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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE 

BÁSICA DE SAÚDE – PADRÃO I - LOCALIDADE TERÊ – RIO CUPIJÓ – LIMOEIRO DO 

AJURÚ – PARÁ. 

 

 

1. INTRODUÇÃO        

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURÚ pretende contratar empresa 

especializada para a prestação de serviços para CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE 

SAÚDE – PADRÃO I - LOCALIDADE TERÊ – RIO CUPIJÓ – LIMOEIRO DO AJURÚ – 

PARÁ. 

 Com observância ao disposto na Lei n. º 8666/93 e nas demais normas legais e 

regulamentares. 

 

2. OBJETO 

 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Engenharia 

para a CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PADRÃO I, com 

fornecimento de material, mão-de-obra, ferramental e todos os equipamentos 

necessários à perfeita realização dos serviços, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE 

LIMOEIRO DO AJURÚ/PA/Endereço: Comunidade “VILA TERÊ – RIO 

CUPIJÓ” s/n. 

 

Os serviços compreenderão em limpeza de terreno, destocamento manual de 

arvores, fornecimento e cravação de estacas pré-moldadas em concreto seção quadrada 25 

toneladas, blocos de coroamento em concreto armado, vigas de travamento no nível dos 

blocos, lajes pré moldadas, estruturas de pilares e vigas em concreto armado, lajes de forro, 

paredes e empenas em alvenaria cerâmica, estrutura em madeira de lei para cobertura, 

cobertura em tenha de barro tipo plan , esquadrias em madeira e metálica, revestimentos, 

piso cerâmico, pinturas, instalações elétricas, pontos de água fria, pontos de esgoto, 

sistemas de proteção contra incêndio, aparelhos, louças, metais e acessórios sanitários e 

sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA. 
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Para execução dos serviços deverão ser observadas as normas e códigos 

aplicáveis ao serviço em pauta, sendo que as especificações da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) e demais normas pertinentes serão consideradas como 

elementos base.  

Os casos omissos neste Projeto Básico e seus anexos serão resolvidos de 

acordo com as normas estabelecidas pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 

posteriores;  

 

3. JUSTIFICATIVA 

3.1. A contratação de empresa especializada para a CONSTRUÇÃO DA UNIDADE 

BÁSICA DE SAÚDE – PADRÃO I, na localidade da Vila Terê – Rio Cupijó é de suma 

importância, uma vez que a Vila se encontra a aproximadamente a 80 km de distância da 

sede do Município, dificultando o acesso a serviços destinado à saúde dos moradores desta 

localidade. Além de que esta vila é bastante povoada. 

3.2. O município de Limoeiro, ainda convive com grandes problemas e dificuldades que 

impedem um melhor atendimento na área da Saúde. Na Vila Terê e adjacências que serão 

atendidas com este projeto, não existem postos de saúde adequados e estruturados para 

atender a essa população. Isto compromete a saúde do Município de uma maneira geral, 

visto que, nem mesmo a Sede de Limoeiro conta com hospitais capazes de atender toda a 

população. Há ausência de sistema de abastecimento e armazenamento de água 

apropriada para consumo, ausência de fossas sanitárias adequadas, ausência no controle 

da saúde na família. Isto coloca em risco eminente toda essa população carente que 

necessita desse atendimento básico de saúde. 

3.3. Convém lembrar que a implantação da Unidade Básica de Saúde - UBS no local ora 

apresentado seguiu critérios técnicos como, densidade demográfica e posição geográfica, 

fato que assegurará o acesso da população provenientes de comunidades próximas.  

3.4. Portanto este projeto se justifica pela necessidade de criar ferramentas para atender 

esta população que sofre pela ausência de saúde pública.     
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4. OBJETIVOS 

4.1- GERAL: 

 Criar condições adequadas (estrutura física, equipamentos, mobiliários e 

equipes de saúde) para a melhoria do sistema de saúde, atendendo a população local e 

áreas vizinhas, na Vila Terê – Rio Cupijó, proporcionando mais dignidade e saúde para os 

moradores da região e do município.  

4.2- ESPECÍFICOS: 

 

 Criar infraestrutura física de saúde em áreas ribeirinhas; 

 Proporcionar melhores condições de vida e saúde para as populações 

ribeirinhas; 

 Promover o acesso sem se deslocar vários quilômetros para ter um 

atendimento Básico de Saúde; 

 Reduzir o índice de mortalidade (principalmente infantil) na área rural e 

ribeirinha do município; 

 Atender a demanda de saúde para a população Vila Terê e no entorno. 

 

 

5. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E MODALILIDADE LICITATÓRIA 

 A referida obra faz parte da Programação de Obras e Serviços – 2020 e está 

prevista no orçamento deste ano, pois se trata de uma obra extremamente necessária para 

a localidade de VILA TERÊ, cujo valor é de R$ 999.297,81 (NOVECENTOS E NOVENTA E 

NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) para 

a CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PADRÃO I - LOCALIDADE TERÊ 

– RIO CUPIJÓ – LIMOEIRO DO AJURÚ – PARÁ, e deverá ser autorizada pelo Prefeito Do 

Município. 

ESTA OBRA, CONFORME A LEI N. º 8.666, DE 21.06.1993, PODE SER 

EXECUTADA NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE ACORDO COM O ART.23, I, 

C). 
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6. ESTIMATIVA DE CUSTOS 

 O custo estimado para esta licitação é de R$ 999.297,81 (NOVECENTOS E 

NOVENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E UM 

CENTAVOS) para a CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PADRÃO I, onde 

os valores apresentados na planilha orçamentária tiveram como referência a planilha de 

composição de custo da SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

OBRAS PÚBLICAS – SEDOP (NOVEMBRO DE 2019) E DA PLANILHA SINAPI, além de 

composições próprias. Sobre os custos foram aplicados 28,76% de BDI – Bonificação e 

Despesas Indiretas e 89,42% de Encargos Sociais Horistas e 49,63% Encargos Sociais 

Mensalistas sobre o custo da mão de obra conforme demonstrados nos anexos 3.4 e 3.5. 

 Fica esclarecido que os valores apresentados são meramente referenciais, e 

têm a única finalidade de subsidiar as empresas licitantes a elaborarem suas propostas, não 

importando, em nenhuma hipótese, em compromisso da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LIMOEIRO DO AJURÚ de atendimento de tais valores no período de contratação. 

 

7.  DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

 Os serviços serão contratados para ter vigência a partir da data da publicação 

do extrato do contrato no Diário Oficial da União a qual servirá de marco para o início da 

contagem do prazo de execução dos serviços que é de 05 (cinco) meses, conforme 

cronograma anexo 3.6. 

 

8.  DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

 

 A localidade onde a UBS será implantada, está localizada em uma comunidade 

ribeirinha, o que torna o planejamento logístico fundamental para a execução da obra. Além 

disso, as características do solo e o tipo de edificação a ser construída, contribuem para a 

complexidade na execução da obra.  

 Contudo, a equipe técnica responsável pela elaboração dos projetos, sugere no 

que tange à qualificação técnica que seja feita as seguintes recomendações: 
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8.1. QUALIFICAÇÃOTÉCNICA 

8.1.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL: 

8.1.1.1. Certidão de Registro e de Regularidade da Licitante, como Pessoa Jurídica junto ao 

CREA ou CAU que comprove compatibilidade entre a atividade regular da empresa e o 

objeto da licitação. 

a. No caso da licitante ter sede em outro Estado e, consequentemente, ser inscrita no CREA 

ou CAU de origem (e a licitante vier a ser declarada vencedora do certame), deverá (até a 

data da assinatura do respectivo instrumento de contrato), visar registro no CREA-PA, de 

acordo com o art. 58 da lei 5.194, de 24/12/1966, em consonância com a Resolução n. º 

413, de junho de 1997, do CONFEA. 

8.1.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL: 

8.1.2.1. No mínimo 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitido  em nome do 

responsável(is) técnico(s) de nível superior, legalmente habilitado(s) pelo CREA/CAU, que 

demonstre a Anotação de Responsabilidade  Técnica  -  ART  ou  Registro  de  

Responsabilidade  Técnica  -  RRT,  devidamente registrado(s)  no  CREA/CAU  da  região  

onde  os  serviços  foram  realizados,  acompanhado(s)  da(s) Certidão(ões)  de  Acervo  

Técnico  –  CAT,  expedida  pelo  conselho  da  região  pertinente,  relativo  à execução de 

obras com, no mínimo, os seguintes quantitativos solicitados: 

 

SERVIÇOS   

FUNDAÇÕES     

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES     

ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 
TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-
ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016. 

M 1.044,00 
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8.1.2.2. Entende-se como profissional legalmente habilitado pelo CREA/CAU, àquele que 

possua o Atestado Técnico e CAT com atribuições para a execução dos serviços objeto da 

presente licitação devidamente comprovados pelo Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia –  CREA e/ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo -  CAU, após 

consulta ao mesmo.  A Prefeitura do Município poderá realizar diligência junto ao 

CREA/CAU para eventuais esclarecimentos. 

8.1.2.3.  Para o atendimento dos documentos solicitados nos itens 8.1.2.1 e 8.1.2.2 não 

serão admitidos: 

a.  Atestados de obras em andamento, informações a respeito de fiscalização, coordenação, 

supervisão, direção de obra ou qualquer outra designação; ou 

b. Atestados de incorporação ou obras em que o licitante foi o próprio cliente. 

8.1.2.4. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados 

deverão pertencer ao corpo técnico da empresa licitante, na data de abertura da licitação, 

entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por 

intermédio de contrato social/estatuto social; o  administrador  ou  o  diretor;  o  empregado  

devidamente  registrado  em  Carteira  de  Trabalho  e Previdência Social; e o prestador de 

serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com Declaração de Compromisso 

de Vinculação Contratual Futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação. 

 

10.  FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e 

avaliação por representante da Contratante, com atribuições específicas e devidamente 

designadas pela Secretaria de Saúde do município, em cumprimento ao disposto no artigo 

67 da Lei n. º 8.666, de 21.06.1993. 
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11.  ANEXOS 

 

Faz parte deste objeto, os seguintes anexos: 

ANEXO 1 – Memorial Descritivo; 

ANEXO 2 – Especificações Técnicas; 

ANEXO 3 – Planilhas técnicas; 

3.1 – Resumo geral do orçamento; 

3.2 – Planilha orçamentária geral; 

3.3 – Composição de custos; 

3.4 – Composição de BDI; 

3.5 – Cálculo dos encargos sociais; 

3.6 – Cronograma físico-financeiro; 

ANEXO 4 a 7 – Projetos e Desenhos Técnicos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


