ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1 - OBJETO:
1.1. LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA
EXECUTAR OS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS VILA
JOSÉ MARTINS FERREIRA projeto de Infra-estrutura, Drenagem e Pavimentação de Vias Urbanas Vila
José Martins Ferreira - Zona Rural Urbana do Município esta constituído na implantação de 5.216,64 mý
de pavimentação em Blocket, 1.633,04m lineais de meio-fio e de sarjetas e 2.939,47 mý de calçada
(Áreas de circulação para pedestres).;
2 - FUNDAMENTO LEGAL:
2.1. A presente licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA
EXECUTAR OS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS VILA
JOSÉ MARTINS FERREIRA projeto de Infra-estrutura, Drenagem e Pavimentação de Vias Urbanas Vila
José Martins Ferreira - Zona Rural Urbana do Município esta constituído na implantação de 5.216,64 mý
de pavimentação em Blocket, 1.633,04m lineais de meio-fio e de sarjetas e 2.939,47 mý de calçada
(Áreas de circulação para pedestres). tem amparo legal disposto na Leis Federal nº. 8.666/93, Leis
Complementares 123/2006 e 147/2014.
3 - JUSTIFICATIVA:
3.1. O Município de São João do Araguaia apresenta carência em todos os setores sociais e de infraestrutura física, o que tem impossibilitado o alcance de um melhor nível de bem-estar social de sua
população. A necessidade de ter acesso aos serviços de infra-estrutura urbana nas áreas de concentração
majoritária da população como também esta obra irá beneficiar á comunidade e principalmente promover
o crescimento e melhoria na infra-estrutura urbana do Núcleo Urbano do nosso munícipio ate então
extremamente carentes de obras desse porte do poder público . Considerando a atual situação da
população dessa área que sofre com problemas como poeira e lama por falta de pavimentação, sendo que
no inverno o acumulo de água nas ruas geram problemas como verminoses e principalmente dengue e no
verão há incidência de problemas respiratórios causado pela poeira gerada pelo trafego de veículos que
passam pelas ruas por esses serem o principal acesso as de e circulação de nossos Munícipes. Vale
ressaltar que a execução dessa obra ira trazer mais segurança e bem estar aos moradores da região, que já
possui água encanada e assim como iluminação pública e junto com o advento da pavimentação irá
proporcionar o mínimo de conforto e segurança aos moradores desses bairros. Por tanto o projeto foi
elaborado com o propósito de diminuir essa carência de infra-estrutura nas áreas urbanas do Município .
O Gestor decide publicar a presente licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
DE VIAS URBANAS VILA JOSÉ MARTINS FERREIRA projeto de Infra-estrutura, Drenagem e
Pavimentação de Vias Urbanas Vila José Martins Ferreira - Zona Rural Urbana do Município esta
constituído na implantação de 5.216,64 mý de pavimentação em Blocket, 1.633,04m lineais de meio-fio
e de sarjetas e 2.939,47 mý de calçada (Áreas de circulação para pedestres).;
4 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:
4.1. Na proposta de preços deverá conter as especificações técnicas detalhadas dos objetos e materiais
ofertados, a quantidade solicitada, o valor unitário e total, em moeda nacional, em algarismo e por
extenso, já considerando todas as despesas, tributos, fretes, transportes e demais despesas que incidam
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direta ou indiretamente sobre os produtos, mesmo que não estejam registrados nestes documentos;
4.2. A empresa deverá fazer constar na sua proposta à garantia dos objetos, materiais e/ou equipamentos
considerando a qualidade dos objetos e serviçose materiais de manutenções periódica dos mesmos, caso
seja necessário, para que não haja risco de prejudicar os materiais ofertados e não perder os materiais e
serviços realizados;
4.3. Para atender o princípio da economicidade e ao interesse público, o(s) licitante(s) vencedor(es) do
certame deverá está instalado com toda estrutura necessária para que possa imediatamente disponibilizar
os materiais e equipamentos, que deverão ser de total responsabilidade da empresa contratada ganhadora
do certame, toda entrega dos materiais e serviços;
4.4. Será considerada vencedora a empresa cuja proposta contenha o menor preço unitário, desde que
atenda as exigências contidas neste Termo de Referência Anexo I e no Edital;
5 - DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO:
5.1. Para a presente licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA
EXECUTAR OS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS VILA
JOSÉ MARTINS FERREIRA projeto de Infra-estrutura, Drenagem e Pavimentação de Vias Urbanas Vila
José Martins Ferreira - Zona Rural Urbana do Município esta constituído na implantação de 5.216,64 mý
de pavimentação em Blocket, 1.633,04m lineais de meio-fio e de sarjetas e 2.939,47 mý de calçada
(Áreas de circulação para pedestres). serão formalizados Contrato Administrativo, estabelecendo em suas
cláusulas todas as condições, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com o
Edital de Licitação, do Termo de Referência e da Proposta de Preços da empresa considerada vencedora;
5.2. O prazo de vigência será de 12 (Idoze) meses com prorrogação imediata, caso seja necessário
6 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
6.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características
com os objetos da licitação através da apresentação de, no mínimo, a 01 (um) atestado de desempenho
anterior, fornecido por Pessoa Jurídica de direito público ou privado, comprobatório da Capacidade
Técnica para atendimento ao objeto da presente licitação;
6.2. Alvará de Funcionamento expedido pelo Departamento de Cadastro do município da sede da
empresa;
63. - Registro e Certidão da empreae profissional na entidade competente;
7 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS MATERIAIS:
7.1. Os materiais serão acompanhados pela Secretaria Municipal de Obras e fiscalizada pelo Setor
competente;
7.2. A presença da fiscalização da Secretaria não elide nem diminui a responsabilidade da empresa
contratada;
8 - RESPONSABILIDADES DA EMPRESA:
8.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, royalties, decorrentes da
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execução do serviço, sem qualquer ônus;
8.2. Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas durante todo o processo deste serviço;
8.3. Substituir às suas expensas, todo e qualquer material em desacordo com as especificações da
Proposta de Preços e padrões de qualidade exigidos e refazer todos os serviços necessários;
8.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a Terceiros, decorrente de
sua culpa ou dolo até a entrega dos materiais;
8.5. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a execução deste
serviço;
8.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários,
até 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades atualizadas no contrato, na forma do art. 65, parágrafos
1º e 2º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;
9 - DA GARANTIA:
9.1. Todos os materiais deverão possuir garantia de qualidade, de acordo com o Código de Defesa do
Consumidor;
10 - RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:
10.1. Rejeitar os materiais que não estejam de acordo com proposta, que não atendam aos requisitos
constantes das especificações do Termo de Referência;
10.2. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato e/ou Empenho;
11 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
11.1. O pagamento será efetuado parceladamente, até 30 (trinta) dias após a comprovação de execução do
serviço, conforme Nota Fiscal, discriminada de acordo com a Medicação de Obras, atestado de
recebimento definitivo dos objetos e contra recibo, creditado em favor da Contratada, através de ordem
bancária, contra qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome,
número da agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito;
12 - RELAÇÃO DOS MATERIAIS:
PREÇOS (R$)

ITEM

COD SINAPI
FEVEREIRO
2017, SEDOP
OUTUBRO
2016 E
SICRO2
NOVEMBRO
2016

1
1.1
1.2
2

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Unid.

Quant.

Unitario

Unit.C/ BDI
30,00%

Serviços Preliminares
74209/001
78472

Total

R$

6.817,51

Placa da obra em chapa galvanizada

m²

6,00

R$

411,86

R$

535,42

R$

3.212,51

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive
nota de serviços, acompanhamento e greide

m²

8.156,11

R$

0,34

R$

0,44

R$

3.605,00

R$

147.229,56

Drenagem de águas pluviais superficiais
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2.1

94271

2.1 Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto,
moldada in loco em trecho reto com extrusora, guia 42
cm base x 30 cm altura, sarjeta 30 cm base x 15 cm
altura.

m

1.405,11

R$

68,50

R$

89,05

R$

125.124,91

2.2

94272

Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto,
moldada in loco em trecho curvo com extrusora, guia
42 cm base x 30 cm altura, sarjeta 30 cm base x 15
cm altura.

m

227,93

R$

74,60

R$

96,98

R$

22.104,65

R$

476.043,31

3

Pavimentação em blocket

3.1

92395

Execução de pavimento em piso intertravado, com
bloco sextavado de 25 cm X 25 cm, espessura 10 cm.

m²

5.216,64

R$

65,24

R$

84,81

R$

442.433,67

3.2

0000366

Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,
sem transporte)

m³

119,98

R$

40,26

R$

52,34

R$

6.279,66

3.3

0000367

Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na
jazida, sem transporte)

m³

521,66

R$

40,30

R$

52,39

R$

27.329,98

R$

303.517,36

4

Serviços Complementares

4.1

1 A 01 850 01
(SICRO 2)

Confecção de placa sinalização semi-refletiva (45,0
cm x 60,0 cm)

m²

6,75

R$

147,49

R$

191,74

R$

1.294,22

4.2

73916/002

Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões
45x25cm

uni

1,80

R$

119,31

R$

155,10

R$

279,19

4.3

201275
(SEDOP)

Tubo Fº Gº 2 1/2" (cumprimento de 2,5 m)

m

102,50

R$

81,08

R$

105,40

R$

10.803,91

m²

2.939,47

R$

69,89

R$

90,86

R$

267.071,36

m²

8.156,11

R$

2,27

R$

2,95

R$

24.068,68

R$

933.607,74

4.4

94994

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto
com concreto moldado In loco, feito em obra,
acabamento convencional, espessura 8 cm, armado

4.5

9537

Limpeza final da obra

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO
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