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Senhores Licitantes, 

Solicitamos que a documentação seja apresentada na ordem cronológica 
definida no Convite objetivando facilitar a análise e imprimindo maior celeridade 
ao procedimento.  

Informamos que a autenticação de documentos deve ser feita com a devida 
antecedência, ou seja, antes do horário de recebimento dos envelopes contendo 
documentos de habilitação e proposta comercial.  

Para obter Edital na íntegra os interessados deverão dirigir-se à Comissão 
Permanente de Licitação, na sede da Prefeitura do Município de Bonfim do Piauí, 
sito à Rua Emílio Baião, sn, Centro  Bonfim do Piauí / PI - CEP: 64.775-000, de 
08h00min às 13h, munidos de 1 CD-R (virgem) ou pen drive, visando à gravação dos 
arquivos digitais que compõem o Edital e seus Anexos, ou no endereços eletrônicos: 
da Prefeitura (www.bonfimdopiaui.pi.gov.br) e do TCE-PI (www.tce.pi.gov.br). As 
licitantes que fizerem retirada do Convite nos sites da prefeitura e do TCE/PI 
devem encaminhar o informe abaixo para: cplbonfimdopi@hotmail.com e-mail que 
servirá para eventuais comunicações. 

A comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento 
convocatório que não afetem a formulação das propostas, bem como de quaisquer 
esclarecimentos solicitados, que serão efetuadas preferencialmente via e-mail. 
Portanto, informe corretamente o(s) endereço(s) eletrônico(s) no recibo abaixo. 

Bonfim do Piauí-PI, 05 de novembro de 2021. 
 

Maurício Ribeiro Negreiros 
Comissão Permanente de Licitação / Prefeitura Municipal de Bonfim do Piauí 

_________________________________________________________________________________________________ 

 INFORME DE RETIRADA 
CONVITE Nº. 002/2021 

Acusamos o recebimento do CONVITE supracitado que nos foi entregue nesta 
data por intermédio da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Prefeitura Municipal de 
Bonfim do Piauí, tendo por objeto o descrito no item I do instrumento 
convocatório. 

  
RAZÃO SOCIAL: _____________________________________________________________________________________ 
 
CNPJ: _____________________________________________________________________________________________ 
 
ENDEREÇO: ________________________________________________________________________________________ 
 
CIDADE: _____________________________ ESTADO: ____ TELEFONE: (____) _____________ FAX: (____) _____ 
 
ENDEREÇOS ELETRÔNICOS: _________________________________________________________________________ 
(informar mais de um, se possível). 
 

(Local/data) _______________, ______ de _________________ de 2021. 

 
__________________________________________________________ 

Assinatura 
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CONVITE 
 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 220.192.022/21-91 

 
 

CONVITE Nº. 002/2021 
 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Bonfim 

do Piauí, instituída pela Portaria nº. 009/2021 de 04/01/2021, doravante 

denominada CPL torna público aos interessados que estará reunida no dia, 

hora e local discriminados no item 2, a fim de receber, abrir e examinar 

documentação de habilitação e propostas comerciais de empresas que 

pretendam participar de processo licitatório modalidade CONVITE Nº. 

002/2021, menor preço global serviços de que trata o 

objeto abaixo descrito. Rege a presente licitação a Lei nº. 8.666, de 

21.06.93, suas alterações subseqüentes, legislação correlata, e demais 

exigências deste Edital e seus Anexos. 

1 - DO OBJETO 

1.1.  Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa do 

ramo pertinente para execução dos serviços de construção de quadra 

esportiva na localidade Poço da Areia, zona rural do Município de Bonfim do 

Piauí/PI conforme consta nas planilhas orçamentárias e especificações 

(anexo I), parte integrante deste Convite, e devendo ser afixado, cópia do 

presente, no painel de avisos do átrio da Prefeitura do Município, para os 

interessados do ramo pertinente ao objeto, cadastrados ou não, escolhidos e 

convidados em número mínimo de 03 (três) pela municipalidade, ou estenderá 

aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu 

interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação 

das propostas, nos termos do artigo 22, parágrafo 3º, da Lei 8666/93. 
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MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CARTA CONVITE Nº. 002/2021 

ENVELOPE Nº. 01  DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

CNPJ 

1.2. A presente licitação NÃO é exclusiva para a participação de 

microempresas   

art. 48, inciso I, da Lei complementar n° 123/06, garantindo-se, contudo, o 

tratamento diferenciado, conforme a citada Lei. 

2 - DA ABERTURA, LOCAL, DIA E HORA. 

2.1. A abertura dos envelopes relativos à Habilitação e Proposta Comercial 

será efetuada na sala da CPL, localizada na Rua Emílio Baião, s/n  Centro 

 Edifício Palácio Sabiá  Bonfim do Piauí-PI e da seguinte forma: 

2.1.1. No dia 16 de novembro de 2021 às 08h30min, recebimento e 

abertura dos envelopes contendo a documentação de Habilitação prevista no 

item 5 e recolhimento das Propostas Comerciais fechadas de que trata o item 

6, que poderão ser abertas imediatamente após a fase de habilitação. 

 2.1.1. A abertura dos envelopes será efetuada na sala da CPL, 

localizada na Rua Emílio Baião, s/n  Centro  Edifício Palácio Sabiá  

Bonfim do Piauí-PI terá início a sessão pública, prosseguindo-se com o 

credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a 

documentação de habilitação.  

 2.1.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta 

de preços deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados e 

lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e 

contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os 

seguintes dizeres:  
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MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CARTA CONVITE Nº. 002/2021 

ENVELOPE Nº. 02  PROPOSTA COMERCIAL 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

CNPJ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.3. Todos os horários estipulados neste Edital referem-se à hora 

local. 

2.1.4. O endereço para a entrega e abertura dos envelopes é: 

MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Rua Emílio Baião, sn - Centro  

Edifício Palácio Sabiá  Bonfim do Piauí / PI 
2.2 - Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no 

primeiro dia útil subsequente, à mesma hora e local, salvo por motivo de 

força maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisível. 

2.3 - Os envelopes de documentos referentes à Habilitação e Proposta 

encaminhados à CPL após a data e horários fixados no presente Convite serão 

devolvidos, ainda fechados, aos respectivos remetentes. 

2.4 - O Licitante que pretender obter esclarecimentos sobre o Edital e seus 

anexos deverá fazê-lo por meio de carta para o endereço: Rua Emílio Baião, 

s/nº - Centro  Bonfim do Piauí / PI - CEP 64.775-000; ou endereço 

eletrônico cplbonfimdopi@hotmail.com; de segunda a sexta-feira no horário 

de 08h00min às 13h00min, nos dias úteis, até o primeiro dia útil anterior 

ao da abertura dos envelopes de Habilitação / Proposta. A CPL responderá 

por escrito às solicitações de esclarecimentos recebidas tempestivamente e 

encaminhará as respostas, preferencialmente por e-mail, incluindo 

explicações sobre as perguntas, sem identificar sua origem, a todos que já 

tenham encaminhado o informe de retirada do Convite devidamente preenchido 

e assinado conforme instrução inicial deste Edital. 

2.5 - Das condições gerais para participação: 
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a) somente poderão participar desta licitação pessoas jurídicas que 

desenvolvam atividades objeto desta licitação e que atendam às exigências 

deste Edital. 

b) não será admitida a participação de empresas que não tenham 

cumprido compromissos técnicos ou financeiros com o Município de Bonfim do 

Piauí, ou entidade da Administração Pública, ou que tenha em seu quadro: 

dirigentes, gerentes, acionistas, controlador, responsável técnico ou 

subcontratado, pessoa que seja servidor ou dirigente do Município de Bonfim 

do Piauí. 

c) é vedada a participação de consórcio de empresas assim como de 

sociedades civis sem fins lucrativos. 

d) não poderão participar da presente licitação as empresas cuja 

inidoneidade tenha sido declarada por órgão da Administração Pública direta 

ou indireta, federal, estadual ou municipal, enquanto perdurarem os efeitos 

da declaração de inidoneidade, sujeitando-se às penalidades cabíveis em 

caso de ocultação. 

3 - DA REPRESENTAÇÃO LEGAL 

3.1 - Os Licitantes poderão se fazer representar, no ato da abertura dos 

envelopes, através de diretor e/ou sócio-gerente munido de cópia do 

Contrato Social e documento de identidade, ou ainda, através de 

representante legal, munido de procuração específica para este certame 

(Anexo V), com poderes para intervir nas fases do procedimento licitatório, 

desde que o mesmo exiba, no ato da entrega dos envelopes, documento que o 

identifique como representante do Licitante, caso contrário ficará impedido 

de manifestar-se e/ou responder pela empresa. 

3.2 - Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, 

poderá representar mais de um Licitante. 

3.3 - Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam 

encaminhar seus representantes legais para entregar os envelopes com a 

documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio 

ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais 



ESTADO DO PIAUÍ 
Município de Bonfim do Piauí 

Comissão Permanente de Licitação  CPL 
Instituída pela Portaria nº 009/2021 de 09 de janeiro de 2021 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Rua Emílio Baião, sn  Centro  Edifício Palácio Sabiá 

CEP: 64-775-000  Bonfim do Piauí 

para recebimento dos mesmos, constantes deste Convite. A correspondência 

deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a Comissão Permanente 

de Licitações, no endereço indicado no item 2.1.4 deste Edital e conter os 

dois envelopes acima mencionados, além das declarações complementares, com 

antecedência mínima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da 

sessão pública.  

4 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

4.1 - Este Convite está aberto a todos os Licitantes elegíveis, que 

demonstrem satisfatoriamente para a CPL sua elegibilidade, sua capacidade e 

adequação de recursos para executar o Contrato de forma eficiente.  

4.2 - Os documentos relativos à Habilitação (Envelope nº. 01) serão 

apresentados em original, por qualquer processo de fotocópia, devidamente 

autenticada por cartório competente, ou por servidor da administração, 

publicação em órgão da Imprensa Oficial ou ainda extraída via internet, 

ficando neste caso a sua autenticação sujeita à nova consulta. 

4.3 - Os documentos de Proposta Comercial deverão ser entregues sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas em envelopes devidamente 

fechados e identificados apropriadamente, nos termos do item 6.  

4.4 - O Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e 

apresentação de sua Proposta, independente do resultado do procedimento 

licitatório. 

4.5 - Em circunstâncias excepcionais, a CPL poderá solicitar a prorrogação 

do prazo de validade das propostas. 

5. DA HABILITAÇÃO (Envelope nº. 01) 

5.1 - Para fins de habilitação, os Licitantes, Pessoa Jurídica devem 

apresentar a documentação a seguir: 

5.1.1. Relativamente à situação jurídica: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 
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sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus 

administradores; 

c) decreto de autorização, devidamente publicado, 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; 

d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de investidura ou nomeação da diretoria em exercício; 

e) para as sociedades empresárias ou empresas individuais de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 

sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;  

5.1.2. Relativamente à regularidade fiscal: 

a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 

Ministério da Fazenda (CNPJ-MF); 

b) Certidão de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço  CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal  CEF; 

c) Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com 

efeitos de Negativa de Tributos Federais e da Dívida Ativa da União 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 

da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

d) Certidão de Situação Fiscal e Tributária, com situação de 

regularidade com a Secretaria de Fazenda Estadual; 

e) Certidão Quanto a Dívida Ativa do Estado, com situação de 

regularidade com a Secretaria de Fazenda Estadual; 

f) Certidão Negativa de Débitos Fiscais do município onde se localiza 

a empresa; 
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g) Certidão da Dívida Ativa Municipal do município onde se localiza a 

empresa; 

h) Certidão de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 

do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com 

efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

i) Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos, disponível no site do 

TCU (https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:) 

5.1.3. Relativamente à comprovação de qualificação financeira: 
 

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo 

distribuidor da sede do licitante, ou de execução patrimonial, expedida no 

domicílio da pessoa física, com prazo de validade de 60 (sessenta) dias, 

contados da sua expedição.  

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social exigível na forma da lei, que comprove a boa e regular situação 

financeira da empresa. Admite-se a apresentação de balanço de abertura, 

para as empresas com menos de 01(um) exercício financeiro.   

5.1.4. Outros documentos obrigatórios: 
 

a) Certidão de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia 

e Arquitetura (CREA), em vigor, conforme Resolução 266/79, da região a que 

está vinculada o Licitante e que comprove atividade relacionada ao objeto; 

b) Capacidade técnico-profissional, mediante a comprovação pela 

Licitante de possuir no seu quadro permanente na data de apresentação dos 

envelopes, profissional (is) de nível superior, registrado (s) no CREA como 

Responsável (is) Técnico (s) da mesma e pela obra objeto desta licitação, 

por intermédio do Contrato Social, se sócio, ou da Carteira de Trabalho ou 

Contrato de Prestação de Serviço ou Ficha de Registro de Empregado ou pela 

Certidão de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia  CREA, se nela constar o nome do profissional 

indicado; 
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c) Prova de Capacidade Técnica, mediante a apresentação de 

atestado/declaração, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, dando conta que a licitante a contento os 

produtos/serviços que atendam às exigências deste certame. 

d) Declaração, observadas as penalidades cabíveis, de inexistência de 

fato superveniente impeditivo de sua habilitação para a presente Licitação 

Pública conforme modelo (Anexo II); 

e) Declaração do Licitante de que não possui em seu quadro de pessoal 

empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir dos 14 anos nos termos do inciso XXXIII, do 

art. 7º da Constituição Federal (Anexo III); 

5.3 - Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa 

de pequeno porte ou sociedade cooperativa, deverá apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.  

5.4 - Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, 

por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 

servidor da Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial.  

6 - DA PROPOSTA (Envelope nº. 02) 
 

6.1 - Os documentos relativos à Proposta Comercial serão entregues à CPL em 

envelope devidamente fechado, e poderá ser apresentada de acordo com o 

modelo (Anexo II): 

  6.1.1. ser emitida preferencialmente por computador, redigida com 

clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas; devidamente 

datada e assinada; como também rubricadas todas as folhas proposta;  

6.1.2. fazer menção ao número desta Licitação e conter a razão social 

do Licitante, o CNPJ, número(s) de telefone(s), de fax e e-mail, se houver,  

bem como o respectivo endereço com CEP; 

6.1.3. mencionar o banco e a agência com os respectivos códigos, assim  
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como o número da conta para efeito de emissão de nota de empenho e 

posterior pagamento; 

6.1.4. fazer constar os preços parciais obtidos pela multiplicação dos 

quantitativos fornecidos pelo Município de Bonfim do Piauí (que não poderão 

ser alterados) pelos preços unitários propostos. Constará em destaque o 

preço global em reais e por extenso; 

6.1.5. serão evidenciados os prazos de validade da proposta, que não 

poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da sua apresentação e o 

prazo de entrega do objeto imediato; 

6.2 - A falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo 

representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes 

 

6.3 - A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser sanada 

preenchendo-se os lapsos pelos dados constantes do CRC. 

6.5 - Nesta licitação não será exigida nenhuma garantia de proposta. 

7 - DO PROCEDIMENTO 
7.1  No local, data e horário estabelecidos no item 2.1., a CPL, em Ato 

Público e na presença das Licitantes que quiserem permanecer na Reunião, 

dará início a presente Licitação, com observância dos seguintes 

procedimentos: 

7.1.1  As empresas interessadas em participar da licitação, deverão se 

apresentar através de seu representante legal, munidos do documento de 

credenciamento, onde deverão constar também, a Razão Social da licitante e 

a referência a esta Licitação. 

7.2  Cada licitante fará se representar, por somente um representante, que 

será admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo 

por sua representada, devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes, 

identificar-se, exibindo o documento de credenciamento e de identidade ou 

outro documento equivalente. 

7.2.1 - O documento de apresentação do representante deverá ser entregue à 

CPL antes da entrega dos envelopes e nunca dentro desses, sem o qual o 
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representante não será considerado presente ao Ato Público de recebimento e 

abertura dos envelopes. 

7.3 - A entrega dos envelopes e a intervenção em qualquer fase do 

procedimento licitatório, só poderão ser feitas pelo representante legal da 

licitante. 

7.3.1 - A não apresentação ou a incorreção do documento de credenciamento 

ou titulação, não inabilitará a licitante, mas impedirá o seu representante 

de se manifestar durante a(s) reunião(ões). 

7.4 - A ausência do representante credenciado, na reunião, implicará na sua 

concordância plena e irrevogável, de todas as condições lavradas na Ata. 

7.5 - Identificados os representantes das licitantes, seus nomes serão 

lançados em Ata. 

7.6 - Abertos os envelopes de Hab  a CPL, a seu juízo exclusivo, 

poderá apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reunião, 

divulgar o nome das habilitadas e inabilitadas. 

7.7 - Após o exame de todos os documentos complementares à habilitação, a 

CPL porá em discussão, se existe fato impeditivo de habilitação de alguma 

licitante. 

7.8 - Registra-se, desde já, que a comprovação de regularidade fiscal das 

microempresas, empreendedor individual e empresas de pequeno porte somente 

será exigida para efeito de assinatura do contrato, conforme determina o 

art. 42 da Lei Complementar 123/2006 e art. 38 da Lei Municipal nº 

166/2010. 

7.9  Microempresas, empreendedor individual e empresas de pequeno porte, 

por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar 

toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, conforme determina o 

art. 43 da Lei Complementar 123/2006 e art. 38 da Lei Municipal nº 

166/2010. 

7.10 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
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corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 

certame, prorrogável por igual período, a critério da administração 

pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 

de certidão negativa, conforme determina o art. 43 da Lei Complementar 

123/2006 e art. 38, §1º da Lei Municipal nº 166/2010. 

7.11 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste 

artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação, 

conforme determina o art. 43 da Lei Complementar 123/2006 e art. 38, §3º da 

Lei Municipal nº 166/2010. 

7.12  Dará após isso a continuidade e comunicará a inabilitação das que as 

assim estiverem comunicando ainda, os nomes das habilitadas e perguntará se 

existe mais alguma observação a ser feita, quanto à documentação de 

habilitação e se alguém tem a intenção de impetrar recurso. 

7.13 - Caso haja alguma restrição, contra as decisões da CPL, está tentará 

resolve-la liminarmente e caso haja a intenção de impetrar recurso, a CPL 

suspenderá os trabalhos, até decurso do prazo recursal a contar da data da 

lavratura da Ata ou após a sua denegação, nos termos do artigo 109 da Lei 

8666/93. Será comunicada por escrito a nova data de abertura das propostas, 

a todas as licitantes habilitadas. 

7.14 - Caso nenhum representante se pronuncie, dará prosseguimento aos 

trabalhos, comunicando, que após a CPL iniciar a abertura dos envelopes 

contendo as propostas, não caberá mais nenhuma manifestação quanto à 

documentação apresentada, estando totalmente encerrada a fase de 

habilitação. 

7.15 - Devolverá os envelopes nº. 02 fechados as licitantes inabilitadas, 

contendo as respectivas Propostas Comerciais. 
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7.16 - Iniciará a abertura dos envelopes nº. 02 das licitantes habilitadas, 

desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso ou tenha havido 

desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos. 

7.17 - As Propostas Comerciais serão lidas pelo Presidente da CPL em ordem 

crescente dos valores propostos, devendo as licitantes, através de seus 

representantes, analisá-las e rubricá-las, folha por folha na presença da 

Comissão, que a todas autenticará com suas rubricas. 

7.18 - A falta de manifestação expressa de qualquer licitante durante a 

reunião implicará na decadência do direito de recurso, sendo tal fato 

consignado em Ata. 

7.19 - Será lavrada Ata circunstanciada, que mencionará todas as Propostas 

Comerciais apresentadas, as reclamações feitas, desistências expressas de 

recursos ou intenção de impetrá-los e demais ocorrências que interessarem 

ao julgamento. 

7.19.1 - A Ata deverá ser assinada por todos os participantes da 

reunião ou constar à razão da recusa de qualquer representante em fazê-lo.  

7.20 - As dúvidas que surgirem durante as reuniões, serão resolvidas pela 

CPL, na presença dos representantes, ou deixadas para ulterior 

deliberações, a critério exclusivo da CPL, devendo o fato ser registrado em 

Ata. 

7.21 - A CPL poderá solicitar esclarecimentos e informações adicionais a 

qualquer das licitantes, mas a oferta não poderá ser modificada, nem poderá 

ser anexada nova documentação, excetuando-se as disposições do § 3º do art. 

48 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

8  DO JULGAMENTO: 
8.1 - O julgamento será pelo menor preço global. No julgamento das 

propostas comerciais, a CPL considerará todas as exigências contidas neste 

Convite e as prerrogativas previstas na Lei 8.666/93, sendo a classificação 

procedida pela ordem crescente dos preços globais apresentados. 

8.2 - Nos casos de dúvidas na proposta selecionada por menor preço, a CPL 

buscará preservar a intenção da oferta, desde que o fato não interfira no 
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julgamento em relação às demais propostas, o que determinará a 

desclassificação da mesma. 

8.3 - A classificação das Propostas Comerciais dar-se-á por ordem crescente 

dos preços propostos e aceitáveis. 

8.4 - Classificadas as propostas, na hipótese de participação de licitante 

microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), que faça jus ao 

tratamento diferenciado, será observado o disposto nos artigos 44 e 45 da 

Lei Complementar nº 123, de 2006 e os artigos 42 e 43 da Lei Municipal nº 

166/2010. 

8.5 - A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas por 

licitantes ME/EPP que sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 

proposta classificada em primeiro lugar, desde que a primeira colocada não 

seja uma ME/EPP. 

8.6 - As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas 

empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP melhor classificado 

será notificado para, se desejar, apresentar uma nova proposta de preço 

para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada. 

8.7 - A nova proposta de preço deverá ser apresentada de acordo com as 

regras deste Convite, em sessão pública, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 

no mesmo local da sessão de abertura, às 10:00 horas, contados da data da 

Ata ou da intimação do licitante. 

8.8 - Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no 

prazo estabelecido, ou não apresente proposta válida, serão convocadas as 

demais licitantes ME/EPP participantes que se encontrem naquele intervalo 

de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 

mesmo direito, segundo o estabelecido nos subitens anteriores. 

8.9 - Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no 

referido intervalo de 10% (dez por cento), será realizado sorteio para 

definir   qual   das   licitantes primeiro poderá apresentar nova oferta, 

conforme subitens acima. 
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8.10 - Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova 

proposta apresentada, a ME/EPP assumirá a posição de primeira colocada do 

certame. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial 

apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP participante, 

permanecerá a classificação inicial. 

8.11 - Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate 

será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, 

assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

a) produzidos no País; 

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País. 

8.11.1 - Persistindo o empate, o critério de desempate será por 

sorteio, em ato público, na presença dos licitantes na sessão ou convocados 

para participarem do ato público. 

8.12 - Convocados os licitantes e decorridos trinta minutos da hora 

marcada, sem que compareçam todas as convocadas, o sorteio será realizado, 

a despeito das ausências. 

8.13 - O sorteio será feito através da aposição em cédulas dos nomes dos 

licitantes empatados, sendo que ditas cédulas deverão ser colocadas em urna 

fechada, da qual será retirada apenas uma das cédulas, sendo esta a 

primeira classificada, e assim retirando-se as cédulas sucessivamente, até 

que se classifiquem todos os licitantes então empatados. 

8.14 - Após o julgamento e a classificação final das propostas, caso o 

licitante detentor do menor preço seja microempresa, empreendedor 

individual ou empresa de pequeno porte, que faça jus ao tratamento 

diferenciado, havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade 

fiscal, será observado o disposto no item 7.8 ao 7.11. 

8.15 - Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas 

forem desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o 
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prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou 

proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou as desclassificaram.  

9 - DOS RECURSOS 
9.1 - Os recursos interpostos às decisões proferidas pela CPL, somente 

serão acolhidos nos termos do art. 109 da Lei 8.666/93. 

9.2 - Decairá do direito de impugnar a presente licitação, perante a 

Administração o Licitante que, tendo-o aceito sem objeção, venha a apontar, 

depois da Habilitação, falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese 

em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

10  DA ADJUDICAÇÃO 
10.1 - Os serviços objeto da presente licitação será adjudicado ao 

Licitante classificado em primeiro lugar após aprovação do resultado da 

licitação pela autoridade competente. 

10.2 - Ocorrendo desclassificação da licitante vencedora por manifesto 

desinteresse ou não comparecendo, a CPL convocará, segundo a ordem de 

classificação, outras licitantes, se não preferir proceder à nova 

Licitação, conforme determina o parágrafo 2º do artigo 64, da Lei Federal 

nº. 8.666/93. 

11 - DAS PENALIDADES 

11.1. A recusa injustificada do Adjudicatário em assinar o Contrato dentro 

do prazo estabelecido na licitação ensejará aplicação de multa equivalente 

a 5% do valor do Contrato. 

11.2 - O valor da multa aplicada ao Licitante Vencedor será cobrado na 

forma da legislação em vigor, independentemente de sua prescrição. 

12  DOS PRAZOS 

12.1. De vigência e eficácia - a vigência do Contrato será de 12 (doze) 

meses a partir da data de sua assinatura, com validade e eficácia legal 

após a publicação do seu extrato no Diário Oficial dos Municípios, tendo 

início e vencimento em dia de expediente, devendo-se incluir o primeiro e 

excluir o último, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente. 
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12.2.  De execução -  o prazo de execução dos serviços será de 60 

(sessenta) dias após a emissão da Ordem de Serviço pela fiscalização da 

Prefeitura do Município de Bonfim do Piauí. 

12.3. De assinatura - o Licitante Vencedor deverá firmar o Contrato, no 

prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da convocação. 

12.3.1. Na hipótese do Licitante Vencedor se recusar a assinar o 

Contrato, a CPL convocará a segunda empresa classificada e, assim, 

sucessivamente, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das 

sanções previstas no item 12, no que couber. 

13 - DO PAGAMENTO  

13.1  O Município de Bonfim do Piauí deverá emitir e registrar em sua 

unidade financeira e contábil o empenho dos recursos para cobrir os 

pagamentos dos serviços a serem contratados. 

13.2 - O pagamento será efetuado em parcelas mensais mediante apresentação 

de Nota Fiscal emitida em nome do Município de Bonfim do Piauí constando na 

descrição dos serviços o número do Contrato, o valor total, destacando a 

parcela referente à mão-de-obra, assim como os descontos previstos (ISS, 

INSS e Impostos Federais); 

13.3 - As despesas decorrentes da contratação do objeto do presente 

processo licitatório correrão à conta de recursos: Transferências especiais 

 09032021-013386, FPM, ICMS e OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS. 

13.4 - Valor Global Previsto: R$ 209.250,00 (duzentos e nove mil e duzentos 

e cinquenta reais). 

14 - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
14.1 - O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do 

Contratado com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 

subitens subseqüentes. 

14.2 - As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação 

da superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de 
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conseqüências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu 

impacto nos custos do Contrato após comprovação de que se trata de 

configuração de área extraordinária extracontratual e que caso seja 

aprovado se fará por meio de aditamento do Contrato. 

15 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
16.1 - As despesas decorrentes da execução do Contrato correrão por conta 

dos recursos alocados de acordo com a seguinte dotação orçamentária:  

Transferências especiais  09032021-013386, no valor de R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais), bem como, com recursos do FPM, ICMS e OUTRAS RECEITAS 

PRÓPRIAS, na dotação: 

Órgão  02.00  Prefeitura Municipal 

Unidade Orçamentária 02.14.00  Secretaria Municipal de Esporte, 

Lazer, Juventude e Turismo 

Programa/Projeto/Atividade de Governo 27.813.0004.1101.0000 

Construir, Ampliar e Recuperação de quadras e ginásio de esporte 

Elemento de Despesa 4.4.90.51 - Obras e Instalações. 

16  DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 
16.1 - Poderão ser atribuídos ao Licitante Vencedor eventuais serviços 

extraordinários para mais ou para menos até o montante de 10% (dez por 

cento) do valor contratual, sendo necessária a prévia autorização da 

fiscalização da Prefeitura Municipal de Bonfim do Piauí. Esses serviços 

serão pagos pelos mesmos preços unitários constantes da proposta do 

Licitante Vencedor ou de acordo com o estabelecido no item 6.2.7. 

16.2 - A Prefeitura Municipal de Bonfim do Piauí não se responsabilizará 

pelos pagamentos dos serviços extraordinários que ultrapassem o montante 

previsto no item anterior. 
 

17  DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 
 

17.1 - Competirá ao Licitante Vencedor: 

 a  executar os serviços sob a supervisão de profissional (is) de 

nível superior, registrado (s) no CREA com habilitação para execução de 
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obras civis como Responsável (is) Técnico (s) pela obra objeto desta 

licitação, do quadro da empresa, o qual será considerado preposto da mesma; 

 b  dotar o canteiro de obras de toda infra-estrutura exigida e demais 

condições e meio ambiente de trabalho, determinadas na legislação federal, 

estadual e/ou municipal, e em outras estabelecidas em negociações coletivas 

de trabalho; 

 c  atender no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quaisquer 

notificações da fiscalização da Prefeitura Municipal de Bonfim do Piauí; 

 d  realizar os serviços objeto desta licitação dentro da boa técnica 

e de acordo com as normas constantes na ABNT, respeitando ainda, o disposto 

nas especificações contidas no Edital de CONVITE Nº. 002/2021-CPL; 

 e  refazer, às suas expensas, no total ou em parte, o serviço em que 

se verificar vícios, defeitos ou incorreções; 

 f  arcar com eventuais danos causados à Contratante e / ou a 

terceiros, provocados por irregularidades ou ineficiência de seus 

profissionais na execução dos serviços contratados; 

 g  manter durante a vigência do Contrato todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no procedimento licitatório; 

 h  utilizar na execução dos serviços somente materiais previamente 

aprovados pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Bonfim do Piauí; 

 i - efetuar o pagamento de seus empregados no prazo de lei, 

independentemente do recebimento da fatura; 

 j - pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do Contrato, devendo ainda, assumir: 

 j.1 - a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e 

obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, 

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

manterão, sob hipótese alguma, nenhum vínculo empregatício com a Prefeitura 

Municipal de Bonfim do Piauí. 

 j.2 - a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em 
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ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer do 

desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em 

dependência da obra; 

 j.3 - todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível o 

penal, relacionadas ao Contrato; e 

 j.4 - a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 

resultantes da execução do Contrato. 

 l - a inadimplência do Licitante Vencedor, com referência aos encargos 

estabelecidos na condição anterior, não transferirá a responsabilidade por 

seu pagamento à Administração da Prefeitura Municipal de Bonfim do Piauí, 

nem poderá onerar o objeto do Contrato, razão pela qual o Licitante 

Vencedor renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa 

ou passiva, com a Prefeitura Municipal de Bonfim do Piauí. 

 m  caso o Responsável Técnico pelo Licitante Vencedor e pela obra 

empresa, a mesma se obrigará a apresentar à fiscalização para avaliação, e 

se não houver óbices, aprovação, um substituto com capacidade técnica 

equivalente ou superior à do substituído. 

17.2 - Competirá à CONTRATANTE: 

 a  fornecer informações necessárias ao desenvolvimento dos serviços; 

 b - a publicação resumida do instrumento de Contrato e seus aditivos 

na Imprensa Oficial, dentro dos prazos estabelecidos por lei; 

 c  supervisionar a realização dos serviços executados pela Contratada 

por intermédio da fiscalização da Prefeitura Municipal de Bonfim do Piauí; 

18 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1 - Estará sempre ressalvado à Prefeitura Municipal de Bonfim do Piauí, 

antes da assinatura do Contrato o direito de, por despacho motivado pela 

autoridade competente, de que se dará ciência aos Licitantes, revogar ou 

anular a presente licitação. 

18.2  A Prefeitura Municipal de Bonfim do Piauí reserva-se o direito, 

havendo interesse público, de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a 
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execução dos serviços contratados de forma parcial ou total, mediante 

pagamento único e exclusivo dos trabalhos já executados, ressalvadas as 

responsabilidades legais e contratuais. 

18.3 - Ao apresentar proposta, fica subentendido que o Licitante conhece 

todas as condições estabelecidas na presente licitação. 

18.4 - O Licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

18.5 - A CPL poderá, a qualquer tempo, solicitar informações complementares 

que julgar necessário para dirimir dúvidas e maiores esclarecimentos quanto 

à documentação apresentada em qualquer fase desta licitação. 

18.6 - No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes 

qualquer reclamação ou indenização, poderá ser: 

a - adiada a abertura; 

b - alterada a presente licitação, com fixação de novo prazo para a 

realização de nova licitação; 

18.7 - Faz parte da presente licitação, este edital e seus anexos. 

18.8 - Os casos omissos relativos à aplicabilidade da presente licitação 

serão sanados pela CPL da Prefeitura Municipal de Bonfim do Piauí obedecido 

à legislação vigente. 

18.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos na presente licitação, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os 

dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário, 

sendo que só se inicia e vence os prazos referidos em dia de expediente na 

Prefeitura Municipal de Bonfim do Piauí. 

18.10 - A participação na licitação implica na aceitação integral e 

irretratável do presente Edital, seus anexos e especificações. 

Bonfim do Piauí-PI, 05 de novembro de 2021. 

 
 

Mauricio Ribeiro de Negreiros 
Presidente 
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1.0 APRESENTAÇÃO

A Prefeitura Municipal de BONFIM DO PIAUÍ (PI) vem apresentar Projeto 

Básico de Engenharia para CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA na 

Localidade Poço de Areia, zona rural do município de Bonfim do Piauí.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA

INVESTIMENTO: R$ 209.250,00

2.0 ASPECTOS GEOGRÁFICOS

O município está localizado na microrregião de São Raimundo Nonato, 

compreendendo uma área de 356km², tendo como limites os municípios de São 

Raimundo Nonato ao norte, ao sul com Fartura do Piauí, a oeste com São Raimundo 

Nonato e, a leste com Várzea Branca e São Brás do Piauí.

A sede municipal tem as coordenadas geográficas de 09°

e 42° longitude oeste de Greenwich e dista cerca de 530 km de Teresina

3.0 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS

Os dados socioeconômicos relativos ao município foram obtidos a partir de 

pesquisa nos sites do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do Piauí 

(www.pi.gov.br).

O município foi criado pela Lei nº 4.447 de 29/04/1992, sendo desmembrado do 

município de São Raimundo Nonato. A população total, segundo o Censo 2010 do 

IBGE, é de 5.393 habitantes e uma densidade demográfica de 18,65 hab/km², onde 

69,68% das pessoas estão na zona rural. 

A sede do município dispõe de abastecimento de água, energia elétrica 

distribuída pela Companhia Energética do Piauí S/A - CEPISA, terminais telefônicos 

atendidos pela TELEMAR Norte Leste S/A, agencia de correios e telégrafos, e escola 

de ensino fundamental.
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A agricultura praticada no município é baseada na produção sazonal de feijão, 

algodão, mandioca

e milho.

4.0 ASPECTOS FISIOGRÁFICOS

As condições climáticas do município de Bonfim do Piauí apresentam 

temperaturas mínimas de 18 °C e máximas de 36 °C, com clima semi-árido, quente e 

seco. A precipitação pluviométrica média anual é definida no Regime Equatorial 

Continental, com isoietas anuais em torno de 500 mm e trimestres janeiro-fevereiro-

março e dezembro-janeiro-fevereiro como os mais chuvosos. Apresenta elevada

deficiência hídrica (IBGE, 1977).

Os solos da região, em grande parte provenientes da alteração de gnaisses, 

granito, arenito e conglomerado, são rasos ou pouco espessos, jovens, às vezes 

pedregosos, ainda com influência do material subjacente. Dentre os solos regionais 

predominam latossolos álicos e distróficos de textura média a argilosa, presença de 

misturas de vegetais, fase caatinga hipoxerófila (grameal) e/ou caatinga/cerrado 

caducifólio. Secundariamente, solos podzólicos vermelho-amarelo, textura média a

argilosa, fase pedregosa e não pedregosa, com misturas e transições vegetais, 

floresta subcaducifólia/ caatinga, além de areias quartzosas, que compreendem 

solos arenosos essencialmente quartzosos, profundos, drenados, desprovidos de 

minerais primários, de baixa fertilidade, com transições vegetais, fase caatinga 

hiperxerófila e/ou cerrado sub-caducifólio/floresta sub-caducifólia (Jacomine et

al., 1986).

Os grandes traços do modelado nordestino atual devem-se a processos 

morfogenéticos subatuais, com ênfase para as condições áridas dominantes desde o 

Neógeno ao Quaternário, em toda sua evolução geomorfológica - biogeográfica. As 

formas de relevo, na região em apreço, compreendem, principalmente, superfícies 

tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes
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suavemente onduladas e altitudes variando de 150 a 300 metros; superfícies 

tabulares cimeiras (chapadas altas), com relevo plano, altitudes entre 400 a 500 

metros, com grandes mesas recortadas e superfícies onduladas com relevo 

movimentado, encostas e prolongamentos residuais de chapadas, desníveis e

encostas mais acentuadas de vales, elevações (serras, morros e colinas), com 

altitudes de 150 a 500 metros (Jacomine et al., 1986).

5.0 - JUSTIFICATIVA

A implantação do objeto pleiteado (CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA) visa 

prover a melhoria das condições de lazer para os jovens do município, e quem sabe 

formar futuros atletas para o Brasil e o Mundo, pois não existem locais apropriados 

para o desenvolvimento do esporte como opção de lazer e continuidade do projeto 

educacional desenvolvido nas escolas do município. A maioria desses jovens precisa 

de acompanhamento, pois se encontram em idade que os expõe aos perigos da 

ociosidade própria de pequenas cidades do interior, que pode levá-los ao consumo 

de drogas e outros vícios prejudiciais ao seu desenvolvimento psíquico-social.

6.0 OBJETIVOS

Diante da grande importância da presente obra para a população local, tem-se 

a mesma como principais objetivos:

Oferecer à comunidade em geral uma área dotada de infraestrutura 

para o lazer possibilitando uma maior convivência entre seus membros, 

e uma melhoria na formação integral dos jovens e adultos com a 

promoção de atividades culturais;

Proporcionar melhores condições de vida da comunidade em geral.

7.0 METAS

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA no município de BONFIM DO 
PIAUÍ.
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8.0 CUSTOS

O projeto totaliza R$ 209.250,00 (Duzentos e nove mil, duzentos e cinquenta 

reais) conforme Planilhas orçamentárias em anexo.

Os custos para implantação desta obra no Município de BONFIM DO PIAUÍ

(PI) contêm todas as despesas decorrentes de mão-de-obra, encargos sociais, 

materiais de construção, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos.

Os custos apresentados estão em conformidade com os preços de referência 

do SINAPI Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção 

Civil considerando os Encargos Sociais sem desoneração e a composição de BDI 

atendendo o Acórdão N° 2622/2013 - TCU.

9.0 MEMORIAL DESCRITIVO

9.1 Representações Gráficas do projeto:

Planta baixa de paginação de piso, Planta de cortes e detalhes e Planta de 

instalações elétrica .

9.2 Orçamento do Projeto:

Planilhas orçamentárias detalhada e composições de custo por serviços com 

referência no SINAPI.

9.3 Localização da obra:

A Obra encontra-se na Localidade Poço de Areia, zona rural do município de 

BONFIM DO PIAUÍ (PI).

9.4 Descrição do projeto:

O projeto se refere à CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA. A obra 

será executada conforme o projeto e de acordo com as Normas Brasileiras da 

ABNT.
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9.5 Comprovação do exercício pleno da propriedade do imóvel:

O local onde será executada a obra é de propriedade do Município de 

BONFIM DO PIAUÍ (PI) sendo área de domínio público.

9.6 Comprovação dos Custos Apresentados:

Os custos apresentados são aqueles praticados no mercado e será 

contratada a firma que apresentar os menores preços e melhores condições de 

execução das obras.

9.7 Cronograma Físico-Financeiro:

Quanto ao Cronograma, ocorrerá o mesmo sendo exigido na licitação e 

apresentado na Prestação de Contas, estando previsto o prazo de 60 (sessenta) 

dias, para execução da obra propriamente dita. Em anexo, é apresentado o 

Cronograma Físico-Financeiro, com os respectivos valores e prazos de execução, 

compatibilizando com a Planilha detalhada de Custos e Memorial Descritivo.

9.8 Resumo do Projeto:

A obra será executada conforme o projeto e de acordo com as Normas da 

ABNT.

Este volume consta de Projeto Técnico composto de:

Planta Baixa;

Planta de Vista, Cortes e Detalhes;

Orçamentos, Memorial Descritivo e Especificações Técnicas.
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10.0 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
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INTRODUÇÃO 

O objetivo destas especificações é estabelecer normas e critérios para a execução 

de Projeto de Construção de uma Quadra Esportiva no município de BONFIM DO PIAUÍ, 

de modo que os materiais, procedimentos para execução e controle e medição de todos 

os serviços previstos atendam aos critérios de qualidade estabelecidos em norma.  

As Especificações estão divididas de acordo com o orçamento. Serão discriminados 

todos os serviços que englobam os itens da planilha resumo. Seguindo o orçamento 

serão especificados individualmente, nessa ordem, os seguintes serviços: 

 Placa da Obra; 

 Administração Local da Obra; 

 Construção de uma Quadra Esportiva; 

 Observações Importante. 

 

PLACA DA OBRA 

A placa da obra deverá terá dimensões de 2,00x1,00 m, com formato e inscrições a 

serem definidas pela Prefeitura. Será executada em chapa galvanizada nº 22 e já 

fornecida com pintura em esmalte sintético. Terá sustentação em peças de madeira de lei 

de 1ª qualidade 2,5x7,5 cm e peças de madeira de 3ª qualidade 7,5x7,5 cm, na altura 

estabelecida pelas normas. 

 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

Os custos diretos de administração local são constituídos por todas as despesas 

incorridas na montagem e na manutenção da infraestrutura da obra compreendendo as 

seguintes atividades básicas de despesa: Chefia da obra, Administração do contrato, 

Engenharia e planejamento, Segurança do trabalho, Produção e Gestão de materiais. 
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Essas despesas são partes da planilha de orçamento em itens independentes da 

composição de custos unitários, especificados como administração local. 

 

CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA 

1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 – Tapume de proteção em tela de polietileno: 

 Antes de iniciar a obra, para o isolamento da área e ser construída, será utilizado 

tapume de proteção em tela de polietileno (malha 80x40 e 65x40mm). 

 O mesmo terá uma altura de 1,20 m e será chumbado com blocos de concreto no 

traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/brita n°1); 

 O concreto deverá ser dosado racionalmente e apresentar a resistência 

característica exigida (fck = 15 Mpa); 

 Deverá ser obedecida, rigorosamente, o disposto na NR -18.. 

 

1.2 – Locação da edificação com piquetes de madeira: 

 A locação deverá ser executada por aparelho e somente por profissional 

habilitado (utilizando instrumentos e métodos adequados), que deverá implantar 

marcos (estacas de posição) com cotas de nível perfeitamente definidas para 

demarcação dos eixos. É necessário fazer a verificação das estacas de posição 

(piquetes) dos alinhamentos, por meio da medida de diagonais (linhas traçadas 

para permitir a verificação, com o propósito de constituir-se hipotenusa de 

triângulos retângulos, cujos catetos se situam nos eixos da locação), estando à 

precisão dentro dos limites aceitáveis pelas normas usuais de construção. 
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2.0 – MOVIMENTO EM TERRA 

2.1 e 2.2– Escavações: 

 As cavas para escavação da fundação corrida deverão atingir terreno sólido e 

firme, e serão executados de acordo com o projeto da obra; 

 No caso de ocorrência da presença de água durante a execução dos serviços, 

estas serão esgotadas, de modo que o terreno fique limpo e seco. 

 

2.3 – Apiloamento manual do fundo de valas: 

 O fundo das valas deverá ser molhado e fortemente compactado manualmente 

para evitar recalques. 

 

2.4 e 2.5 – Reaterro e Aterro: 

 O aterro deverá ser executado em camadas sucessivas de no máximo 20,00 cm, 

uniformemente umedecido, próximo da umidade ótima e fortemente apiloado; 

 A execução dos aterros será sempre em camadas horizontais, não se admitindo a 

execução de camadas inclinadas; 

 Os materiais a serem utilizados na confecção dos aterros deverão ser de 

preferência, solos areno-argilosos, provenientes ou não da cavas das fundações, 

podendo ser utilizado areia fina quando as condições de umidade do terreno 

assim o indicarem; 

 A compactação poderá ser manual ou mecânica e as camadas sucessivas 

deverão apresentar umidade adequada. 
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3.0 – INFRAESTRUTURA 

3.1 – Fundação em pedra argamassada: 

 As fundações sob as paredes serão do tipo corrida, com 30% de pedra de mão, 

com dimensões de acordo com o projeto e utilizando argamassa de cimento e 

areia grossa no traço 1:4; 

 Serão empregadas rochas graníticas, ou de durezas equivalentes, dispostas de 

tal modo a atender com perfeição ao fim de que se destinam; 

 As pedras, ao serem jogadas na cava, devem ser apiloadas antes do lançamento 

da argamassa. Este processo deve se repetir até que a última camada de 

argamassa se iguale ao nível do terreno. 

 

3.2 – Base em concreto simples p/blocos e=5,0 cm: 

 Deverá ser feita uma base em concreto não-estrutural, com espessura de 5cm, 

antes da concretagem do bloco de fundação, tendo como função a regularização 

da base do bloco. 

 

3.3 – Blocos de concreto ciclópico: 

 As fundações para fixação do alambrado serão em blocos de concreto ciclópico 

com dimensões estabelecidas no projeto, respaldada no nível do terreno firme e 

regularizado; 

 O concreto ciclópico será confeccionado com o uso de betoneira, preparado à 

parte, cujo volume, por ocasião do lançamento manual, será progressivamente 

incorporado uma quantidade de pedras-de-mão não superior a 30% do volume de 

concreto já preparado; 

 Concreto magro para lastro será confeccionado com traço 1: 4,5: 4,5 (cimento/ 

areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l.  
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 As pedras devem ficar perfeitamente imersas e envolvidas pelo concreto por 

todos os lados, de modo a não permanecerem apertadas entre si. 

 

3.4 – Alvenaria em tijolo cerâmico furado e=14 cm 1 vez (baldrame): 

 Sobre as fundações corridas está previsto baldrame que deverá observar 

rigorosamente os alinhamentos definidos no projeto, visando facilitar a 

determinação dos contrapisos e levantamento das paredes; 

 Será executado com tijolo cerâmico nas dimensões 9,0x14,0x19,0 cm bem 

prensados, assados, sem falhas ou fendas, resistentes e de comprovada 

qualidade e terá espessura de 14,0 cm com argamassa de cimento e areia média 

no traço 1:2:8 preparada manualmente; 

 O baldrame externo receberá chapisco no traço 1:3 (cimento e areia média), 

depois revestidas com argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8 com pelo 

menos 2,0 cm de espessura alisado a colher. 

 

4.0 – PISOS 

4.1 – Lastro em concreto simples 7,0 cm c/aditivo impermeabilizante: 

 Será executado em concreto simples não estrutural no traço 1:4: 8 (cimento, areia 

média e pedra britada) com aditivo impermeabilizante confeccionado com 

betoneira elétrica; 

 Terá 7,0 cm de espessura e é destinado a evitar a penetração de água 

especialmente por via capilar e servir como contrapiso para o piso final; 

 De preferência, a concretagem do lastro será efetuada em operação contínua e 

ininterrupta para que se evite juntas de concretagem e, consequentemente, 

pontos sensíveis de percolação; 
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 Como medida de ordem geral, proceder-se-á, após o início da pega e antes que o 

concreto endureça demasiadamente, a um escovamento da superfície, até que os 

grãos do agregado graúdo se tornem aparentes, pela remoção da película que aí 

costuma formar-se. 

 

4.2 – Piso em granilite esp. 10mm com juntas de dilatação: 

 Este serviço consiste, tão somente, na execução de piso composto por agregados 

rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de forma a permitir a 

obtenção de argamassas compactas, sem espaços vazios em sua estrutura, capazes de 

constituir pisos de alta resistência a esforços mecânicos e de receber acabamento polido, 

com aspecto final uniforme, homogêneo e belo; 

 No processo de polimento do piso aplicado, caso o chapisco de acabamento já tenha 

sido executado, deve-se proteger este revestimento, tendo em vista que não se admitirá 

comprometimento da sua uniformidade e aspecto; 

 Para a especificação deste serviço usaremos a seguinte nomenclatura: 

1) Sub-base: é o lastro de impermeabilização; 

2) Base: é o chapisco e o contrapiso de correção ou niveladora; 

3) Pavimentação: é a própria camada da argamassa de alta resistência. 

 Eventualmente, poderá haver a execução simultânea da sub-base com a pavimentação, 

o que dispensará a base. O lastro de impermeabilização, quando existente, terá a idade 

mínima de dez dias, cujo concreto deve ter um teor mínimo de 220 kg/m³ de concreto e 

espessura mínima de 5,0 cm; 

 O chapisco terá de 3 a 4 mm de espessura, e destina-se a garantir a perfeita aderência 

entre a laje de concreto, o contrapiso e a pavimentação. Será executado com argamassa 

de cimento Portland que não seja de alto forno e areia grossa, no traço 1:3; 

 O contrapiso de correção tem por finalidade regularizar imperfeições do nivelamento do 

lastro, bem como reduzir as tensões internas decorrentes da diferença de dosagem de 

cimento da Sub-base e da pavimentação. Será executado com argamassa de cimento 
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Portland que não seja de alto forno e areia grossa associada à mescla mecânica, no 

traço 1:3, o que possibilita uma baixa dosagem de água e, conseqüentemente, um 

produto de consistência pouco plástica; 

 A argamassa de alta resistência poderá ser executada visando o método de aplicação 

abaixo especificado: 

1) Método em duas operações: 

a) Neste método, a base e a pavimentação serão executadas sobre sub-base já 

existente; 

b) A Sub-base deve encontrar-se livre de incrustações, o que se poderá conseguir por 

percussão, com ferramenta pontiaguda. Além disso, deve apresentar-se áspera, o 

que exige o picoteamento das superfícies lisas e limpas com água em abundância e 

vassoura de piaçava; 

c) Determina-se o nível da superfície acabada da pavimentação, que será a altura 

requerida em toda área para assentar as juntas; 

d) No alinhamento das juntas estica-se uma linha de náilon, molhando-se em todo o 

seu comprimento uma faixa de 20,0 cm de largura da sub-base, sobre a qual se 

aplicará um chapisco de cimento e areia grossa, no traço 1:3, com auxílio do forte 

esfregar de uma vassoura de piaçava; 

e) Em seguida, aplica-se ao longo da faixa chapiscada, a argamassa de cimento e 

areia grossa, no meio da qual se introduzirá a junta; 

f) Com a faixa de argamassa ainda mole introduz-se a junta, obedecendo-se 

rigorosamente o nível da superfície acabada da pavimentação e o alinhamento pré-

definido; 

g) Quando a faixa de argamassa estiver quase endurecida, reduz-se a sua largura 

para cerca de 10,0 cm. Ao remover-se o excesso da argamassa, aproveita-se para 

abrir, sobre sua superfície, pequenos sulcos com a finalidade de garantir uma 

melhor aderência com a argamassa do contrapiso de correção. Caso não seja 

retirado o excesso de argamassa, conforme mencionamos acima, a pavimentação 
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ficará com espessura reduzida ao longo da junta, o que acarretará o aparecimento 

de trincas; 

h) O período de cura da argamassa de assentamento das juntas é de dois dias; 

i) O uso das juntas obedecerá ao seguinte: 

- Os painéis terão forma aproximadamente quadrada, formando quadros de 

1,00x1,00 m; 

- A altura das juntas não será nunca inferior a 20 mm; 

- Haverá obrigatoriedade de coincidência entre as juntas da sub-base e da 

pavimentação; 

- As juntas da pavimentação não poderão ter espessura inferior às da sub-base; 

- As juntas serão de plástico com 3 mm de espessura mínima. É vedado o emprego 

de junta de madeira. 

j) Colocadas às juntas, com plena e total observância dos requisitos acima 

recomendados, aproveita-se o período de cura da sua argamassa de assentamento 

para as seguintes providências: 

- No primeiro dia, limpa-se o lastro com o auxílio de uma escova de aço, 

removendo-se as sobras e incrustações oriundas do assentamento das juntas; 

- No segundo dia, molha-se o lastro onde estão dispostas as juntas; 

k) Decorrido o período de cura da argamassa de assentamento das juntas, procede-

se à lavagem, com água e forte esfregar de uma vassoura de piaçava, do lastro. 

Em seguida, esgota-se toda a água, deixando-se a laje úmida; 

l) Aplica-se sobre a superfície úmida, o chapisco referido no preâmbulo, com o auxílio 

do forte esfregar de uma vassoura de piaçava; 

m) Com o chapisco ainda fresco, efetua-se o lançamento do contrapiso de correção 

acima especificado, executando-se o adensamento da argamassa.  Em seguida, 

sarrafeia-se com uma régua de madeira de forma a resultar uma superfície áspera. 

A régua apoiasse sobre as juntas e dispõe, nas extremidades, de um rebaixo com 

altura igual à espessura da camada de argamassa de alta resistência (12 mm); 
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n) Imediatamente após o lançamento, o contrapiso receberá um chanfro nas 

vizinhanças das juntas, o que será executado com uma colher de pedreiro.  Assim, 

a camada de argamassa de alta resistência será reforçada nas bordas dos painéis; 

o) A espessura do contrapiso de correção será, no mínimo de 25 mm; 

p) Sobre o contrapiso ainda não endurecido, lança-se a camada de argamassa de alta 

resistência, procedendo-se o adensamento com o emprego de uma régua 

vibradora; 

q) A régua vibradora desliza sobre as juntas que limitam painéis com inclinação de 

sentido contrário ao do deslocamento por arraste, tomando-se como referência o 

prumo; 

r) O deslocamento por arraste da régua vibradora será lento e constante e ela deve 

sempre conduzir um fino rolo de argamassa de alta resistência, com cerca de 2,0 

cm de diâmetro. Consumindo esse rolo, o operador o recompõe com auxilio da 

colher de pedreiro; 

s) Adensada a argamassa de alta resistência, será ela sarrafeada com emprego de 

uma régua metálica (perfil de alumínio de 5.0x2.5 cm); 

t) Após o sarrafeamento e já com a argamassa de pavimentação ligeiramente 

endurecida, procede-se ao acabamento da superfície, que deverá ser lisa e polida. 

Na hipótese de observardes, nessa operação de acabamento, que na superfície da 

pavimentação há excesso de água e formação de nata de cimento, deve-se corrigir 

o teor de água nos traços subseqüentes. É expressamente vedada a pulverização 

com cimento para corrigir esse defeito; 

u) A cura da argamassa de pavimentação será obtida espalhando-se uma camada de 

areia com cerca de 3,0 cm de espessura, que será molhada de 3 a 4 vezes por dia, 

durante oito dias; 

v) Durante a cura, deve-se evitar que a pavimentação receba a incidência direta de 

raios solares e/ou correntes de ar e/ou acentuadas variações de temperatura; 
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w) Após o sarrafeamento e já com a pavimentação ligeiramente endurecida, alisa-se a 

superfície com uma desempenadeira metálica. Obtido o acabamento liso e após a 

cura da argamassa de alta resistência, procede-se ao polimento da superfície; 

x) O polimento será executado com politriz de dois discos, do tipo rotativo, efetuado 

em quatro etapas sucessivas, com quatro tipos de pedra-esmeril, conforme segue: 

- 1ª etapa - C. 036 P. VGW; 

- 2ª etapa - C. 080 P. VGW; 

- 3ª etapa - C. 120 P. VGW; 

- 4ª etapa - C. 220 P. VGW. 

y) A letra "C" indica que a pedra-esmeril é feita de carbureto de silício; os números 

"036, 080, 120 e 220" indicam o tamanho do grão da pedra-esmeril, sendo que o 

grão (malha) "036" é bem mais grosso que o grão (malha) "220”; a letra "P" indica o 

grau de maciez da pedra-esmeril e se insere na escala "M, N, O, P, Q, R, S e T" , 

sendo "M" a referência para pedra macia e "T" para pedra dura; as três letras 

iniciais "VGW" indicam o aglutinante usado para fabricar a pedra esmeril; 

z) O polimento será executado com a superfície molhada, o que implica lançamento 

periódico de água na área em que se está trabalhando. Com o auxílio de um rodo, 

para afastar a água empregada no polimento, verifica-se a necessidade de insistir a 

operação, de forma a se obter um acabamento esmerado. Depois se procedem à 

lustração com a cera adequada, na quantidade demãos necessárias ao perfeito 

brilho do piso. 

 

4.3 – Execução de passeio (calçada) com piso de concreto: 

 Será executado em concreto fck=20 MPa, confecionado no traço 1:2,7:3 

(cimento/ areia média/ brita n°1) com preparo mecânico em betoneira; 

 Será executado com espessura de 10,00cm. Além disso, o seu acabamento será 

liso e desempenado; 
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 De preferência, a concretagem do piso será efetuada em operação contínua e 

ininterrupta para que se evite juntas de concretagem e, conseqüentemente, 

pontos sensíveis de percolação; 

 Como medida de ordem geral, proceder-se-á, após o início da pega e antes que 

o concreto endureça demasiadamente, a um escovamento da superfície, até que 

os grãos do agregado graúdo se tornem aparentes, pela remoção da película que 

aí costuma formar-se. 

 

5.0 – INSTALAÇÕES: 

5.1 – Instalações elétricas: 

 As instalações deverão ser executadas com esmero e bom acabamento; os 

condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas 

posições e firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos 

pertences, formando um conjunto mecânico e elétrico de boa qualidade; 

 As instalações elétrica, serão executadas por profissionais habilitados seguindo 

rigorosamente a orientação dos projetos. 

 Os serviços se realizarão na construção sob o piso e forro, durante a 

concretagem e alvenaria de elevação e na fase de acabamento. 

 Os quantitativos e qualitativos das instalações estão discriminados em planilha 

anexa. 

 

6.0 – REVESTIMENTOS: 

6.1 – Chapisco em argamassa 1:3 (baldrame): 

 As superfícies de revestimento deverão ser previamente chapiscadas com 

argamassa de cimento e areia média no traço 1:3 (cimento e areia grossa) de 

modo a recobrir totalmente as paredes; 
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 Os revestimentos deverão apresentar aparamento perfeitamente desempenado, 

aprumados, alinhados e nivelados, e as arestas serão vivas e perfeitas; 

 As superfícies deverão ser limpas e molhadas abundantemente antes da 

aplicação de qualquer revestimento. 

 

6.2 – Reboco em argamassa 1:2:8 esp. 20mm (baldrame): 

 Todas as alvenarias receberão, interna e externamente, reboco tipo paulista 

simples em uma só massa com acabamento camurçado e liso a fim de evitar 

imperfeições; 

 Deverá ser regularizado, desempenado e alisados com espuma, devendo 

apresentar uma superfície plana e aprumada e espessura média de 20mm (2cm); 

 A argamassa para reboco será de cal e areia fina no traço 1:2:8 (cimento, cal e 

areia média) preparado com o uso de betoneira ou manual. 

 

7.0 – PINTURA 

Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser cuidadosamente limpas e 

preparadas para o tipo de pintura a que se destinam a fim de que seja garantida a 

eficiência e durabilidade do revestimento protetor, evitando levantamento de pó durante o 

trabalho até que as tintas estejam completamente secas. Não será permitido o trabalho 

nas superfícies que não estejam perfeitamente enxutas. 

 

7.1 – Texturizada acrílica: 

 A textura acrílica será aplicada nas paredes externas sendo aplicada com rolo 

especial para texturar, por meio de mão-de-obra especializada para que se 

obtenha um bom desempenho dos materiais; 
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 As superfícies só poderão ser pintadas quando secas. Serão removidas manchas 

de óleo, graxa ou mofo com detergente apropriado; 

 A aplicação da tinta só poderá ser feita quando a demão precedente estiver seca, 

sendo conveniente observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas. 

Os trabalhos de pintura em locais não abrigados serão suspensos se estiver 

chovendo; 

 Os respingos que não poderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a 

tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado. Salvo com autorização 

expressa da fiscalização, serão empregadas, exclusivamente, tintas já preparadas 

em fábricas, entregues na obra com sua embalagem original intacta. 

 

7.2 – Pintura artística com tinta acrílica: 

 A área de jogo deverá ser pintada com tinta acrílica em duas demãos e deverá ser 

feita a demarcação das áreas de jogo da quadra com tinta acrílica na espessura 

de 5 e 8 cm conforme o projeto arquitetônico, utilizando-se de cores diferentes 

para cada tipo de esporte, segundo as normas esportivas; 

 Será utilizada tinta acrílica específica para piso conforme as normas para as 

diversas modalidades esportivas. 

 

 

 

 

8.0 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

8.1 – Conjunto de traves de ferro p/ futsal: 
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 As traves oficiais de futebol de salão serão confeccionadas em tubo de ferro 

galvanizado de 4” #14 para postes frontais e de 1” #18 e ferro de Ǿ ¼” para os 

suportes de sustentação das redes, todas pintadas de esmalte sintético; 

 A linha de fundo serão colocadas às metas formadas por dois postes verticais 

separados em 3,00 m entre eles e ligados por um travessão horizontal cuja 

medida livre interior estará 2,00 m do solo; 

 Serão colocadas redes por trás das metas e obrigatoriamente presas aos postes, 

travessão e ao solo; 

 As redes oficiais para as traves de futebol de salão serão de fios nylon com malha 

de 12,0x12,0 cm, espessura 4 mm torcido ou trançado.  

 

8.2 – Alambrado em estrutura de aço galvanizado: 

 O alambrado será executado em tubos de ferro galvanizado com diâmetro de 50 

mm (2”), e = 3,65mm, 5,10kg/m e tela de arame com malha nº 14 a cada 2 m para 

uma melhor sustentação do mesmo. 

 Terá como funções principais impedir que a bola utilizada nos jogos atinja o 

público e também que o citado público não tenha acesso à quadra. Suas 

dimensões obedecerão ao projeto arquitetônico, sendo que no fundo terá 4 m de 

altura e nas laterais terá altura variável conforme desenho; 

 O alambrado será fixado no próprio piso da quadra; 

 A malha do alambrado será na forma de losango com dimensões 5x5 cm, o fio da 

malha será do tipo 14 BWG com bitola de Ø2,11 mm, a fixação da malha junto ao 

tubo de ferro galvanizado Ø50 mm (2”) será através de solda; 

 As peças galvanizadas soldadas receberão pintura protetora com tinta à base de 

zinco e depois serão pintadas com esmalte sintético acetinado. 
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9.0 – SERVIÇOS FINAIS 

9.1 – Carga manual de entulho: 

 O entulho gerado na construção da edificação deverá ser retirado do local da obra 

logo após a finalização dos serviços de modo a não prejudicar os serviços 

posteriores. 

 O entulho deverá ser retirado com o auxílio de caminhão basculante 6 m³; 

 

9.2 – Transporte em caminhão basculante: 

 Todo material escavado, demolido e não reaproveitado deverá ser removido para 

locais previamente indicados pela fiscalização com caminhão basculante; 

 Serão removidos para fora do canteiro todas as suas instalações provisórias e 

também todos os entulhos e restos de materiais provenientes da obra não 

aproveitáveis; 

 Haverá particular cuidado a serem removidos quaisquer detritos, manchas ou 

salpicos de tinta ou argamassa endurecida das superfícies acabadas, sobretudo 

dos pisos. 

 

9.3 – Limpeza geral: 

 Toda a área deverá ser entregue completamente limpa; 

 Todos os revestimentos cimentado, cerâmico e piso etc., deverão ser limpos 

abundante e cuidadosamente de modo a não serem danificados outras partes da 

obra por estes serviços de limpeza. 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 É exigência indispensável da Prefeitura que todos os materiais a serem 

empregados na obra deverão ser novos e de primeira qualidade; 
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 Para todos os materiais especificados serão admitidas apenas marcas 

originais. As marcas e modelos deverão ser aprovados previamente pela 

fiscalização; 

 A contratada pela obra é responsável por todos os itens relacionados com a 

execução da mesma, tais como: materiais, mão-de-obra, obrigações sociais, 

seguros e equipamentos necessários a uma perfeita execução dos serviços; 

 A contratada será obrigada a empregar na construção, pessoal especializado. 

A fiscalização terá poderes para afastar da obra, qualquer funcionário que 

julgar indesejável ou prejudicial ao bom andamento dos serviços; 

 Toda obra deverá ser acompanhada de projetos e detalhes fornecidos em 

desenhos e memorial descritivo, os quais obedecerão aos critérios da 

construção definida; 

 Em caso de omissão de especificações, prevalecerá o disposto no projeto 

arquitetônico, ou, na discriminação do orçamento. Quando houver omissão no 

projeto arquitetônico e nas especificações, será consultada a fiscalização; 

 Os serviços que porventura ficarem omissos nestas especificações e/ou 

projetos, somente serão considerados extraordinários quando autorizados pela 

fiscalização e com os órgãos envolvidos no projeto; 

 A inobservância das presentes especificações ou projetos implica na não 

aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a contratada refazer as partes 

renegadas sem direito a indenização; 

 A contratada é obrigada a manter na obra um conjunto de todas as plantas e 

especificações para que sejam facilitados os serviços de fiscalização; 

 Serão de responsabilidade da construtora todas as taxas e impostos referentes 

ao período de execução dos serviços; 
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 Os materiais a serem empregados nas construções deverão atender as 

características estabelecidas pela fiscalização da prefeitura e na falta deste às 

normas da ABNT no que couber; 

 Os materiais não aprovados pela fiscalização terão um prazo de 48 horas para 

a retirada do recinto da obra; 

 Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos serviços 

deverá ser retirada imediatamente do local da obra; 

 Todos os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da fiscalização 

da obra; 

 Toda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos serviços 

deverá ser comunicada imediatamente, a fim de que a fiscalização tome 

conhecimento e ordene as providências a serem tomadas; 

 Todos os materiais utilizados nas argamassas e concretos deverão ser isentas 

de impurezas, tais como materiais orgânicos, óleos, sais, pedras, etc. 



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTSAL
LOCALIDADE: POÇO DE AREIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUÍ

12.0 PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS
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13.0 COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO



REFERÊNCIAS:
SINAPI: SET./2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ORSE: AGOST./2021

LOCALIDADE: POÇO DE AREIA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUÍ (PI) TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 21,23% ; LSO: 112,15 %

ÍTEM D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QUANT. V. UNIT. (R$) V. TOTAL (R$) REFERÊNCIA

1.0 PLACA DA OBRA 2,00x1,00 m m² 2,00 387,67 775,34 Composição 01

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL mês 2,00 2.281,46 4.562,92 Composição 02

3.0 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA un 1,00 203.911,74 203.911,74 Planilha em Anexa

209.250,00TOTAL GERAL (R$)

RESUMO DO ORÇAMENTO

Importa o presente projeto o valor de R$ 209.250,00 (duzentos e nove mil, duzentos e cinquenta reais).



REFERÊNCIAS:

SINAPI: SET./2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ORSE: AGOST./2021

LOCALIDADE: POÇO DE AREIA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUÍ (PI) TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 21,23% ; LSO: 112,15 %

ÍTEM D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL REFERÊNCIA

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 m c/ bloco de concreto M 117,00 31,17 3.646,89 Composição 03

1.2 Locação da edificação com piquetes de madeira M² 690,00 0,40 276,00 Composição 04

3.922,89

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Escavação manual de vala p/fundação das paredes de vedação (30x30)cm M³ 9,81 73,61 722,11 93358

2.2 Escavação manual de valas p/ fundação de blocos em concreto ciclópico M³ 4,60 73,61 338,61 93358

2.3 Apiloamento manual do fundo de valas M² 39,10 5,53 216,22 101616

2.4 Reaterro de vala com compactação manual M³ 16,57 44,62 739,35 96995

2.5 Aterro apiloado com empréstimo M³ 121,43 47,04 5.712,07 94319

7.728,36

3.0 INFRAESTRUTURA

3.1 Fundação em pedra argamassada das paredes m³ 9,81 547,15 5.367,54 Composição 05

3.2 Base em concreto simples p/blocos e=5,0 cm M² 6,40 30,84 197,38 95241

3.3 Bloco de concreto ciclópico do alambrado M³ 4,20 591,47 2.484,17 102487

3.4 Alvenaria em tijolo cerâmico furado e=14,0 cm (baldrame) M² 21,80 158,36 3.452,25 87525

11.501,34

4.0 PISOS

4.1 Lastro em concreto simples e=7,0 cm c/aditivo impermeabilizante M³ 38,08 672,57 25.611,47 Composição 06

4.2
Piso em granilite esp. 10mm com juntas de dilatação, exclusive lastro

regularizado
M² 544,00 94,56 51.440,64 Composição 07

4.3 Calçada de passeio em concreto, espessura=10,00 cm M³ 14,11 820,24 11.573,59 94990

88.625,70

5.0 INSTALAÇÕES

5.1 Instalações elétricas un 1,00 29.448,16 29.448,16 Planilha em Anexo

29.448,16

6.0 REVESTIMENTOS

6.1 Chapisco em argamassa traço 1:3 (baldrame) M² 31,61 4,01 126,76 87879

6.2 Reboco em argamassa traço 1:2:8 (baldrame) M² 31,61 36,26 1.146,18 87529

1.272,94

7.0 PINTURA

7.1
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes

externas, uma cor
M² 31,61 19,15 605,33 88423

7.2 Pintura artística à base de tinta Acrilica duas demãos m² 420,00 34,51 14.494,20 Composição 08

15.099,53

8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

8.1
Conjunto de traves de ferro galvanizado oficial p/futsal 300x200cm com rede de

nylon 4mm
cj 1,00 6.048,66 6.048,66 Composição 09

8.2 Alambrado estruturado em tubo de aço galvanizado c/ costura Ø50 mm M² 179,72 217,03 39.004,63 102362

45.053,29

9.0 SERVIÇOS FINAIS

9.1 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 6,90 8,34 57,55 100981

9.2
Transporte de entulho c/ caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada,

DMT 0,5 a 1,0 km
m³ 6,90 7,20 49,68 Composição 10

9.3 Limpeza final da obra M² 690,00 1,67 1.152,30 99814

1.259,53

203.911,74

Total Geral (R$) =

Total Geral (R$) =

Total Geral (R$) =

Total Geral (R$) =

Total Geral (R$) =

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

TOTAL GERAL (R$)

Total Geral (R$) =

Total Geral (R$) =

Total Geral (R$) =

Total Geral (R$) =



REFERÊNCIAS:

SINAPI: SET./2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ORSE: AGOST./2021

LOCALIDADE: POÇO DE AREIA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUÍ (PI) TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 21,23% ; LSO: 112,15 %

ÍTEM SERVIÇOS TRECHO UNID. QUANT.
COMPR.

(m)

LARGURA

(m)

ALTURA

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
SUBTRAIR TOTAL TOTAL ÍTEM

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1
Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20

m c/ bloco de concreto
1 m 1,00 117,00 0,00 0,00 0,00 117,00 117,00

1.2 Locação da edificação com piquetes de madeira 1 m² 1,00 690,00 1,00 690,00 0,00 0,00 690,00 690,00

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1
Escavação manual de vala p/fundação das paredes

de vedação (30x30)cm
1 m³ 1,00 109,00 0,30 0,30 32,70 9,81 0,00 9,81 9,81

2.2
Escavação manual de valas p/ fundação de blocos

em concreto ciclópico

Bloco do 

alambrado
m³ 20,00 0,40 0,40 0,60 0,16 0,10 0,00 2,00

2.2
Escavação manual de valas p/ fundação de blocos

em concreto ciclópico

Bloco do 

alambrado
m³ 20,00 0,40 0,40 0,80 0,16 0,13 0,00 2,60 4,60

2.3 Apiloamento manual do fundo de valas
Bloco do 

alambrado
m² 20,00 0,40 0,40 0,16 0,00 0,00 3,20

2.3 Apiloamento manual do fundo de valas
Bloco do 

alambrado
m² 20,00 0,40 0,40 0,16 0,00 0,00 3,20

2.3 Apiloamento manual do fundo de valas 1 m² 1,00 109,00 0,30 32,70 0,00 0,00 32,70 39,10

2.4 Reaterro de vala com compactação manual 1 m³ 14,41 1,15 1,00 1,00 1,15 1,15 0,00 16,57 16,57

2.5 Aterro apiloado com empréstimo 1 m³ 1,00 690,00 1,00 0,20 690,00 138,00 16,57 121,43 121,43

MEMÓRIA DE CÁLCULO - GERAL



REFERÊNCIAS:

SINAPI: SET./2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ORSE: AGOST./2021

LOCALIDADE: POÇO DE AREIA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUÍ (PI) TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 21,23% ; LSO: 112,15 %

ÍTEM SERVIÇOS TRECHO UNID. QUANT.
COMPR.

(m)

LARGURA

(m)

ALTURA

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
SUBTRAIR TOTAL TOTAL ÍTEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO - GERAL

3.0 INFRAESTRUTURA

3.1 Fundação em pedra argamassada das paredes 1 m³ 1,00 109,00 0,30 0,30 32,70 9,81 0,00 9,81 9,81

3.2 Base em concreto simples p/blocos e=5,0 cm
Bloco do 

alambrado
m² 20,00 0,40 0,40 0,16 0,00 0,00 3,20

3.2 Base em concreto simples p/blocos e=5,0 cm
Bloco do 

alambrado
m² 20,00 0,40 0,40 0,16 0,00 0,00 3,20 6,40

3.3 Bloco de concreto ciclópico do alambrado 1 m³ 20,00 0,40 0,40 0,55 0,16 0,09 0,00 1,80

3.3 Bloco de concreto ciclópico do alambrado 2 m³ 20,00 0,40 0,40 0,75 0,16 0,12 0,00 2,40 4,20

3.4
Alvenaria em tijolo cerâmico furado e=14,0 cm

(baldrame)
1 m² 1,00 109,00 0,20 21,80 0,00 0,00 21,80 21,80

4.0 PISOS

4.1
Lastro em concreto simples e=7,0 cm c/aditivo

impermeabilizante
1 m³ 1,00 544,00 1,00 0,07 544,00 38,08 0,00 38,08 38,08

4.2
Piso em granilite esp. 10mm com juntas de

dilatação, exclusive lastro regularizado
1 m² 1,00 544,00 1,00 544,00 0,00 0,00 544,00 544,00

4.3
Calçada de passeio em concreto, espessura=10,00

cm
1 m³ 1,00 141,09 1,00 0,10 0,00 14,11 0,00 14,11 14,11

5.0 INSTALAÇÕES

5.1 Instalações elétricas 1 un 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00



REFERÊNCIAS:

SINAPI: SET./2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ORSE: AGOST./2021

LOCALIDADE: POÇO DE AREIA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUÍ (PI) TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 21,23% ; LSO: 112,15 %

ÍTEM SERVIÇOS TRECHO UNID. QUANT.
COMPR.

(m)

LARGURA

(m)

ALTURA

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
SUBTRAIR TOTAL TOTAL ÍTEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO - GERAL

6.0 REVESTIMENTOS

6.1 Chapisco em argamassa traço 1:3 (baldrame) 1 m² 1,00 109,00 0,29 31,61 0,00 0,00 31,61 31,61

6.2 Reboco em argamassa traço 1:2:8 (baldrame) 1 m² 1,00 109,00 0,29 31,61 0,00 0,00 31,61 31,61

7.0 PINTURA

7.1
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada

acrílica em paredes externas, uma cor
1 m² 1,00 31,61 1,00 31,61 0,00 0,00 31,61 31,61

7.2
Pintura artística à base de tinta Acrilica duas

demãos
1 m² 1,00 420,00 1,00 420,00 0,00 0,00 420,00 420,00

8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

8.1
Conjunto de traves de ferro galvanizado oficial 

p/futsal 300x200cm com rede de nylon 4mm
1 cj 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

8.2
Alambrado estruturado em tubo de aço galvanizado 

c/ costura Ø50 mm
1 m² 2,00 89,86 1,00 89,86 0,00 0,00 179,72 179,72

9.0 SERVIÇOS FINAIS

9.1
Carga manual de entulho em caminhão basculante

6 m³
1 m³ 1,00 690,00 0,01 1,00 6,90 6,90 0,00 6,90 6,90

9.2
Transporte de entulho c/ caminhão basculante 6 m³, 

rodovia pavimentada, DMT 0,5 a 1,0 km
1 m³ 1,00 690,00 0,01 1,00 6,90 6,90 0,00 6,90 6,90

9.3 Limpeza final da obra 1 m² 1,00 690,00 1,00 690,00 0,00 0,00 690,00 690,00



REFERÊNCIAS:

SINAPI: SET./2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ORSE: AGOST./2021

LOCALIDADE: POÇO DE AREIA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUÍ (PI) TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 21,23% ; LSO: 112,15 %

1,00 m²

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Carpinteiro de forma c/ encargos complementares 1,0000 H SINAPI 88262 c 19,65 19,65

Servente c/ encargos complementares 2,0000 H SINAPI 88316 c 15,35 30,70

50,35

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$        Custo unitário

Placa de obra em chapa de aço 1,00 m² SINAPI 4813 i 225,00 225,00

Peça de madeira de lei 1ª qualidade 2,5 x 7,5 cm 1,00 m SINAPI 4417 i 5,17 5,17

Peça de madeira 3ª qualidade 7,5 x 7,5 cm 4,00 m SINAPI 4491 i 9,04 36,16

Prego 18x30 0,15 kg SINAPI 5075 i 20,66 3,10

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 269,43

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 319,78

B.D.I. = 21,23% 67,89

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 387,67

1,00 mês

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Engenheiro 7,96165 H SINAPI 2706 I 90,16 717,82

Encarregado geral 12,00000 H SINAPI 4083 I 23,37 280,44

Apontador 19,00000 H SINAPI 6122 I 14,93 283,67

1.281,93

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$        Custo unitário

Aluguel de casa para canteiro de obras 1,0000 mês 600,00           600,00

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 600,00

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 1.881,93

B.D.I. = 21,23% 399,53

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 2.281,46

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO ELABORADAS - EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES

Administração local da obra - COMPOSIÇÃO 02

MERCADO LOCAL

Produção da equipe [1]

Referência

Referência

Custo unitário total de mão de obra

Placa de obra - COMPOSIÇÃO 01
Produção da equipe [1]

Referência

Custo unitário total de mão de obra

Referência



REFERÊNCIAS:

SINAPI: SET./2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ORSE: AGOST./2021

LOCALIDADE: POÇO DE AREIA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUÍ (PI) TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 21,23% ; LSO: 112,15 %

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO ELABORADAS - EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES

1,00 M

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 0,2000 H SINAPI 88316 C 15,35 3,07

Custo unitário total de mão de obra 3,07

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Peça de madeira aparelhada *7,5x7,5* cm (3x3") maçaranduba, angelim ou equivalente da região0,4600 M SINAPI 20209 I 19,39 8,92

Tela de polietileno estirado p/ tapumes (malha 80x40 e 65x40 mm) h=1,20 

m
1,0000 M ORSE 2185 I 3,21 3,21

Concreto magrao p/ lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico c/ betoneira 400 l0,0300 M³ SINAPI 94962 C 336,64 10,10

Prego de aco polido com cabeca 18x27 (2.1/2"x10) 0,0200 KG SINAPI 5061 I 20,31 0,41

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 22,64

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 25,71

B.D.I. = 21,23% 5,46

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 31,17

Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto - COMPOSIÇÃO 03
Produção da equipe [1]

Referência

Referência



REFERÊNCIAS:

SINAPI: SET./2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ORSE: AGOST./2021

LOCALIDADE: POÇO DE AREIA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUÍ (PI) TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 21,23% ; LSO: 112,15 %

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO ELABORADAS - EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES

1,00 M²

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Auxiliar de topógrafo c/ encargos complementares 0,0050 H SINAPI 88253 C 15,84 0,08

Topógrafo c/ encargos complementares 0,0050 H SINAPI 90781 C 37,10 0,19

Custo unitário total de mão de obra 0,27

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Peça de madeira aparelhada *7,5x7,5* cm (3x3 ") maçaranduba, angelim 

ou equivalente da região
0,0024 M SINAPI 20209 I 19,39 0,05

Prego 1.1/2"x13 (15x18) 0,0005 KG SINAPI 5074 I 23,15 0,01

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 0,06

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 0,33

B.D.I. = 21,23% 0,07

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,40

Locação com piquetes de madeira - COMPOSIÇÃO 04
Produção da equipe [1]

Referência

Referência



REFERÊNCIAS:

SINAPI: SET./2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ORSE: AGOST./2021

LOCALIDADE: POÇO DE AREIA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUÍ (PI) TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 21,23% ; LSO: 112,15 %

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO ELABORADAS - EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES

1,00 M³

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Pedreiro com encargos complementares 6,00 H SINAPI 88309 C 19,85 119,10

Servente com encargos complementares 6,00 H SINAPI 88316 C 15,35 92,10

Custo unitário total de mão de obra 211,20

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Pedra de mão ou pedra rachão para fundação 1,10 M³ SINAPI 4730 I 112,20 123,42

Argamassa traço 1:4 (cimento e areia) preparo mecânico 0,30 M³ SINAPI 87316 c 389,03 116,71

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 240,13

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 451,33

B.D.I. = 21,23% 95,82

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 547,15

Fundação em pedra argamassada das paredes - COMPOSIÇÃO 05
Produção da equipe [1]

Referência

Referência



REFERÊNCIAS:

SINAPI: SET./2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ORSE: AGOST./2021

LOCALIDADE: POÇO DE AREIA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUÍ (PI) TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 21,23% ; LSO: 112,15 %

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO ELABORADAS - EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES

1,00 M³

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 2,0000 H SINAPI 88316 C 15,35 30,70

Pedreiro c/ encargos complementares 1,0000 H SINAPI 88309 C 19,85 19,85

Custo unitário total de mão de obra 50,55

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos 

sem armacao
20,0000 L SINAPI 123 I 8,38 167,60

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  

- preparo mecânico com betoneira 400 l
1,0000 M³ SINAPI 94962 C 336,64 336,64

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 504,24

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 554,79

B.D.I. = 21,23% 117,78

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 672,57

1,00 M²

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Custo unitário total de mão de obra 0,00

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Piso de granilite 10mm, exclusive lastro regularizado, inclusive execução 1,0000 M² SINAPI 4786 I 78,00 78,00

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 78,00

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 78,00

B.D.I. = 21,23% 16,56

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 94,56

Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento- 

COMPOSIÇÃO 06

Produção da equipe [1]

Referência

Referência

Piso em granilite esp. 10mm com juntas de dilatação, exclusive lastro regularizado COMPOSIÇÃO 07
Produção da equipe [1]

Referência

Referência



REFERÊNCIAS:

SINAPI: SET./2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ORSE: AGOST./2021

LOCALIDADE: POÇO DE AREIA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUÍ (PI) TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 21,23% ; LSO: 112,15 %

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO ELABORADAS - EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES

1,00 m²

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 0,3000 H SINAPI 88316 C 15,35 4,61

Pintor c/ encargos complementares 1,0000 H SINAPI 88310 C 20,85 20,85

Custo unitário total de mão de obra 25,46

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Tinta Acrilica premium para piso 0,0900 L SINAPI 7348 I 12,82 1,15

Fita Crepe Rolo De 25 Mm X 50 M 0,2200 UN SINAPI 12815 I 8,47 1,86

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 3,01

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 28,47

B.D.I. = 21,23% 6,04

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 34,51

02330/ORSE

Pintura artística à base de tinta acrilica duas demãos - COMPOSIÇÃO 08
Produção da equipe [1]

Referência

Referência



REFERÊNCIAS:

SINAPI: SET./2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ORSE: AGOST./2021

LOCALIDADE: POÇO DE AREIA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUÍ (PI) TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 21,23% ; LSO: 112,15 %

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO ELABORADAS - EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES

1,00 cj

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 0,1010 H SINAPI 88316 C 15,35 1,55

Custo unitário total de mão de obra 1,55

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aco 

galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta 

esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm

1,0000 UN SINAPI 25398 I 4.987,86 4.987,86

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 4.987,86

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 4.989,41

B.D.I. = 21,23% 1.059,25

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 6.048,66

Conjunto de traves de ferro galvanizado oficial p/futsal 300x200cm com rede de nylon 4mm - COMPOSIÇÃO 09
Produção da equipe [1]

Referência

Referência



REFERÊNCIAS:

SINAPI: SET./2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ORSE: AGOST./2021

LOCALIDADE: POÇO DE AREIA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUÍ (PI) TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 21,23% ; LSO: 112,15 %

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO ELABORADAS - EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES

1,00 m³

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Custo unitário total de mão de obra 0,00

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Caminhão basculante 6m³, inclusive caçamba metálica 0,0370 CHP SINAPI 5811 c 160,62 5,94

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 5,94

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 5,94

B.D.I. = 21,23% 1,26

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 7,20

Referência

Referência

Produção da equipe [1]
Remoção de entulho com transporte em caminhão basculante 6 m³ - COMPOSIÇÃO 10



REFERÊNCIAS:

SINAPI: SET./2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ORSE: AGOST./2021

LOCALIDADE: POÇO DE AREIA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUÍ (PI) TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 21,23% ; LSO: 112,15 %

ITEM ÍNDICE (%) DENOMINAÇÃO

1.0 3,97 AC

2.0 0,63 S+G

3.0 0,82 R

4.0 1,03 DF

5.0 7,39 L

6.0 5,65 I

6.1 3,00

6.2 0,65

6.3 2,00

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI :

BDI = { [ (1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) ] / (1-I) } - 1

BDI  =  21,23% (SEM DESONERAÇÃO)

OBSERVAÇÕES:

MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO

3,80 4,01 4,67

0,32 0,40 0,74

0,50 0,56 0,97

1,02 1,11 1,21

6,64 7,30 8,69

5,65 6,65 8,65

3,00 3,00 3,00

0,65 0,65 0,65

2,00 3,00 5,00

19,60 20,97 24,23

MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO

1,98 6,99 10,68

5) A Mobilização e Desmobilização deverá ser discriminada na planilha de custo direto de acordo com a necessidade do projeto, observados os limites

estabelecidos pelos órgãos, quando for o caso, de acordo com a INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS n º 15/2006 do DNIT.

Taxa de margem de contribuição (benefício, lucro ou remuneração )

2) Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza

direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo o ônus tributário ser repassado à contratante.

PIS - Programa de Integração Social

Taxa de custos tributários (municipais, estaduais e federais)

COFINS -  Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

1) A análise dos BDIs apresentados pelas empresas terá seu critério regido pelo ACÓRDÃO do TCU nº 2622/2013 - Plenário, que gerou a tabela abaixo

com os limites para BDI para Construção de Rodovias e Ferrovias:

ISS - Imposto Sobre Serviço

DESCRIÇÃO

Administração Central

Taxas de despesas financeiros

Taxa de seguro e garantia

CÁLCULO DO BDI - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS

DESCRIÇÃO

Taxa de administração central

Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento

PIS

ISS

Tributos

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

COFINS

BDI

DESCRIÇÃO

Administração Local

3) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislação tributária municipal. Para a Prefeitura Municipal de

BONFIM DO PIAUÍ, a alíquota cobrada é de 5% sobre a mão-de-obra de 40%, sendo cobrado no final 2% do valor total.

4) A Administração Local deverá ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo ACÓRDÃO nº 2622/2013 do TCU - Plenário

conforme a tabela abaixo para Construção de Rodovias e Ferrovias:



REFERÊNCIAS:

SINAPI: SET./2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ORSE: AGOST./2021

LOCALIDADE: POÇO DE AREIA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUÍ (PI) TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 21,23% ; LSO: 112,15 %

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,82% 0,00%

B2 FERIADOS 3,95% 0,00%

B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,87% 0,67%

B4 13º SALÁRIO 10,76% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,06%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVAS 1,16% 0,00%

B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08%

B9 FÉRIAS GOZADAS 8,35% 6,47%

B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,03%

B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 43,84% 16,20%

C1 AVISO PREVIO IDENIZADO 5,20% 4,03%

C2 AVISO PREVIO TRABALHO 0,12% 0,09%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 5,26% 4,07%

C4 DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA 3,90% 3,02%

C5 IDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,44% 0,34%

C
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS 

DE A
14,92% 11,55%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 16,13% 5,96%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO DE TRABALHO E 

REINCIDENCIAS DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
0,46% 0,36%

D TOTAL DAS TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS 16,59% 6,32%

112,15% 70,87%

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D+E)

GRUPO  A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA (%) MENSALISTA (%)



REFERÊNCIAS:

SINAPI: SET./2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ORSE: AGOST./2021

LOCALIDADE: POÇO DE AREIA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUÍ (PI) TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 21,23% ; LSO: 112,15 %

1º 2º
% 100,00% 100,00%

R$ 775,34 775,34

% 33,33% 66,67% 100,00%

R$ 1.520,82 3.042,10 4.562,92

% 100,00% 100,00%

R$ 3.922,89 3.922,89

% 100,00% 100,00%

R$ 7.728,36 7.728,36

% 100,00% 100,00%

R$ 11.501,34 11.501,34

% 100,00% 100,00%

R$ 88.625,70 88.625,70

% 100,00% 100,00%

R$ 29.448,16 29.448,16

% 100,00% 100,00%

R$ 1.272,94 1.272,94

% 100,00% 100,00%

R$ 15.099,53 15.099,53

% 100,00% 100,00%

R$ 45.053,29 45.053,29

% 100,00% 100,00%

R$ 1.259,53 1.259,53

% 54,52% 45,48% 100,00%

R$ 114.074,45 95.175,55 209.250,00

 PINTURA 

3.6  REVESTIMENTOS 

 INFRAESTRUTURA 

3.5

TOTAL GERAL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 PISOS 

 MOVIMENTO DE TERRA 

3.3

3.8

3.9

 INSTALAÇÕES 

 SERVIÇOS FINAIS 

3.7

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DISCRIMINATIVO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID.
MESES

 PLACA DA OBRA 2,00x1,00 m 

2.0

3.4

TOTAL

3.0

SERVIÇOS PRELIMINARES

3.2

1.0

 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA

3.1



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTSAL

LOCAL: MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUÍ (PI) FONTES DE CUSTO

SINAPI : SETEMBRO/2021

ORSE : AGOSTO/2021

LSO : 112,15% - SEM DESONERAÇÃO

BDI : 21,23%

5

Item Materiais Unid. Quant.
Custo 

unitário (R$)
Valor (R$) Referência Código

5,1

 Conjunto com 2 refletores, LED, 25.000Lm, montado em 

poste de ferro galvanizado de 9,00m, fornecimento e 

instalação. un 4,00 2.047,74        8.190,96     CA-1(83475-SINAPI) CA-1

5,2
 Poste de aco conico continuo reto, flangeado, h=9m - 

fornecimento e instalacao un 4,00 2.889,09        11.556,36   CA-2(73769/4-SINAPI) CA-2

5,3
 Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, 

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. 
m 325,00 8,60               2.795,00     SINAPI-set/2021 91929

5,4

 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para 

circuitos terminais, instalado em piso - fornecimento e 

instalação. un 71,00 13,98             992,58        CA-3(91846SINAPI) CA-3

5,5

 Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré 

moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,3X0,3X0,3 

M.  un 8,00 130,66           1.045,28     SINAPI-set/2021 97881

5,6  Escavação manual de valas. m³ 7,10 73,61             522,63        SINAPI-set/2021 93358

5,7  Reaterro manual apiloado com soquete. m³ 7,10 44,62             316,80        SINAPI-set/2021 96995

5,8

 Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensao maxima de 275V, 

corrente maxima de 90 kA (tipo AC), fornecimento e 

instalação 
un 2,00 226,74           453,48        CA-4(93677-SINAPI) CA-4

5,9
 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10A - 

fornecimento e instalação. un 4,00 13,94             55,76          SINAPI-set/2021 93653

5,10
 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25A - 

fornecimento e instalação. un 1,00 15,64             15,64          SINAPI-set/2021 93656

5,11

 

Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco 

galvanizado, para 12 disjuntores termomagneticos 

monopolares, com barramento trifasico e neutro - 

fornecimento e instalacao un 1,00 562,23           562,23        CA-5(83463-SINAPI) CA-5

5,12
 Abrigo do quadro de distribuição em alvenaria cobertura de 

laje, porta tipo grade un 1,00 715,96           715,96        CM-10 CM-1

5,13
 Padrão de entrada de energia monofásica com disjuntor 

tripolar de 25A un 1,00 2.225,48        2.225,48     CA-6(9540-SINAPI) CA-6

29.448,16   

CONVERSÕES:

CA = COMPOSIÇÃO ADAPTADA

CM = COMPOSIÇÃO MONTADA

ORÇAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRA ABERTA E ILUMINAÇÃO

TOTAL DO ORÇAMENTO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA - QUADRA ABERTA E ILUMINAÇÃO COM BDI 

21,23%



FONTES DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTSAL SINAPI : SETEMBRO/2021

LOCAL: MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUÍ (PI) ORSE : AGOSTO/2021

LSO : 112,15% - SEM DESONERAÇÃO

BDI : 21,23%

CA-1 83475 SINAPI

Conjunto com 2 refletores, LED, 25.000Lm, montado em 

poste de ferro galvanizado de 9,00m, fornecimento e 

instalação.  Unidade: UN

Cód. Tipo Referência Materiais Unid. Consumo P. Unit. (R$) Custos (R$)

3752 INS ML

Luminária LED 25.000Lm mínimo, eficácia mínima de 

83,3Lm/w, corpo em alumínio, IP-66, lente 90-120° UN 2,000 589,08 1.178,16       

1022 INS SINAPI

Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, 

antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 

condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 2,5 mm2 M 27,000 3,31 89,37            

9201 INS ORSE

Cruzeta simples para colocação de projetor ref. cs1/3, da 

metal light ou simi lar UN 1,000 196,44 196,44          

Sub-total(Materiais) 1.463,97       

Mão de obra

88316 COMP SINAPI Servente com encargos complementares H 1,500 15,35 23,03            

88264 COMP SINAPI Eletricista com encargos complementares H 1,662 20,02 33,27            

Sub-total(Mão de obra) 56,30            

Equipamentos

5928 COMP SINAPI

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, 

momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo 

horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, 

potência de 189 cv - CHP diurno. CHP 0,846 199,61 168,87          

Sub-total(Equipamentos) 168,87          

1.689,14       

358,60          

2.047,74       

CA-2 73769/4 SINAPI  UNIDADE: UN

Cód. Tipo Referência Materiais Unid. Consumo P. Unit. (R$) Custos (R$)

14165 INS SINAPI

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, 

RETO, ENGASTADO,  H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = 

*145* MM UN 1,000 2274,86 2.274,86       

Sub-total (Materiais) 2.274,86       

Mão de Obra

88264 COMP SINAPI Auxiliar de eletricista com encargos complementares H 7,000 15,47 108,29          

Sub-total (Mão de Obra) 108,29          

2.383,15       

505,94          

2.889,09       

CA-3 91846 SINAPI  UNIDADE: UN

Cód. Tipo Referência Materiais Unid. Consumo P. Unit. (R$) Custos (R$)

39247 INS SINAPI

Eletrodutoduto pead flexivel parede simples, corrugacao 

helicoidal, cor preta, sem rosca, de 1 1/4",  para cabeamento 

subterraneo (NBR 15715) M 1,100 5,28 5,81              

344 INS SINAPI

ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 

KG/M) KG 0,002 32,21 0,06              

39641 INS SINAPI

Anel de borracha para vedacao de duto pead corrugado para 

eletrica, dn 1 1/4" UN 0,177 1,76 0,31              

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (21,23%)

PREÇO TOTAL C/ BDI

Eletroduto corrugado PEAD 32 mm (1.1/4"), para circuitos 

subterrâneos - fornecimento e instalação.

POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, 

H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (21,23%)

PREÇO TOTAL C/ BDI



FONTES DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTSAL SINAPI : SETEMBRO/2021

LOCAL: MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUÍ (PI) ORSE : AGOSTO/2021

LSO : 112,15% - SEM DESONERAÇÃO

BDI : 21,23%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2666 INS SINAPI

Tampao / terminal / plug, d = 1 1/4" , para duto corrugado 

pead (cabeamento subterraneo) UN 0,177 8,78 1,55              

Sub-total(Materiais) 7,73              

Mão de obra

88247 COMP SINAPI Auxiliar de eletricista com encargos complementares H 0,107 15,47 1,66              

88264 COMP SINAPI Eletricista com encargos complementares H 0,107 20,02 2,14              

Sub-total(Mão de obra) 3,80              

11,53            

2,45              

13,98            

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (21,23%)

PREÇO TOTAL C/ BDI



FONTES DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTSAL SINAPI : SETEMBRO/2021

LOCAL: MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUÍ (PI) ORSE : AGOSTO/2021

LSO : 112,15% - SEM DESONERAÇÃO

BDI : 21,23%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CA-4 93677 SINAPI  UNIDADE: UN

Cód. Tipo Referência Materiais Unid. Consumo P. Unit. (R$) Custos (R$)

39472 INS SINAPI

Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 275V, 

corrente maxima de *90* kA (tipo AC) UN 1,000 185,33 185,33          

Sub-total (Materiais) 185,33          

Mão de Obra

88247 COMP SINAPI Auxiliar de eletricista com encargos complementares H 0,048 15,47 0,74              

88264 COMP SINAPI Eletricista com encargos complementares H 0,048 20,02 0,96              

Sub-total (Mão de Obra) 1,70              

187,03          

39,71            

226,74          

CA-5 83463 SINAPI  UNIDADE: UN

Cód. Tipo Referência Materiais Unid. Consumo P. Unit. (R$) Custos (R$)

13393 INS SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO 

TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A UN 1,000 392,79 392,79          

Sub-total (Materiais) 392,79          

Mão de Obra

88247 COMP SINAPI Auxiliar de eletricista com encargos complementares H 2,000 15,47 30,94            

88264 COMP SINAPI Eletricista com encargos complementares H 2,000 20,02 40,04            

Sub-total (Mão de Obra) 70,98            

463,77          

98,46            

562,23          

PREÇO TOTAL S/ BDI

Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensao maxima de 275V, 

corrente maxima de 90 kA (tipo AC), fornecimento e instalação

BDI (21,23%)

PREÇO TOTAL C/ BDI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (21,23%)

PREÇO TOTAL C/ BDI



FONTES DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTSAL SINAPI : SETEMBRO/2021

LOCAL: MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUÍ (PI) ORSE : AGOSTO/2021

LSO : 112,15% - SEM DESONERAÇÃO

BDI : 21,23%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CM-1 UNIDADE: UN

Código Tipo Referência Materiais Unid. Consumo. P. Unit. (R$) Custos(R$)

94962 COMP SINAPI

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia 

média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 l. M³ 0,032 336,64 10,60            

87525 COMP SINAPI

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 

horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) 

de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos 

e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. M² 0,320 130,63 41,80            

87520 COMP SINAPI

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 

horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com 

área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de 

assentamento com preparo manual. M² 2,880 74,16 213,58          

87878 COMP SINAPI

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 

internas, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 

preparo manual. M² 2,880 3,65 10,51            

87530 COMP SINAPI

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa 

traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em 

faces internas de paredes, espessura de 20mm, com 

execução de taliscas. M² 2,880 32,76 94,35            

95626 COMP SINAPI

Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas 

de casas, duas demãos. M² 6,110 12,33 75,34            

CAUX-1 COMP

Abrigo do quadro de distribuição em alvenaria cobertura de 

laje, porta tipo grade - (composição auxiliar) M² 0,350 373,92 130,87          

565 INS SINAPI

Barra de ferro retangular, barra chata, 1" x 3/16" (l x e), 1,73 

kg/m M 0,640 21,14 13,53            

Sub-total(Materiais) 590,58          

590,58          

125,38          

715,96          

CAUX-1 UNIDADE: M²

Código Tipo Referência Materiais Unid. Consumo. P. Unit. (R$) Custos(R$)

345 INS SINAPI Arame galvanizado 18 bwg, 1,24mm (0,009 kg/m) KG 0,450 34,94 15,72            

367 INS SINAPI

Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, 

sem transporte) M³ 0,007 56,67 0,40              

32 INS SINAPI Aço CA-50, 6,3 mm, vergalhão KG 22,890 11,82 270,56          

1347 INS SINAPI

chapa de madeira compensada plastificada para forma de 

concreto, de 2,20 x 1,10 m, e = 12 mm M² 0,700 55,78 39,05            

1379 INS SINAPI Cimento portland composto CP II-32 KG 6,500 0,70 4,55              

2692 INS SINAPI

Desmoldante protetor para formas de madeira, de base 

oleosa emulsionada em agua L 0,400 8,05 3,22              

4720 INS SINAPI

Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto 

pedreira/fornecedor, sem frete M³ 0,024 137,81 3,31              

5075 INS SINAPI Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) KG 0,070 20,66 1,45              

Sub-total(Materiais) 338,26          

Mão de obra

88239 COMP SINAPI Ajudante de carpinteiro com encargos complementares H 0,660 16,47 10,87            

88245 COMP SINAPI Armador com encargos complementares H 0,720 19,75 14,22            

88309 COMP SINAPI Pedreiro com encargos complementares H 0,300 19,85 5,96              

88316 COMP SINAPI Servente com encargos complementares H 0,300 15,35 4,61              

Sub-total(Mão de obra) 35,66            

373,92          

79,38            

453,30          PREÇO TOTAL C/ BDI

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (21,23%)

PREÇO TOTAL C/ BDI

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (21,23%)

Abrigo do quadro de distribuição em alvenaria cobertura de laje, 

porta tipo grade

Abrigo do quadro de distribuição em alvenaria cobertura de laje, 

porta tipo grade - (composição auxiliar)



FONTES DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTSAL SINAPI : SETEMBRO/2021

LOCAL: MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUÍ (PI) ORSE : AGOSTO/2021

LSO : 112,15% - SEM DESONERAÇÃO

BDI : 21,23%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CA-6 9540 SINAPI  Unidade: UN

Cód. Tipo Referência Materiais Unid. Consumo P. Unit. (R$) Custos (R$)

417 INS SINAPI

Alça preformada de distribuicao, em aco galvanizado, para 

cabo de aluminio diametro 16 a 25 mm UN 2,00 2,73 5,46              

34653 INS SINAPI Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 ate 32A UN 1,00 9,26 9,26              

2645 INS ORSE

Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada 

de energia UN 1,00 1542,05 1.542,05       

1570 INS SINAPI

Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 

mm² 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M5 UN 4,00 1,00 4,00              

39808 INS SINAPI

Caixa para medidor monofasico, em policarbonato 

(termoplastico), com disjuntor UN 1,00 74,70 74,70            

Sub-total(Materiais) 1.635,47       

Mão de obra

88316 COMP SINAPI Servente com encargos complementares H 6,000 13,36 80,16            

88264 COMP SINAPI Eletricista com encargos complementares H 6,000 20,02 120,12          

Sub-total(Mão de obra) 200,28          

1.835,75       

389,73          

2.225,48       

PREÇO TOTAL S/ BDI

BDI (21,23%)

PREÇO TOTAL C/ BDI

Padrão de entrada de energia monofásica com disjuntor tripolar 

de 25A



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTSAL

LOCAL: MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUÍ (PI) 

REFLETOR 90-120° 25.000lm- (EFICÁCIA MÍNIMA DE 83,3Lm/W)

1.1 RCA LED R$ 299,99

1.2 SUBMARINO R$ 892,70

1.3 SUSTENTA LED R$ 574,55

R$ 589,08

*COTAÇÕES DE PREÇOS REALIZADA EM OUTUBRO DE 2021

 NOTA TÉCNICA

ATRAVÉS DA PRESENTE NOTA TÉCNICA INFORMAMOS QUE NO PROJETO DA 

CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTSAL NO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ-PI

OS PREÇOS RELATIVOS AOS REFLETORES FORAM OBTIDOS ATRAVÉS DE COTAÇÃO. O 

PREÇO PARA A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, FOI ADQUIRIDO PELA MEDIA DOS VALORES 

DA PESQUISA. CONFORME COTAÇÕES EM ANEXO.

ITEM 1.1 - GRUPO RCA LAMPADAS PREÇO

R$299,99

https://www.gruporcalampadas.com.br/industrial/refletorr-led-flood-light-200w-ip68



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTSAL

LOCAL: MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUÍ (PI) 

 NOTA TÉCNICA

GRUPO RCA LAMPADAS

SUBMARINO-B2W COMPANHIA DIGITAL

SUSTENTA LED

ITEM 1.2 - SUBMARINO PREÇO

R$892,70

https://www.submarino.com.br/produto/3930369015?pfm_carac=refletor-holofote-led-bivolt-6000k-ip-66-luz-branca-

300w&pfm_index=6&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page&cor=Padr%C3%A3o

ITEM 1.3 - CYRAAX STORE / TUDO ILUMINAÇÃO PREÇO

R$574,55

https://www.sustentaled.com.br/refletor-holofote-led-300w-cob-branco-frio-multifocal

ENDEREÇO: R.DOUTOR NILO PEÇANHA - Nº1117 - BAIRRO MUTONDO - CIDADE: SÃO GONÇALO - RJ CEP: 

24445-345 / CNPJ: 31.541.609/0001-00, 21) 3710-0149

Tel (21) 2023-1741, e-mail orcamentogruporca@gmail.com

B2W - Companhia Digital / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 492.513.778.117 / Endereço Rua 

Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902 / 

SUSTENTA LED -SLED ME - CNPJ: 33.779.899/0001-41. Endereço: R. Dr. Nilo Peçanha , 1117 - Mutondo , São 

Gonçalo , RJ , 24445-345
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ART de Obra ou Serviço

1920210066119
CREA-PI

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí
Equipe

1. Responsável Técnico

VANESSA SUELLEN DE CARVALHO VIANA
Título profissional: Engenheira Civil RNP: 1917291914

Registro: 32716

2. Dados do Contrato

Tipo de Contratante:

06164260000189Contratante: PLANACON PLANEJ. ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS LTDA CPF/CNPJ:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

544

VERMELHA

RUA ZEFERINO VIEIRA

PI 64019-020TERESINA

Bairro:

UF:Cidade:

Nº:

Complemento:

CEP:

Logradouro:

Sem númeroContrato: 26/10/2021celebrado em Vinculado à ART:

1.000,00Valor: R$

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço
S/NDIVERSOS Nº:Logradouro:

LOCALIDADE POÇO DE AREIABairro:Complemento:

BONFIM DO PIAUÍ 64775-000PIUF:Cidade: CEP:

Previsão de Término: Coordenadas Geográficas: -09.098656, -42.823735

Finalidade:

26/10/2021

INFRA-ESTRUTURA

19/10/2021Data de Início:

Código:

41522210000127Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUÍ CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica
ELABORAÇÃO UnidadeQuantidade

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE EDIFICAÇÃO 1.0000 unidade

PROJETO DE EDIFICAÇÃO 1.0000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE POÇO DE AREIA NA
ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ (PI), COMPOSTO DE MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS,
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMÓRIAL DE CÁLCULO,
PROJETO ARQUITETÔNICO E PROJETO ELÉTRICO.

6. Declarações
Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro
de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Nenhuma

Declaro serem verdadeiras as informações acima

___________________ ______ de _____________________
Local data

____________________________________________________
VANESSA SUELLEN DE CARVALHO VIANA - CPF: 05891212358

____________________________________________________
PLANACON PLANEJ. ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS LTDA - CPF/CNPJ:

9. Informações

    •  A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou
conferência no site do Crea-PI.
    •  A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
    •  A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo
de documentar o vínculo contratual.
    •

Valor ART: R$ 88,78 Registrada em 26/10/2021 Valor Pago: 88,78 8201192095Nosso Número:

www.crea-pi.org.br   art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292
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CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM - PI ZONA RURAL 

CLIENTE WANDERSON LEMOS



PLANTA DE LOCAÇÃO/SITUAÇÃO
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1/500

A2 01/012021 00

CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUÍ - PI ZONA RURAL 

CLIENTE WANDERSON LEMOS



ESCALA:1/100
CORTE B-B

PLANTA BAIXA
ESCALA 1:100

CORTE A-A
ESCALA_____1/100

TRAVE PARA FUTSAL - PERSPECTIVA
ESCALA 1/50

QUADRO DAS ESQUADRIAS

ESCALA 1/25

DETALHE 01

ESCALA 1/50
ESCALA 1/50

TRAVE PARA FUTSAL TRAVE PARA FUTSAL 
VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

PLANTA BAIXA, CORTE A-A E CORTE B-B
DETALHES DIVERSOS DA ÁREA DE JOGO

POÇO DE AREIA

INDICADAS

A1 01/012021 00

CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM - PI ZONA RURAL 

NOTA:

CLIENTE

A PREFEITURA MUNICIPAL FICARÁ RESPONSAVEL PELOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
 NECESSÁRIO PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA, SITUADA NA LOCALIDADE POÇO DE AREIA,
 ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUÍ. DESTA FORMA, O INÍCIO DA OBRA FICA
 CONDICIONADA A FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DA MESMA. 
SERVIÇOS ESSES DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
P.M. BONFIM DO PIAUÍ (PI).

VANESSA
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LEGENDA

Refletor LED 25.000 Lm. com alça regulável com passo de 10°
Corpo refletor de chapa de alumínio em alto brilho, estampada
multifacetada. Lente 90=120°. Fios de silicone resistentes a alta temperatura
parafusos em aço inoxidável. IP 66

3#2,5mm² PVC 750V

HASTE DE ATERRAMENTO
CONECTADO AO NEUTRO

POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO
H=10m COM Ø TOPO DE 63,3mm

JANELA DE INSPEÇÃO

ENGASTADO
CONCRETO FCK =15MPa
TRAÇO 1:4,5
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO

-

INDICADAS

A1 01/012019 00

CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM - PI



ESTADO DO PIAUÍ 
Município de Bonfim do Piauí 

Comissão Permanente de Licitação  CPL 
Instituída pela Portaria nº 009/2021 de 09 de janeiro de 2021 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Rua Emílio Baião, sn  Centro  Edifício Palácio Sabiá 

CEP: 64-775-000  Bonfim do Piauí 

ANEXO II 
 

CONVITE Nº. 002/2021-CPL 
 

 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
Apresentamos nossa proposta de preços, detalhada na planilha para 

execução dos serviços de que se trata a CONVITE Nº. 002/2021-CPL, conforme 
especificações constantes do Edital e seus Anexos. 
 

Declaramos que conhecemos os termos do CONVITE Nº. 002/2021-CPL e seus 
Anexos e que, se vencedores, executaremos os serviços ora propostos pelos 
preços a seguir, já incluídos todos os impostos, custos e encargos diretos 
e indiretos, taxas, bem ainda, deduzidos todos os descontos por nós 
concedidos. 

 
02 (dois) meses; 

 
 

Razão Social _______________________________ CNPJ nº. ___________ 

Endereço ______________________________________________________ 

Cidade _______________________ Estado __________ CEP: ___________ 

Fone __________ Fax __________ E-mail: ___________________________ 

Banco______________ Conta nº ____________ Agência nº ____________ 

  
_____________, ___ de __________ de 2021 

(Local e Data) 
 

_________________________________ 
(Assinatura do Representante Legal) 

(Identificação: Nome e RG do Representante Legal) 
 
 
 
 
 
 
OBS:  Preencher todas as planilhas com os quantitativos fornecidos pela Prefeitura 
Municipal de Bonfim do Piau, indicando os preços unitários, parciais, globais por item e 
total geral da proposta. 



ESTADO DO PIAUÍ 
Município de Bonfim do Piauí 

Comissão Permanente de Licitação  CPL 
Instituída pela Portaria nº 009/2021 de 09 de janeiro de 2021 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Rua Emílio Baião, sn  Centro  Edifício Palácio Sabiá 

CEP: 64-775-000  Bonfim do Piauí 

ANEXO III 
 

CONVITE Nº. 002/2021-CPL 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
Superveniência de Fato Impeditivo da Habilitação 

 
 
 

____________________________________________________________, inscrita 
(Nome da Empresa) 
no CNPJ / MF sob o nº. __________________________, sediada à _____________ 
 
_______________________________________________________________________, 
(Endereço Completo da Empresa) 

 
DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos 

impeditivos para sua habilitação no presente Processo Licitatório, estando 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 

_____________, ___ de __________ de 2021. 
 

(Local e Data) 
 
 

_________________________________ 
(Assinatura do Representante Legal) 

(Identificação: Nome e RG do Representante Legal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e conterá 
o número do CNPJ. 



ESTADO DO PIAUÍ 
Município de Bonfim do Piauí 

Comissão Permanente de Licitação  CPL 
Instituída pela Portaria nº 009/2021 de 09 de janeiro de 2021 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Rua Emílio Baião, sn  Centro  Edifício Palácio Sabiá 

CEP: 64-775-000  Bonfim do Piauí 

ANEXO IV 
 

CONVITE Nº. 002/2021-CPL 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
Emprego de menores nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da 

Constituição Federal 
 

_________________________________________________________, inscrita (Nome da 
Empresa) 

no CNPJ / MF sob o nº. ________________, sediada à _______________________  
__________________________________________________________________________, 
(Endereço Completo da Empresa) 

por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) ______________ 
_____________________________portador do CPF nº. ____________, DECLARA, 
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de 
junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que 
não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com  menos de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos nos 
termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal 

 
 

_____________, ___ de __________ de 2021. 
(Local e Data) 

 
 
 

_________________________________ 
(Assinatura do Representante Legal) 

(Identificação: Nome e RG do Representante Legal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e conterá 
o número do CNPJ. 



ESTADO DO PIAUÍ 
Município de Bonfim do Piauí 

Comissão Permanente de Licitação  CPL 
Instituída pela Portaria nº 009/2021 de 09 de janeiro de 2021 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Rua Emílio Baião, sn  Centro  Edifício Palácio Sabiá 

CEP: 64-775-000  Bonfim do Piauí 

ANEXO V 
 

CONVITE Nº. 002/2021-CPL 

 
MODELO DE CREDENCIAMENTO  

(Procurador) 
 

PROCURAÇÃO 
 

A ________________________________________________, CNPJ n.º 

________________, com sede à ______________________, neste ato representado 

pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa  nome, RG, CPF, 

nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de 

mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurado r(es) o Senhor (es) (nome, RG, CPF, 

nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos 

poderes para junto à Prefeitura Municipal de Bonfim do Piauí-PI, praticar os atos 

necessários para representar a outorgante na  licitação na modalidade CONVITE n.º 

002/2021-CPL, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, 

ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances 

verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, 

firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, 

substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo 

por bom firme e valioso. 

_____________, ___ de __________ de 2021. 
(Local e Data) 

 
 
 

_________________________________ 
(Assinatura do Representante Legal) 

(Identificação: Nome e RG do Representante Legal) 
 
 
 
 
Obs.:  Só será aceito mediante reconhecimento de firma. Esta deverá ser apresentada fora dos 
envelopes, quando for o caso. 



ESTADO DO PIAUÍ 
Município de Bonfim do Piauí 

Comissão Permanente de Licitação  CPL 
Instituída pela Portaria nº 009/2021 de 09 de janeiro de 2021 

______________________________________________________________________________________________________________ 
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ANEXO VI 
CONVITE Nº. 002/2021-CPL 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
Enquadramento como ME ou EPP 

 
___________________________________________________, inscrita (Nome da 
Empresa) 
no CNPJ / MF sob o nº. ______________________, sediada à __________________ 
_______________________________________________________________________, 
(Endereço Completo da Empresa) 
DECLARA, em atendimento ao previsto no item 8.2 do Edital de CONVITE nº. 
002/2021-CPL que em decorrência de sua receita bruta auferida, está 
enquadrada como _______________(microempresa ou empresa de pequeno porte, 
conforme o caso) conforme disposto no art. 3º da Lei Complementar 123/06. 

 
 
 

_____________, ___ de __________ de 2021 
(Local e Data) 

 
 
 

_________________________________ 
(Assinatura do Representante Legal) 

(Identificação: Nome e RG do Representante Legal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e conterá 
o número do CNPJ. 
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ANEXO VII 
CONVITE Nº. 002/2021-CPL 

 
 

TERMO DE CONTRATO (MINUTA) 
 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUÍ E A EMPRESA 
________________________, NA FORMA ABAIXO 
ESPECIFICADA.  

 
 

 
Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, de um 

lado, como CONTRATANTE, o MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ, situada à Rua 

Emílio Baião, s/nº. - Centro Edifício Palácio Sabiá  Bonfim do Piauí / PI 

 CEP 64.775-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 41.522.210/0001-27, através de 

seu representante legal, o Prefeito Municipal, Sr. Paulo Henrique Viana 

Pindaíba, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº. 

2.017.908 - SSP/PI, CPF nº. 856.872.433-72 e do outro lado, como 

CONTRATADA, a empresa ___________________________________________, 

estabelecida à ______________ ________________  CEP _________, inscrita no 

CNPJ sob o nº. ________________________, proponente vencedora da CONVITE 

nº. 002/2021, representada neste ato pelo seu _____________, Sr. (ª) 

______________________, ____________,________, residente à 

___________________________-_______, inscrito no CPF/MF nº. _____________, 

RG n° _______________, tem entre si, justo e contratados a contratação de 

empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de construção de 

quadra esportiva na localidade Poço da Areia, zona rural do Município de 

Bonfim do Piauí/PI, de acordo com os critérios estabelecidos pelo CONVITE 

nº. 002/2021-CPL e seus Anexos, Projetos, Especificações dos Serviços, 

Minuta de Contrato, bem como os documentos que a compõem, nos termos da Lei 

nº. 8.666/93 e demais legislações em vigor e mediante as seguintes 

cláusulas e condições através das quais reciprocamente se obrigam:  



ESTADO DO PIAUÍ 
Município de Bonfim do Piauí 

Comissão Permanente de Licitação  CPL 
Instituída pela Portaria nº 009/2021 de 09 de janeiro de 2021 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Rua Emílio Baião, sn  Centro  Edifício Palácio Sabiá 

CEP: 64-775-000  Bonfim do Piauí 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - Constitui objeto do presente Contrato a execução dos serviços de 

construção de quadra esportiva na localidade Poço da Areia, zona rural do 

Município de Bonfim do Piauí/PI, de acordo com a CONVITE nº. 002/2021-CPL, 

Projetos, Especificações, bem como a Proposta da Contratada, que passam a 

integrar este Instrumento como se nele transcritos estivessem.  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1 - Fica estabelecido a forma de exe  

global

execução dos serviços de que trata o Objeto, nos termos do art. 10, Inciso 

II, alínea "b" da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

3.1 - Pelos serviços aqui ajustados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a 

importância de R$ _______________ (___________________________________ 

___________), conforme detalhado na Proposta da Contratada para a CONVITE 

nº. 001/2021-CPL e composições de custos detalhadas. 

CLÁUSULA QUARTA  DOS PRAZOS 

4.1. De vigência e eficácia - a vigência do contrato será de 12 (doze) 

meses a partir da data de sua assinatura, com validade e eficácia legal 

após a publicação do seu extrato no Diário Oficial dos Municípios, tendo 

início e vencimento em dia de expediente, devendo-se incluir o primeiro e 

excluir o último, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente. 

4.2.  De execução - o prazo de execução dos serviços será de 60 (sessenta) 

dias após a emissão da Ordem de Serviço pela fiscalização da Prefeitura 

Municipal de Bonfim do Piauí. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 - A Prefeitura Municipal de Bonfim do Piauí deverá emitir e registrar 

em sua unidade financeira e contábil o empenho dos recursos para cobrir os 

pagamentos dos serviços a serem contratados.  

5.2  As medições serão realizadas preferencialmente após o quinto dia útil 

do mês subseqüente ao do adimplemento da (s) parcela (s) do objeto, desde 
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que o Licitante Vencedor possa comprovar o pagamento de seus funcionários, 

assim como o recolhimento de todos seus respectivos encargos sociais 

relativos ao período de execução dos serviços medidos. 

5.3 - O pagamento será efetuado em parcelas mensais mediante apresentação 

de Nota Fiscal emitida em nome da Prefeitura Municipal de Bonfim do Piauí 

constando na descrição dos serviços o número do Contrato, o número 

seqüencial da medição a que se refere e o valor total, destacando a parcela 

referente à mão-de-obra, assim como os descontos previstos (ISS, INSS e 

Impostos Federais); 

5.4 - O pagamento da primeira parcela ficará condicionado à apresentação da 

guia de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução dos 

serviços, assim como o devido registro da obra no INSS (matrícula CEI). 

5.5 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada 

não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a 

taxa de atualização financeira devida pela Prefeitura Municipal de Bonfim 

do Piauí, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo 

adimplemento da parcela, será calculada tendo como índice de referência o 

IGPM. 

CLÁUSULA SEXTA  DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO 

6.1 - O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da 

Contratada com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 

subitens subseqüentes.  

6.2 - As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação 

da superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de 

conseqüências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu 

impacto nos custos do contrato após comprovação de que se trata de 

configuração de área extraordinária e extracontratual e que, caso seja 

aprovado, se fará por meio de aditamento do Contrato. 
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CLÁUSULA SÉTIMA  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1 - As despesas decorrentes da execução do Contrato correrão por 

conta dos recursos alocados em Transferências especiais  09032021-013386, 

no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), bem como, com recursos do 

FPM, ICMS e OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS, na dotação: 

Órgão  02.00  Prefeitura Municipal 

Unidade Orçamentária 02.14.00  Secretaria Municipal de Esporte, 

Lazer, Juventude e Turismo 

Programa/Projeto/Atividade de Governo 27.813.0004.1101.0000 

Construir, Ampliar e Recuperação de quadras e ginásio de esporte 

Elemento de Despesa 4.4.90.51 - Obras e Instalações. 

CLÁUSULA OITAVA - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 

8.1 - Poderão ser atribuídos à Contratada eventuais serviços 

extraordinários, para mais ou para menos, até o montante de 10% (dez por 

cento) do valor global do Contrato, sendo necessária a prévia autorização 

da fiscalização da Prefeitura Municipal de Bonfim do Piauí para a sua 

execução. Esses serviços serão pagos pelos mesmos preços unitários 

constantes da proposta da Contratada, ou no caso de serviços novos, estes 

terão seus custos fixados de acordo com os preços praticados no mercado 

mediante acordo entre as partes. 

8.2 - A Prefeitura Municipal de Bonfim do Piauí não se responsabilizará 

pelos pagamentos dos serviços extraordinários que ultrapassem o montante 

previsto no item anterior.  

CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

9.1 - Compete à CONTRATADA: 

a  executar os serviços sob a supervisão de profissional (is) de 

nível superior, registrado (s) no CREA com habilitação para execução de 

obras civis como Responsável (is) Técnico (s) pela obra objeto desta 

licitação, do quadro da empresa, o qual será considerado preposto da mesma; 

b  dotar o canteiro de obras de toda infra-estrutura exigida e demais 

condições e meio ambiente de trabalho, determinadas na legislação federal, 



ESTADO DO PIAUÍ 
Município de Bonfim do Piauí 

Comissão Permanente de Licitação  CPL 
Instituída pela Portaria nº 009/2021 de 09 de janeiro de 2021 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Rua Emílio Baião, sn  Centro  Edifício Palácio Sabiá 

CEP: 64-775-000  Bonfim do Piauí 

estadual e/ou municipal, e em outras estabelecidas em negociações coletivas 

de trabalho; 

c  atender no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quaisquer 

notificações da fiscalização da Prefeitura Municipal de Bonfim do Piauí; 

d  realizar os serviços objeto desta licitação dentro da boa técnica 

e de acordo com as normas constantes na ABNT, respeitando ainda, o disposto 

nas especificações contidas no Convite Nº 001/2021 - CPL; 

e  refazer, às suas expensas, no total ou em parte, o serviço em que 

se verificar vícios, defeitos ou incorreções; 

f  arcar com eventuais danos causados à Contratante e / ou a 

terceiros, provocados por irregularidades ou ineficiência de seus 

profissionais na execução dos serviços contratados; 

g  manter durante a vigência do Contrato todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no procedimento licitatório; 

h  utilizar na execução dos serviços somente materiais previamente 

aprovados pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Bonfim do Piauí; 

i - efetuar o pagamento de seus empregados no prazo de lei, 

independentemente do recebimento da fatura; 

j - pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do Contrato, devendo ainda, assumir: 

j.1 - a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e 

obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, 

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

manterão, sob hipótese alguma, nenhum vínculo empregatício com a Prefeitura 

Municipal de Bonfim do Piauí. 

j.2 - a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em 

ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer do 

desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em 

dependência da obra; 



ESTADO DO PIAUÍ 
Município de Bonfim do Piauí 

Comissão Permanente de Licitação  CPL 
Instituída pela Portaria nº 009/2021 de 09 de janeiro de 2021 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Rua Emílio Baião, sn  Centro  Edifício Palácio Sabiá 

CEP: 64-775-000  Bonfim do Piauí 

j.3 - todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível o  

penal, relacionadas ao Contrato; e 

j.4 - a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 

resultantes da execução do Contrato. 

l - a inadimplência do Licitante Vencedor, com referência aos encargos 

estabelecidos na condição anterior, não transferirá a responsabilidade por 

seu pagamento à Administração da Prefeitura Municipal de Bonfim do Piauí, 

nem poderá onerar o objeto do Contrato, razão pela qual o Licitante 

Vencedor renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa 

ou passiva, com a Prefeitura Municipal de Bonfim do Piauí. 

m  caso o Responsável Técnico pelo Licitante Vencedor e pela obra 

empresa, a mesma se obrigará a apresentar à fiscalização para avaliação, e 

se não houver óbices, aprovação, um substituto com capacidade técnica 

equivalente ou superior à do substituído. 

9.2 - Competirá à CONTRATANTE: 

a  fornecer informações necessárias ao desenvolvimento dos serviços; 

b - a publicação resumida do instrumento de Contrato e seus aditivos 

na Imprensa Oficial, dentro dos prazos estabelecidos por lei; 

c  supervisionar a realização dos serviços executados pela Contratada 

por intermédio da fiscalização da Prefeitura Municipal de Bonfim do Piauí; 

CLÁUSULA DEZ - DAS PENALIDADES 

10.1  Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a 

Administração da Prefeitura Municipal de Bonfim do Piauí poderá, garantida 

a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções: 

a - advertência; 

b  multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de 

inexecução do Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

corridos, contados da comunicação oficial; 

c  suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 

contratar com a Prefeitura Municipal de Bonfim do Piauí, pelo prazo de até 
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2 (dois) anos no caso de reincidência na aplicação das penalidades de que 

trata o item 11.2;  

d - Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

Contratada ressarcir a Prefeitura Municipal de Bonfim do Piauí pelos 

prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com 

base no subitem anterior. 

10.2  Ocorrendo o atraso injustificado para dar início aos serviços 

solicitados durante a execução do Contrato, à Contratada será imposta a 

multa cumulativa, respectivamente, sobre o valor do Contrato, de acordo com 

a seguinte tabela:  

 
Dias de Atraso 

Percentual dia 

(%) 

Percentual multa 

(%) 

1 1° ao 10° 0,3 0,5 a 1,0 

2 11° ao 20° 0,6 1,1 a 1,5 

3 21° ao ultimo dia do mês 1,0 1,6 a 2,0 

 

10.3 - O valor das multas aplicadas à Contratada, e não recolhido, será 

descontado da garantia, e se não for suficiente, a diferença será cobrada 

na forma da legislação em vigor, independente de sua prescrição. 

10.4 - Se o descumprimento de condições contratadas ocorrer por comprovado 

impedimento ou por reconhecida força maior, devidamente justificado e 

aceito pela Prefeitura Municipal de Bonfim do Piauí, a Contratada ficará 

isenta das penalidades mencionadas.  

10.5  Com fundamento no art. 7º da Lei nº. 10.520/2002 e no art. 28 do 

Decreto nº. 5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, e será descredenciada no SICAF e no 

cadastro de fornecedores da Contratante, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 



ESTADO DO PIAUÍ 
Município de Bonfim do Piauí 

Comissão Permanente de Licitação  CPL 
Instituída pela Portaria nº 009/2021 de 09 de janeiro de 2021 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Rua Emílio Baião, sn  Centro  Edifício Palácio Sabiá 

CEP: 64-775-000  Bonfim do Piauí 

garantida a ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato 

e demais cominações legais a Contratada que: 

a - . apresentar documentação falsa; 

b - ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c - falhar ou fraudar na execução do contrato; 

d - comportar-se de modo inidôneo; 

e - fizer declaração falsa; 

f - cometer fraude fiscal. 

CLÁUSULA ONZE - DA RESCISÃO 

11.1 - A rescisão do Contrato ocorrerá de pleno direito e independente de 

interpelação judicial ou extrajudicial quando da ocorrência de quaisquer 

das hipóteses: 

a - a Contratada pedir falência ou concordata, liquidação judicial ou 

extrajudicial;  

b - a Contratada transferir, no todo ou em parte, o serviço contratado 

sem a prévia autorização da Prefeitura Municipal de Bonfim do Piauí; 

c - a Contratada não iniciar a execução dos serviços após 10 (dez) 

dias contados da data de recebimento da Ordem de Serviço; 

d - o acúmulo de multas for superior ao valor das garantias 

instituídas;  

e - a Contratada reincidir em faltas graves punidas anteriormente com 

multa ou faltas cometidas por caracterizada má fé; 

f - quando a Contratada utilizar o Contrato como caução, ou para 

qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência da Prefeitura 

Municipal de Bonfim do Piauí; 

g - se verificada a inexecução total ou parcial dos serviços;  

h - o não cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais, 

principalmente o não pagamento de seu pessoal, ou a reiterada 

impontualidade no cumprimento dessas obrigações; 

i - execução  dos  serviços  com  manifestada  imperícia  técnica  ou  
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execução negligente comprovada pela fiscalização da Prefeitura Municipal de 

Bonfim do Piauí; 

j - nos demais casos previstos em Lei. 

CLÁUSULA DOZE - DO GERENCIAMENTO 

12.1  O GERENCIAMENTO da execução dos serviços será feita pela 

CONTRATANTE, através de seus representantes, equipes ou grupos de trabalho 

gerenciados pelo Secretário Municipal de Esportes, Lazer, Juventude e 

Turismo de forma a fazer cumprir rigorosamente as condições do Convite, a 

PROPOSTA DE PREÇOS e as disposições do Contrato. 

CLÁUSULA TREZE - DO FORO 

14.1 - O foro é o da Comarca de São Raimundo Nonato-PI, para dirimir 

qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste 

instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. E para firmeza do ajuste ora acertado é lavrado o 

presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor, o qual depois de lido e 

achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes abaixo, e por duas 

testemunhas. 

 
Bonfim do Piauí / PI, _____ de __________ de 2021. 

 
   _____________________________   ____________________________ 
   Paulo Henrique Viana Pindaíba        Fulano de Tal 
          Prefeito Municipal     CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS: 
Assinatura:  _____________________________________ 

Nome (por extenso) e CPF 
 
 
Assinatura:  _____________________________________ 

Nome (por extenso) e CPF: 
 
 


