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PREÇO 

BASE:
LS (%): 86,16% BDI (%): 26,85%

PREÇO PREÇO PREÇO

UNITÁRIO S/ BDI UNITÁRIO C/ BDI TOTAL

1.0

1.1

1.1.1 93568
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES (COORDENADOR)
MES 0,50 21.920,58R$       27.806,26R$       13.903,13R$    

1.1.2 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50 5.833,47R$         7.399,76R$         3.699,88R$      

1.1.3 88253
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 50,00 14,34R$              18,19R$              909,50R$         

1.2

1.2.1 93568
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES (COORDENADOR)
MES 0,50 21.920,58R$       27.806,26R$       13.903,13R$    

1.2.2 93567
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MES 0,50 16.113,59R$       20.440,09R$       10.220,05R$    

1.2.3 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50 5.833,47R$         7.399,76R$         3.699,88R$      

1.2.4 93562
AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 0,50 4.179,45R$         5.301,63R$         2.650,82R$      

48.986,39R$    

2.0

2.1

2.1.1 VEÍCULO SEDAN - 71 A 115 CV MES 0,50 7.000,00R$         8.879,50R$         4.439,75R$      

4.439,75R$      

3.0

3.1.1 7247
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO 

ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE
H 200,00 2,25R$               2,85R$               570,00R$         

3.1.2
9811 

(ORSE)
MICRO/SOFT/PLOTTER MES 3,00 870,00R$            1.103,60R$         3.310,80R$      

3.880,80R$      

4.0

4.1.1 LOC LOCOMOÇÃO DA EQUIPE (DESPESAS) DIA 9,00 500,00R$            634,25R$            5.708,25R$      

5.708,25R$      

5.0

4.1.1 DESP DESPESAS GERAIS E MATERIAIS DE CONSUMO % 5,00 1.000,00R$         1.268,50R$         6.342,50R$      

6.342,50R$      

69.357,69R$    

 SINAPI - PI - 02/2022 - ORSE 01/2022  - COM DESONERAÇÃO

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO- PI

Obras de Qualificação Viária e Elaboração de Estudos e Projetos do Município de Monsenhor Hipólito/PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO

Sub-total

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

MÃO DE OBRA

CAMPO

ESCRITÓRIO

Sub-total

LOCOMOÇÃO

EQUIPE DE CAMPO

TOTAL GERAL

EQUIPAMENTOS

Sub-total

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL

Sub-total

DESPESAS GERAIS E MATERIAIS DE CONSUMO

Sub-total

Dispensa de Licitação NLL 002/2022 – PMMH 

Processo Administrativo nº 031/2022 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO: 

 1.1 – Trata-se de Contratação Direta por meio de Dispensa de Licitação para Elaboração 

de Projeto Executivo de Engenharia para obras de pavimentação em paralelepípedo de vias públicas 

no município de Monsenhor Hipólito - Pi, no âmbito do Programa Pró-Transporte – Avançar Cidades 

Contrato Nº 0515.041-02/2021 conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

instrumento e seus anexos. 

 

2. DA ESPECIFICAÇÃO E VALORES 
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2.1 – O valor total do projeto não deverá ultrapassar o valor de R$ 69.357,69. 

2.2 – As especificações técnicas estão contidas no Projeto Básico Anexo a este Termo de 

Referência, que deverá ser solicitado exclusivamente por meio do correio eletrônico 

licitacoespmmh@gmail.com ou na sede do setor de licitações da Prefeitura Municipal de 

Monsenhor Hipólito-PI, que deverá ser disponibilizado em mídia eletrônica por intermédio de 

hardware fornecido pelo interessado.  

3. DA JUSTIFICATIVA: 

3.1 – A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento, justifica-se: 

Pela necessidade de realização de obras de pavimentação do âmbito do Programa Pró-Transporte 

– Avançar Cidades Contrato Nº 0515.041-02/2021, para o qual se exige a elaboração de projeto executivo por 

empresa diversa da executora da obra. 

 

4. DA AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 4.1 – Contratação fundamentada nos pressupostos do art. 75, I, da Lei nº 14.133, de 1º de 

abril de 2021: 

Art. 75. É dispensável a licitação: 

I - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), 

no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de 

veículos automotores; 

 

5. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO 

 5.1 - O material objeto deste planejamento de aquisição trata-se de serviço de engenharia 

nos termos do inciso XXI, do art. 6º da Lei n. 14.133/2021: 

 

Art. 6º Para os fins desta Lei consideram-se: 

XXI - serviço de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a 
obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a 
Administração e que, não enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso 
XII do caput deste artigo, são estabelecidas, por força de lei, como privativas das 
profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, que 
compreendem: 

a) serviço comum de engenharia: todo serviço de engenharia que tem por objeto 
ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de 
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manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com 
preservação das características originais dos bens; 

 

6. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

6.1 - Conforme Estudos Técnicos Preliminares, além dos requisitos constantes neste termo de 

referência, os requisitos da contratação abrangem o seguinte: 

6.1.1 Em razão do valor, as empresas participantes deverão ser microempresas ou 
empresas de pequeno porte; 

6.1.2 O prazo para entrega do serviço é de 30 dias a contar do recebimento da ordem de 
serviço; 

6.1.3 A entrega dos serviços conforme indicado pela contratante é de responsabilidade 
da contratada; 

6.1.4 A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ã)o apresentar toda a documentação 
necessária à habilitação, inclusive as declarações conforme modelos dos Anexos I e II deste 
termo. 
 

 

7. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 7.1 - Os serviços, objeto deste Termo, deverão ser prestados na Prefeitura Municipal de 

Monsenhor Hipólito-PI; 

 

7.2 - Será de responsabilidade da Contratada todos os tributos incidentes ou que venham 

a incidir sobre os serviços, ou encargos sociais, inclusive despesas com pessoal, material, 

equipamentos, locomoção, passagens, diárias, alimentação, estadia, frete, cargas e quaisquer 

outros custos similares advindos do serviço prestado. 

 

8. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA VIGÊNCIA 

 

8.1 - O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite 

prorrogação nos casos previstos na legislação vigente, está abaixo indicado e será considerado a 

partir da data da Ordem de Serviço: Início: 3 (três) dias 

 

8.2 - O prazo de vigência do contrato derá de 12 (doze) meses, já o prazo para a execução 

dos serviços será de 15 (quinze) dias, ambos a contar da assinatura deste instrumento, limitando-
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se aos devidos créditos orçamentários, nos termos do art. 105 e 106 da Lei Federal 14.133/2021, 

podendo ser prorrogado por igual período nos termos do disposto no art. 107 da referida norma.  

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

  

 9.1 - Prestar à CONTRATADA todas as informações solicitadas e necessárias para o 

cumprimento do objeto; 

 9.2 - comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  

 9.3 - acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

 9.4 - efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência e seus anexos; 

 9.5 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem 

como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

 9.6 - Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com as obrigações 

assumidas pela empresa na sua proposta. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

 10.1 - A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de 

Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 

despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto; 

 10.2 - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Dispensa de Licitação; 

 10.3 - indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 10.4 - Prestar esclarecimento a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados 

que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da 

execução do objeto, bem assim tomar providências necessárias imediatas para a correção, 

evitando repetição dos fatos. 

10.5 - Dispor de quadro de pessoal suficiente para garantir a execução do objeto – 

cumprindo os prazos previstos neste instrumento, sem interrupção, seja por motivo de férias, 

descanso semanal, licença, falta ao trabalho, demissão e outras análogas obedecidas às 

disposições da legislação trabalhista vigente. 
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10.6 - Responsabilizar-se pelas despesas médicas e hospitalares com seus empregados, na 

forma da legislação aplicável, tanto na admissão como durante a vigência do contrato de trabalho, 

bem como dos servidores e terceiros no caso de acidentes que venham a ocorrer durante a 

prestação do objeto, não cabendo qualquer ônus para a administração; 

 

11. DA SUBCONTRATAÇÃO 

11.1. - Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

12. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

 12.1 - Nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de 

falhas ou defeitos observados; 

12.2 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 

art. 120 da Lei nº 14.133, de 2021. 

12.3 - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 

falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 

as providências cabíveis. 

 

13. DO PAGAMENTO 

 13.1 - As regras para pagamento serão as estipuladas a partir do art. 141 ao 146 da lei n. 

14.133/2021. 

 13.2 - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 

órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

  

14. DO REAJUSTE 

 14.1 - Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para 

a apresentação das propostas. 

 

mailto:monsenhorhipolitoprefeitura@gmail.com


                           
 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO 
CNPJ 06.553.770/0001 – 48  

Avenida Carlos Libório, 101, Centro, Monsenhor Hipólito – PI CEP: 
64.650-000  

Fone: 89-3433-1155 E-mail: monsenhorhipolitoprefeitura@gmail.com 

 

  

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 15.1 - Nos termos do art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, O licitante ou o contratado será 

responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: 

I - dar causa à inexecução parcial do contrato; 

II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

 

III - dar causa à inexecução total do contrato; 

IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 

VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 15.2 - Nos termos do art. 156 da Lei Federal 14.133/2021, serão aplicadas ao responsável 

pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - multa; 

III - impedimento de licitar e contratar; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

 

16. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 

 16.1 - O custo esmado da contratação é de R$ 69.357,69 

 

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

17.1 – O objeto deste procedimento de Dispensa de Licitação será adimplido com valores oriundos 

das seguintes fontes de recurso:  
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FONTE DE 

RECURSOS 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES PROJETO/ATIVIDADE 

ELEMENTO DE 

DESPESA 

754 – Recursos de 

operações de 

Crédito 

 

500 – Recursos não 

vinculados de 

impostos 

 

Secretaria Municipal de Obras e 

Saneamento 

15.451.0007.1019.0000 

 
33.90.39 

 

 

18. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 

18.1 As propostas deverão ser entregues em envelopes lacrados no setor de licitações da 

Prefeitura Municipal de Monsenhor Hipólito– PI entre as 08h00min do dia 29 de março de 2022 e 

as 13h00min do dia 31 de março de 2022.  

18.2 Juntamente às propostas, os interessados em contratar com a Prefeitura Municipal de 

Monsenhor Hipólito – PI deverão entregar um envelope lacrado contendo documentação 

comprobatória da habilitação para contratar com a Administração Pública, seguindo as 

determinações do Capítulo VI da Lei nº 14.133/2021, devendo ser juntados todos os documentos 

ali descritos como condição de habilitação, acrescido de Atestado de Capacidade Técnica emitido 

por Pessoa Física ou Jurídica suficiente à comprovação da capacidade técnica do licitante, 

devidamente acompanhado da CAT do Responsável Técnico pela empresa, bem como das CRQs 

do CREA de Pessoa Jurídica e Física. 

18.3 Os atestados de capacidade técnica deverão constar com o a firma do emitente devidamente 

reconhecida ou, em caso de assinatura por meio de certificado digital, mediante verificação de 

conformidade nos moldes da Instrução Normativa ITI nº 01, de 12 de fevereiro de 2021. 

 

19. ANEXOS 

 I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO; 

II – PROJETO BÁSICO. 

  

Monsenhor Hipólito - PI, 22de março de 2022. 
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Aprovo o Presente Termo de Referência, nos termos dos arts. 6º, XXIII, e 40, § 1º, da Lei 
14.133/2021. Em atendimento ao disposto no art. 50, IV, Lei 9.784/99, bem como no art. 72, VIII, 
da Lei 14.133/2021, autorizo a contratação direta. 
 

 
______________________________ 

Antônio Djalma Bezerra Policarpo 
Prefeito Municipal  
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ANEXO I 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

DISPENSA DE VALOR Nº 002/2022 

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO I da Lei 14.133/2021. 

 

1. DO OBJETO 

 

Trata-se de Objeto. 

 

2. DA PROPOSTA 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
V. 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1      

VALOR TOTAL R$ 

 

3. DA VALIDADE DA PROPOSTA:  60 dias a partir da data de sua abertura. 

 

4. DADOS BANCÁRIOS 
 

Valor Global da Proposta;  

Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão totalmente por 

conta da Empresa contratada;  

 

Razão social; - Nº do CNPJ:  

Endereço: 

 

Apresentamos nossa proposta conforme o Item e preço, estabelecidos no Edital. 

 

Monsenhor Hipólito-PI, ________ de ____________________ de 2022. 

_________________________________ 
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Assinatura do Responsável CPF: 

 

Obs.: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ, se houver. 
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ANEXO II 

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA 

 

REQUERER JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPÓLITO – PI 
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