. BDI ADOTADO %:  

MAT/EQUIP. BDI ADOTADO %:  

  
DATA: 

  

ITENS 
CÓD.SINAPI 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
UNIT(R$) 

TOTAL(R$) 
MAR./2022 S/BDI C/BDI 

1.0   MONTAGEM ELETROMECÂNICA        

1.1 

INSU./00755 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSÍVEL 
ELÉTRICO TRIFÁSICO, Q= 31M³/H E HM= 
120,00M, POTÊNCIA DE 25CV. UND        1,00     

1.2 

CAEMA/174103 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO 
ELÉTRICO DE COMANDO DE BOMBA PARA  
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 25CV, C/ 
DISPOSITIVO ELÉTRICO DE PROTEÇÃO,   
CONTRA FALTA DE FASE, RELÉ TÉRMICO, 
VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO.  UND        1,00     

1.3 INSU./39263 
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL PVC 750 VOLTS 
COM 3 X 25MM² M   100,00     

             

2.0   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS        

2.1 

73976/009 
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 
3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO M     90,00     

2.2 72303/02 
CURVA  45° DE F°G° COM ROSCA BSP FÊMEA 
DE 3". UND        2,00     

2.3 
72304 

COTOVELO DE 90° AÇO GALVANIZADO 3", 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND        1,00     

2.4 

72717 TE DE ACO GALVANIZADO 3" - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UND        1,00     

2.5 
74179/001 

REGISTRO DE GAVETA  BRUTO EM LATÃO 3" 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND        2,00     

2.6 73795/014 
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE 
BRONZE (PN-25), 3" UND        1,00     

2.7 72679 
NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 3", 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND        8,00     

2.8 
72480 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 3", 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND        1,00     

2.9 
72617 

LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3", 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND     20,00     

      
    

       

                

                

                

  

  TOTAL 
  

 

 

 

 



 

 91 

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA 

CUBÍCULO DE PROTEÇÃO PARQUE CIDADE MARAVILHA 

SINAPI MAI/2022-DESONERADO  

BDI  MÃO DE OBRA  ADOTADO %:  

BDI  MATERIAIS  ADOTADO %:  

  
DATA:  

ITENS 

CÓDIGO 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 

UNIT(R$) 

TOTAL SINAPI  
MAR./2022 

S/BDI C/BDI 

1.0   SERVIÇOS PRELIMINARES        

1.1 73992/001 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS 
DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO M² 2,70    

             

2.0   SERVIÇOS EM TERRA        

2.1 73965/010 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL 
DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,50M DE 
PROFUNDIDADE. M³ 1,06    

2.2 5622 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE M² 2,64    

2.3 73964/004 
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A 
MAÇO EM CAMADAS DE 20CM. M³ 0,54    

             

3.0   FUNDAÇAO        

3.1 

6122 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM PEDRA DE 
MÃO ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA TRAÇO1:4 M³ 1,06    

3.2 
87503 

ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICOS FURADO NA 
VERTICAL (9X19X19)CM, e=9cm M² 1,32    

             

4.0   VEDAÇAO        

4.1 87503 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS (9X19X19)CM, e=-9CM , 
MEIA VEZ m2 11,44    

4.2 73937/003 

COBONGÓ DE CONCRETO(ELEMENTO VAZADO), 
(0,07X0,50X0,50)M, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM AÇO 
CA-25. m2 0,40    

4.3 74200 /001 

VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 
FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO 
CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 
3A. M 6,00    

             

5.0   COBERTURA        

5.1 74202/001 

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 
100KG/M2, VAOS ATE3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS 
E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-
EIXO38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E 
FERRAGEM NEGATIVA M² 3,24    

             

6.0   REVESTIMENTO        

6.1 87879 

CHAPISCO APLICADO EM PAREDES INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
MECÂNICO. M² 

        
22,88     
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6.2 84076 
REBOCO NO TRAÇO 1:3(CIMENTO E AREIA 
MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. M² 

        
22,88     

             

7.0   PAVIMENTAÇAO        

7.1 73907/003 
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO 
ESTRUTURAL, E= 5CM, PREPARO MECÂNICO. M² 

          
1,80     

7.2 73922/004 

PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4(CIMENTO E AREIA) 
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA DE 2CM, 
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. M² 

          
1,80     

             

8.0   ESQUADRIAS        

8.1 68054 
PORTAO DE FERRO E CHAPA GALVANIZADA 
PLANA 14 GSG M² 

          
1,68     

             

9.0   INSTALAÇOES ELETRICAS        

9.1 INSUM/2674 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC 3/4", SEM 
LUVA,PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 8,00    

9.2 INSU/2685 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC 1", 
S/LUVA PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. M 16,00    

9.3 INSU/586 

HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO 
GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00M 
DE COMPRIMENTO, 25x25MM, CHAPA 3/16" UND 1,00    

9.4 INSUM/38064 

INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, 
TECLA DUPLA C/PLACA, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UND 

          
1,00     

9.5 INSUM/7525 
TOMADA 3P+T 30A/440V COM TRAVA E PLACA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 

          
1,00     

9.6 INSUM/38889 

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, TP COM REATOR DE 
PARTIDA RÁPIDA, 1X60W, FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO, FIXA EM LAJE. UND 1,00    

9.7 SEINFRA/I6129 
QUADRO DE MEDIÇÃO DE (160 X 160)CM 
PADRÃO CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. UND 1,00    

9.8 INSUMO/1013 
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO ANTI-
CHAMA 450/750V 1,5MM², FLEXÍVEL. M 

        
25,00     

             

10.0   PINTURA        

10.1 73999 
PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE 
ÓLEO DE LINHAÇA, TRÊS DEMÃOS m2 

        
22,88     

10.2 79498/001 

PINTURA A ÓLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE 
METÁLICA, UMA DEMÃO, INCLUSO UMA 
DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. m2 

          
3,36     

             

11.0   SERVIÇOS COMPLEMENTARES        

11.1 73892/001 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM 
CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), 
PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM 
JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO m2 

          
3,51     

11.2 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA und 
          

9,00     

             

   
   TOTAL     
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PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA 

CERCA DE PROTEÇÃO PARQUE CIDADE MARAVILHA 

 

SINAPI MAR/2022-DESONERADO  

BDI ADOTADO %:  

BDI  MATERIAIS  ADOTADO %:  

  
DATA:  

 

 

ITENS 

CÓDIGO 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 

UNIT(R$) 

TOTAL SINAPI  
MAR/2022 

S/BDI 
C/BDI 

1.0   SERVIÇOS EM TERRA        

1.1 73965/010 
ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE. M³ 3,00    

1.2 5622 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE M² 6,00    

             

2.0   FUNDAÇAO        

2.1 6045 
CONCRETO FCK 15MPA, VIRADO EM BETONEIRA 
S/LANÇAMENTO. M³ 3,00    

2.2 
74157/004 

LANÇAMENTO/ APLICAÇÃO MANUAL DE 
CONCRETO EM FUNDAÇÕES M³ 3,00    

             

3.0   CERCA DE ARAME E ESTACAS        

3.1 

SEINFRA    
C0743 

CERCA COM ESTACAS DE CONCRETO ARMADO 
(2,20X0,10X0,10)M E MOURÃO DE CONCRETO 
ARMADO (2,20X0,15X0,15)M E SEIS FIADAS DE 
ARAME FARPADO M 40,00    

             

4.0   ESQUADRIAS        

4.1 

INSUMO/  
4948 

PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON 
REDONDO DE 3/4" VERTICAL, ACABAMENTO 
NATURAL, COMPLETO M² 

          
1,80     

             

5.0   PINTURA        

5.1 79498/001 

PINTURA A ÓLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE 
METÁLICA, UMA DEMÃO, INCLUSO UMA 
DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. m2 

          
3,60     

                

                

  
   

        

   
   TOTAL       

 

VALOR TOTAL DA OBRA 

ITENS IDENTIFICAÇÃO DOS BAIRROS TOTAL (R$) 

1.0 BAIRRO NOVA AÇUCENA   

     

2.0 BAIRRO SÃO CAETANO  

     

3.0 BAIRRO PARQUE CIDADE MARAVILHA  

      

  TOTAL              
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- VALOR DA PROPOSTA POR EXTENSO: ............................................................. 

- A PROPOSTA TERÁ VALIDADE POR 60 DIAS A PARTIR DA DATA DE ABERTURA 

DAS PROPOSTAS; 

- O PREÇO PROPOSTO CONTEMPLA TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS 

EXECUÇÃO DO CONTRATO CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO. 

Declara ainda conhecer todos os termos do instrumento convocatório que rege supracitada 

licitação. 

- LOCAL E DATA: 

- ASSINATURA E CARIMBO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA: 

 

__________________________ 

DATA 

____________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO XII– MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº ____/2022 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA QUE NA FORMA 

E CONDIÇÕES SEGUINTES, ENTRE SI FAZEM: 

DE UM LADO, COMO CONTRATANTE O 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

DE BALSAS, E DO OUTRO LADO COMO 

CONTRATADA_____________________ 

 

CONTRATANTE:  

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BALSAS, autarquia 

municipal, inscrita no Ministério da Fazenda sob o Nº 06.417.398/0001-42, 

com sede à Praça Gonçalves Dias, 85 – Centro, cidade de Balsas, estado do 

Maranhão, neste ato representada por__________________, diretor do Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, conforme Portaria ______________. 

 

CONTRATADA:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTO 

 

1.1 O presente contrato decorre da Adjudicação da TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022, 

realizada em __________, nos termos da lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais normas 

pertinentes, homologadas pelo senhor diretor do SAAE em _____________. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

 

2.1 Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa especializada na prestação de 

Serviços de Engenharia para perfuração de Poço Tubular profundo, incluindo cerca de proteção, 

elevatória, e cubículo de proteção do quadro de comando de bombas, no Bairro Bela Vista, na 

cidade de Balsas-MA. 

 

Parágrafo Único – Na hipótese de haver divergência entre as disposições constantes no edital e 

as deste contrato, prevalecerão, sempre, as disposições constantes no edital. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DURAÇÃO 

 

3.1 O presente contrato terá início na data de sua assinatura, com término mediante a execução 

integral do objeto.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

4.1 O regime de execução é de empreitada por preço global, observado o projeto básico e 

executivo e outras especificações previstas no edital. 

 

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES PARA ENTREGA E RECEBIMENTO DO 

OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

5.1 O Serviço deverá ser iniciado num prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento 
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da Ordem de Serviço e concluída conforme o cronograma físico financeiro. 

 

5.2 O prazo de execução dos serviços apenas poderá ser prorrogado em caso de motivo justo, a 

critério da CONTRATANTE, desde que a prorrogação seja solicitada por escrito pela 

CONTRATADA, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias do final do prazo contratual. 

 

5.3 A eventual prorrogação do prazo será admitida nas condições estabelecidas no art. 57 da Lei 

8.666/93. 

 

5.4 O pedido de prorrogação deverá vir acompanhado de novo Cronograma Físico-Financeiro, 

relação dos dias, justificativa da execução dos serviços e comprovação dos motivos que o 

fundamentem. 

 

5.5 Executado o contrato, o seu objeto será recebido em conformidade com os artigos 73 a 76 da 

Lei 8.666/93, mediante Termo Circunstanciado, o objeto da presente licitação será recebido da 

seguinte forma: 

 

a) PROVISORIAMENTE: pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, em até 07 (sete) dias para verificação da conformidade 

dos itens licitados com as especificações e; 

b) DEFINITIVAMENTE: O recebimento definitivo do poço só será efetuado seis 

meses após o recebimento provisório do poço. A empresa contratada será responsável 

pela garantia dos serviços na forma da Lei e nos limites destas Especificações Técnicas. 

O recebimento definitivo do poço não exime a empresa contratada da garantia mínima 

dos serviços válida para obras de engenharia (05 anos), conforme as leis vigentes. 

 

5.6 O objeto desta licitação deverá ser entregue pelo licitante vencedor no prazo máximo de 

03 meses, podendo ser prorrogado na forma do artigo 57, da Lei n.° 8.666/93, contados do 

recebimento da ordem de prestação dos serviços nas condições estipuladas neste Edital, sem 

ônus para o SAAE-Balsas-MA, observados todos os prazos especificados no organograma 

financeiro do projeto. 

 

5.7 No preço correspondente à proposta econômica deverão estar contidos todos os custos e 

despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e 

comerciais, lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados, fretes, despesas com transporte, 

hospedagem e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento do objeto deste Edital 

e seus Anexos. 

 

5.8 Todos os serviços serão executados rigorosamente de acordo com as normas estipuladas 

neste edital e seus anexos e em completa obediência aos princípios da boa técnica, devendo 

ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras da ABNT, CREA, IGAM, ANVISA e 

demais legislação pertinentes. Qualquer dúvida na especificação, consultar o SAAE que, se 

necessário, prestará apoio para maiores esclarecimentos a fim de que os serviços sejam 

realizados dentro do melhor padrão de qualidade, em todos os níveis desejados. 

 

5.9 A contratada deverá adotar providências relativas à segurança do local (isolamento, 

sinalização etc.). 

 

5.10 Os serviços serão considerados concluídos, quando todos os serviços estiverem acabados, 

tiverem sido executadas limpezas externas, estando à mesma em perfeitas condições de uso, para 

receber vistoria final. 
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CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR TOTAL E DO PAGAMENTO 

 

6.1 O valor do presente Contrato é de R$ _________ (s). 

 

6.2 O pagamento dos serviços, objeto desta licitação, será realizado, conforme boletins de 

medição, emitidos pela CONTRATADA, aferidos e autorizados pela FISCALIZAÇÃO, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a fatura emitida pela CONTRATADA correspondente 

aos serviços executados e medidos no período, mediante apresentação das CND‟s de FGTS, 

Fazendas Federal, Estadual, Municipal e Trabalhista, válidas e mediante apresentação da Nota 

Fiscal discriminativa, por meio de ordem de pagamento emitida em nome do proponente 

vencedor, para crédito na conta corrente por ele indicada, uma vez satisfeitas as condições 

estabelecidas no Contrato e no Edital de Tomada de Preços. 

 

6.3 Não será efetuado qualquer pagamento enquanto perdurar pendência de liquidação de 

obrigações em virtude de penalidades impostas ao proponente ou inadimplência contratual, 

inclusive. 

 

6.4 A primeira medição só será liberada com a apresentação da cópia de ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) do serviço junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia do Maranhão – CREA. 

 

6.5 A medição dos serviços será sempre feita em observação ao cronograma físico financeiro 

apresentado no projeto básico, considerando os serviços efetivamente executados e aprovados 

pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

 

6.6 Concluída cada etapa constante do Cronograma Físico-Financeiro, a FISCALIZAÇAO terá 5 

(cinco) dias úteis, após formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a conferência da 

medição, compatibilizando-a com os dados da planilha das obras/serviços e preços constantes de 

sua proposta, bem como da documentação hábil de cobrança.      

 

6.7 A medição deverá ser baseada em relatórios periódicos elaborados pela CONTRATADA 

constando de levantamentos, memória de cálculo, gráficos e outros necessários à perfeita 

determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados.   

 

6.8 Os valores referentes às obras/serviços que forem rejeitados, relativos a uma medição serão 

retidos e só serão pagos após a CONTRATADA refazê-los. 

 

6.9 Não será medido o fornecimento de material em separado da execução do respectivo serviço. 

 

6.10 O CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo máximo de até 30 (trinta) dias 

contados da apresentação do documento fiscal correspondente. 

 

6.11 A CONTRATADA não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ diverso do 

qualificado no preâmbulo do Contrato. 

 

6.12 As Notas Fiscais/Faturas apresentadas em desacordo com o estabelecido no Projeto Básico, 

na nota de empenho, no Contrato ou com qualquer circunstância que desaconselhe o pagamento 

será devolvida à CONTRATADA e nesse caso o prazo previsto para pagamento será 

interrompido. 

 

6.13 A contagem do prazo previsto para pagamento (30 dias) será reiniciada a partir da 
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respectiva regularização, desconsiderado o prazo anteriormente decorrido durante a análise das 

Notas Fiscais/Faturas consideradas irregulares. 

 

6.14 A discriminação e quantificação dos serviços e obras considerados na medição deverão 

respeitar rigorosamente as planilhas de orçamento apresentadas pela empresa vencedora do 

certame e integrante do respectivo contrato, inclusive critérios de medição e pagamento. 

 

6.15 A Contratada, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, 

declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº 480, de 

15/12/2004, substituído pelo Anexo IV constante da IN RFB nº 791, de 10 de dezembro de 2007. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO: 

 

7.1 Não obstante o fato de a Contratada ser a única e exclusiva responsável civil e penal, 

decorrente do oferecimento do objeto desta licitação, o SAAE, através de seus prepostos 

formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais 

ampla e completa fiscalização da entrega dos materiais e serviços. 

 

7.2 A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação à qualidade dos materiais e serviços 

adquiridos, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas, quando desatendidas as 

disposições e elas relativas. 

 

7.3 As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com os 

serviços prestados e materiais empregados deverão ser registradas pelo SAAE através de seus 

propostos no Livro de Ocorrências, produzindo estes registros os efeitos de direito. 

 

7.4 A Fiscalização será investida de plenos poderes para: 

 

a) Rejeitar serviços defeituosos ou materiais que não satisfaçam às obras contratadas, 

obrigando- a Contratada a refazer os serviços ou substituir os materiais, sem ônus para a 

Contratante e sem alteração do cronograma; 

 

b) Sustar qualquer serviço que não seja executado de acordo com a melhor técnica; 

 

c) Solicitará a substituição de profissionais que não apresentem desempenho satisfatório, 

devendo a Contratada apresentar novos profissionais com comprovação de experiência 

equivalente à exigida no Edital de Licitação; 

 

7.5 A execução contratual é exercida no interesse da Administração, no entanto, não exclui, nem 

reduz a responsabilidade da licitante vencedora, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade do Poder Público ou de seus Agentes e Prepostos. 

 

7.6 Quaisquer exigências da Equipe Técnica deverão ser prontamente atendidas pela licitante 

vencedora, sem ônus para a Contratante. 

 

7.7 Os serviços serão executados conforme Projeto Básico e Especificações Técnicas. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE E DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO 

ECONÔMICO-FINANCEIRO. 

 

8.1 Os valores unitários descritos acima, originalmente cotados e constantes na proposta da 
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CONTRATADA, são irreajustáveis por um período de 12 meses. Após este prazo, os mesmos 

poderão ser reajustados, para mais ou para menos, de acordo com a variação do INPC – Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor, divulgado pelo IBGE ou, em caso de extinção, outro que 

venha a substituí-lo. 

 

8.2 Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá 

restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei n.º 8.666/93, 

mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado. 

 

8.3 A contratada deverá formular à Administração requerimento para revisão do contrato, 

comprovando a ocorrência do aludido fato, acompanhado de planilha de custos comparativa 

entre a data de formulação da proposta e do momento do pedido de revisão, demonstrando a 

repercussão financeira sobre o valor pactuado. 

 

8.4 A planilha de custos referida no subitem anterior, deverá vir acompanhada de documentos 

comprobatórios, tais como, notas fiscais de matérias-primas, de transporte de mercadorias, lista 

de preços de fabricantes, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de 

revisão do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA - DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 

 

9.1 Caso o pagamento seja efetuado em data além do prazo estabelecido, e desde que este não 

tenha sido ocasionado direta ou indiretamente pela CONTRATADA e esta tenha cumprido 

plenamente as suas obrigações contratuais, o CONTRANTE fica sujeito à multa de mora 

correspondente a 2% (dois por cento), juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção 

monetária pelo índice INPC/IBGE ou outro que venha a substituí-lo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – RECURSOS FINANCEIROS 

10.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta dos seguintes recursos 

financeiros: 

 

FUNÇÃO DE GOVERNO: 17 Saneamento 

SUBFUNÇÃO DE GOVERNO: 512 Saneamento Básico Urbano 

PROGRAMAS GOVERNO: 0151 – Gestão do SAAE  

ELEMENTO: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 

PROJETO/ATIVIDADE: 2133 – Manutenção das Atividades do SAAE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES 

 

11.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

a) Fiscalizar a entrega do objeto desta Licitação; 

b) Atestar o recebimento dos serviços, após a conferência da eficiente execução de todos 

os itens constantes; 

c) Efetuar o pagamento correspondente ao valor do serviço efetivamente executado; 

d) Designar profissionais, para, na qualidade de fiscal, acompanhar, o 

fornecimento/execução do serviço objeto do contrato; 

e) Comunicar à Contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra 

durante a execução dos serviços; 

f) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 

Obrigações Contratuais; 
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g) Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre que houver obrigação contratual 

pendente por parte da Contratada, até a completa regularização. 

 

11.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

a) Efetuar a prestação dos serviços de acordo com as especificações técnicas e normas 

constantes no projeto executivo, neste Edital e seus anexos; 

b) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados aos seus prepostos ou a terceiros 

durante a execução do objeto licitado; 

c) Manter, durante período de execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no processo licitatório que o originou; 

d) Responsabilizar-se pelo pagamento de seus impostos, encargos trabalhistas e 

previdenciários devidos; 

e) Facilitar o acesso da CONTRATANTE às informações necessárias que permitam a 

realização dos direitos desta; 

f) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 

obrigações assumidas, sem qualquer ônus ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto; 

g) Refazer o serviço que apresentar qualquer tipo de defeito ou que estiver fora das 

especificações contidas no projeto básico, executivo e demais normas técnicas aplicáveis; 

h) Emitir relatório de assistência prestada, a ser assinado por representante legal da empresa, 

ao término do serviço; 

i) Responder pelas perdas e danos causados por seus empregados, ainda que 

involuntariamente, às instalações do prédio, mobiliário, máquinas, equipamentos e demais 

bens do SAAE, ou de propriedade de terceiros, durante a execução do serviço, substituindo 

os referidos bens por outros semelhantes, no prazo de até 10 (dez) dias após a decisão final, 

devendo ser oportunizada a Contratada defesa prévia;  

j) Prover seus funcionários com equipamento de proteção adequado à execução do serviço 

objeto da contratação;  

k) Atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização do contrato, inerentes ao 

objeto da contratação; 

l) Não transferir, subcontratar ou ceder, total ou parcialmente, a qualquer título, os direitos e 

obrigações decorrentes da adjudicação dos serviços objeto desta licitação, a não ser que haja 

autorização expressa do Contratante; 

m) Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados e efetuá-los de 

acordo com as especificações constantes da proposta, Projeto Básico, Projeto Executivo, do 

instrumento convocatório e seus anexos; 

n) Submeter-se à fiscalização da CONTRATANTE, através do setor competente que 

acompanhará a entrega dos serviços, orientando, fiscalizando e intervindo, ao seu exclusivo 

interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas; 

o)  Responsabilizar-se pelas penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes em 

função do descumprimento das disposições legais que regem a execução do objeto do 

presente termo, devendo, se for o caso, obter licenças e providenciar o pagamento de 

impostos, taxas e serviços auxiliares; 

p) Relatar à fiscalização do contrato toda e qualquer irregularidade observada na prestação 

dos serviços;  

q) Reconhecer os direitos da CONTRATANTE que poderá rescindir administrativamente o 

presente Contrato nas hipóteses previstas no Art. 78, incisos I a XII, da Lei 8.666/93, sem 

qualquer indenização à CONTRATADA; 

r) Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no 

Art. 77 da Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

 

12.1 A recusa injustificada do Adjudicatário em assinar o contrato e retirar a Nota de Empenho, 

dentro do prazo estabelecido no Edital de licitação, caracteriza o descumprimento total da 

obrigação assumida, sujeitando-o ainda, à pena de suspensão temporária de participação em 

licitações impedimento de contratar com administração pelo prazo de 1 (um) ano, mediante 

prévio procedimento administrativo, garantido o direito a ampla defesa e contraditório; 

 

12.2 O atraso injustificado no cumprimento da prestação dos serviços ou o fornecimento de 

produtos sujeitará o contratado à multa moratória de 5% (cinco por cento) sobre a parcela 

inadimplida. 

 

12.3 Além da multa aludida em item anterior, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

Balsas/MA poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO, na hipótese de 

inexecução total ou parcial da obrigação, as seguintes sanções: 

 

a) Advertência; 

b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor não executado do contrato; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos decorrentes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base alínea anterior. 

 

§1ºAs sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a 

defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

§2º. O pagamento da multa não eximirá o contratado de corrigir as irregularidades que deram 

causa à penalidade, nem de cumprir o objeto do contrato. 

§3º. A contratante deverá cientificar a contratada, por escrito, de qualquer anormalidade 

constatada na prestação dos serviços, para as providências cabíveis. 

§4º. As penalidades somente deixarão de ser aplicadas em razão de circunstâncias excepcionais, 

e as justificativas somente serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente 

comprováveis, a critério da contratante, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis da data em que foram aplicadas, indicando-se ainda o número do processo 

administrativo a que se refere, protocolado junto à contratante. 

 

12.4 A aplicação das penalidades previstas no subitem anterior, para sua efetivação, obedecerá às 

formalidade previstas na seção II, do Capítulo IV, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

13.1 A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato nas 

hipóteses previstas no Art. 78, incisos I a XII, da Lei 8.666/93, sem qualquer indenização à 

CONTRATADA. 

 

13.2 A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa prevista no Art. 77 da Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO 

 

14.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, elegem as partes, o Foro de 

Balsas/MA, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilégio que tenha. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

15.1 Reger-se-á o presente Contrato, no que for omisso, pelas disposições constantes na Lei Nº 

8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, ao edital de licitação e à proposta 

vencedora. 

 

15.2 E por estarem acordes, assinam o presente instrumento Contratual os representantes das 

partes, na presença de duas testemunhas. 

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BALSAS, Estado do Maranhão, aos ____ 

dias do mês de _______ de 2022. 

 

_____________________     __________________________ 

CONTRATANTE      CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

________________________    ________________________ 

CPF Nº       CPF Nº 
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ANEXO XIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

A pessoa jurídica _________________________, inscrita no CNPJ n.º________________, por 

intermédio de seu representante legal, Sr.(a)_____________________________, portador(a) da 

Carteira de Identidade n.º________________, e do CPF n.º _________________, DECLARA, 

para fins de participação na licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022, bem 

como atendendo ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93 de 21/06/1993 e suas 

alterações posteriores, em cumprimento ainda ao que determina o inciso XXXIII do art. 7.º da 

Constituição Federal e Lei n.º 9.854, de 27/10/1999, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

Acrescentar, se for o caso: Declara que emprega menor de dezesseis e maior de quatorze anos 

exclusivamente na condição de aprendiz. 

DATA: 

 

 

__________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

ANEXO XIV 

 

DECLARAÇÃO DE FATO 

IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022 

 

 

 

 

 

 

  O signatário da presente, _______________________representante legal da 

empresa __________________________, declara sob as penas da lei, nos termos do parágrafo 2º 

do Artigo 32 da Lei Nº 8.666/93 que, após o seu cadastramento nenhum fato ocorreu que 

inabilite esta a participar do certame da TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022 CPL/SAAE 

BALSAS/MA. 

 

Balsas (MA),_______ de_____________ de 2022. 

 

 

_____________________________ 
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ANEXO XV 

 

MODELO DE ATESTADO DE CAPACITAÇÃO 

 

 

ATESTAMOS para os devidos fins que a empresa _________________ 

_______________________________, inscrita no CNPJ sob nº ________________________,  

fornece ou forneceu matérias de ________________________________, e vem cumprindo 

fielmente com o solicitado por esta empresa. Conforme o exposto, asseguramos os materiais são 

de boa qualidade e total segurança. 

Sem mais para o momento, 

É o que nos cumpre informar. 

 

___________________, _______ de ________________ de 2022. 

 

 

________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

(assinatura e cargo) 

 

 

Obs.: declaração em papel timbrado da empresa emitente ou por carimbo que a identifique. 

 

 

ANEXO XVI 

 

 

MODELO DA CARTA DE CREDENCIAMENTO 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

Através da presente, credenciamos o (a) senhor (a) ___________________ 

_______________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº 

_________________, a participar da Licitação instaurada pelo SERVIÇO AUTÔNOMO DE 

ÁGUA E ESGOTO DE BALSAS - MA, na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022, 

na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em 

nome da empresa_____________________________________________, bem como formular 

propostas, ofertar lances, recorrer, renunciar e praticar todos os demais atos inerentes ao certame, 

a que tudo daremos por firme e valioso. 

 

_______________________, ______ de _________________ de 2022. 

 

 

______________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO XVII 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

 

A empresa .............................................., signatária, inscrita no CNPJ sob o nº 

............................... sediada na.................. (endereço completo)........................, por intermédio de 

seu representante legal, o Sr. (a) ....................................., portador do documento de Identidade nº 

................................. e do CPF Nº ........................... declara, para os devidos fins do disposto no 

subitem ........... do edital, da Tomada de Preços nº 011/2022 – SAAE/BALSAS-MA, sob as 

sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é 

considerada: 

 

 

 

I. (    ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar n° 123, de 

14/12/2006; 

II. (  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3° da Lei 

Complementar n° 123 de 14/12/2006. 

 

 

Declara ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4° do art. 3° da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006. 

 

 

 

Balsas-MA, ............de...........de 2022. 

 

 

 

 

 

........................................................................... 

(nome e assinatura do responsável pela empresa) 

(N° do doc. de Identidade do declarante) 

 

 

 

 

 

OBS:  

1)Assinar com um “X” a condição da empresa. 
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ANEXO XVIII 

 

DECLARAÇÃO DE TOTAL E INTEGRAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS E 

CONDIÇÕES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022 

 

 

 

 

 

A pessoa jurídica _________________________, inscrita no CNPJ n.º________________, por 

intermédio de seu representante legal, Sr.(a)_____________________________, portador(a) da 

Carteira de Identidade n.º________________, e do CPF n.º _________________, DECLARA, 

para fins de participação na licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022, que 

está em total e integral concordância com os termos e condições desta Tomada de Preços, e que 

correrão por conta e risco da licitante todos os impostos, taxas e transportes que possam incluir 

sobre o objeto desta licitação.  

 

 

 

 

 

 

........................................................................... 

(nome e assinatura do responsável pela empresa) 

(N° do doc. de Identidade do declarante) 
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ANEXO XIX 

MODELO DE ATESTADO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DO OBJETO 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  

A/C - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

Tomada de Preços 011/2022 
 

 

Declaramos para os devidos fins que a licitante e seu responsável técnico 

________________________ visitou e/ou conhece a região onde será executada a obra e os 

serviços, objeto da Tomada de Preços 011/2022, e se inteirou dos dados indispensáveis à 

apresentação da proposta, tendo obtido todas as informações necessárias para a elaboração da 

proposta e execução do contrato, que os preços propostos cobrirão quaisquer despesas que 

incidam ou venham a incidir sobre a execução das obras e serviços, avaliando os problemas 

futuros. Desta forma, os custos propostos na proposta de preços cobrem quaisquer dificuldades 

decorrentes de sua execução. 

 

Balsas-MA, ....................... 

 

 

 

 

(assinatura(s) e carimbo(s) do(s) responsável(eis) técnico(s)) 

 
 


