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EDITAL DE LICITAÇÃO  
PREGÃO Nº 006/2017 

- PRESENCIAL - 
 

 
 
 
OBJETO:              Contratação de empresa de engenharia para, prestar serviços de 

reforma predial adaptativa e com fornecimento de peças, 
equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida 
em planilhas de serviços e insumos diversos com base no 
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 
Civil - SINAPI, nas edificações do Prédio Sede da Câmara 
Municipal de Belém. 

 

 

ABERTURA: 26 de junho de 2017 
 
 
 
 
HORÁRIO : 10:00 horas 
 
 
 
 
LOCAL: Departamento de Licitações da Câmara Municipal de Belém –  

Travessa cururu, nº 1755 – Marco – Belém/PA. 
 
 
 
 

O edital completo e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados no site desta Instituição: http://www.cmb.pa.gov.br, ou em seu 
Departamento de Licitações, bem como pode ser solicitado pelo E-mail 
cpl@cmb.pa.com.br  
 

 

Belém – PA, 12 de junho de 2017. 
 
 
 
 

      Rodimar Manito Santos  
          Pregoeiro  
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EDITAL DE LICITAÇÃO  
PREGÃO Nº 006/2017 

- PRESENCIAL - 
 

 

1. PREÂMBULO 

 

01.01. 01.01. A Câmara Municipal de Belém, através de seu 
Pregoeiro, designado pela Portaria nº 0277, de 06/01/2017, publicada no Diário 
Oficial da CMB, torna público que realizará às 10:00 horas do dia 26/06/2017, no 
Departamento de Licitações da CMB – travessa Cururu, nº 1755 – Marco – Belém – 
PA, nesta cidade, a sessão pública da licitação na modalidade PREGÃO , do tipo 
menor preço GLOBAL, apurado com base nos valores ofertado sobre as tabelas do 
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil - SINAPI 
para contratar o objeto descrito abaixo, O edital completo e seus anexos encontram-
se à disposição dos interessados no site desta Instituição: http://www.cmb.pa.gov.br, 
ou em seu Departamento de Licitações, bem como pode ser solicitado pelo E-mail 
cpl@cmb.pa.com.br será regida de conformidade com o que dispõe a Lei nº 
10.520/02, com aplicação subsidiária da Lei n° 8.666/93, e demais alterações, bem 
como com o disposto no Decreto nº 7.892/13 e na Lei Complementar nº 123/06, na 
forma, condições e especificações a seguir estabelecidas: 
 

2. DO OBJETO 
 

02.01. Contratação de empresa de engenharia para prestar serviços de reforma 
predial adaptativa e com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e 
mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos 
diversos com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil - SINAPI, nas edificações do Prédio Sede da Câmara 
Municipal de Belém. 

 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 

03.01. Só poderão participar deste certame empresas que detenha em seu estatuto 
ou contrato social atividade pertinente e compatível com objeto da licitação. 
 

03.02. É vedada a participação de empresa cujo sócio proprietário ou acionista, seja 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, de Membros e Servidores ocupantes de cargo de direção, 
chefia ou assessoramento desta Instituição. 
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03.03. Não será permitida a participação de empresas que: 

 

a) Tenham sido consideradas suspensas e impedidas de contratar com esta 
Instituição ou consideradas inidôneas pela Administração Pública; 
 
b) Forme consórcio, qualquer que seja sua constituição ou, ainda que, 
independentemente, nomeiem um mesmo representante; 
 
c) Se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
 
d) Sejam estrangeiras e não funcionem no país. 
 

03.04. A participação nesta licitação importa ao proponente, a irrestrita aceitação das 
condições estabelecidas no presente edital e seus anexos, bem como na observância 
dos regulamentos e normas administrativas aplicáveis. 
 

4. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 

04.01. No prazo de em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da 
sessão pública da licitação, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, 
providências ou impugnar este edital, cuja petição deverá ser dirigida à Pregoeira. 
 

04.02. Caberá a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 01 (um) dia útil. 
 

04.03. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
 

04.04. As petições poderão ser impressas ou encaminhadas por meio eletrônico. 
 

 

5. DO CREDENCIAMENTO 
 

05.01. O representante legal da empresa interessada em participar da presente 
licitação, deverá no dia, horário e local indicados no preâmbulo, apresentar-se à  
Pregoeira para efetuar seu credenciamento como participante desta licitação, munido 
dos documentos credenciais e de sua carteira de identidade, ou de outra equivalente. 
 

05.02. Consideram-se como documentos credenciais, no caso de sócio, proprietário, 
dirigente ou assemelhado, o estatuto ou contrato social, original ou cópia autenticada, 
desde que lhe conceda poderes para exercer direitos e assumir obrigações em nome 
da empresa. Em todas as outras situações, será necessária a apresentação de 
procuração particular ou pública que explicitamente conceda ao representante plenos 
poderes para formular ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a 
intenção ou a renúncia de interpor recurso. No caso de procuração particular ou 
equivalente, deverá ser apresentado o estatuto ou contrato social original ou cópia 
autenticada. A procuração particular deve necessariamente ter firma reconhecida. 
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05.03. O representante legal da empresa que estiver credenciado poderá, a qualquer 

tempo, ser substituído, desde que este realize o devido credenciamento. 
 

05.04. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa. 
 

05.05. O representante legal da empresa que não se credenciar perante ao Pregoeiro 
ficará impedido de participar da fase de lances verbais, da negociação de preços, de 
declarar a intenção de interpor recurso e de renunciar ao direito de interposição de 
recursos. 
 

05.06. Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues 

separadamente de qualquer envelope. 
 

6. DA DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

06.01. O representante legal da empresa deverá apresentar na abertura da sessão 
pública da licitação, declaração que indique que atende plenamente os requisitos 
de habilitação, excetuada a existência de ressalvas quanto à regularidade fiscal para 
microempresas ou empresas de pequeno porte. Anexo III. 
 

06.02. O representante legal da empresa poderá, até o momento do recebimento dos 
envelopes, elaborar a Declaração de Habilitação, podendo inclusive utilizar-se de 
modelo concedido pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio. 
 

06.03. A ausência da Declaração de Habilitação impossibilitará à empresa de prosseguir 
na licitação. 
 

7. DA IDENTIFICAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
 

07.01. Visando usufruir dos benefícios advindos da Lei Complementar nº 123/06, as  
Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte deverão o até o momento do 
recebimento dos envelopes identificar sua condição através de documento próprio, 
podendo inclusive utilizar-se de modelo concedido pelo Pregoeiro e sua equipe de 
apoio, anexo V. 
 

8. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 

08.01. A empresa deverá apresentar 02 (dois) envelopes opacos e separados, o 
primeiro com o subtítulo Proposta de Preços, e o segundo com o subtítulo 
Habilitação, devidamente lacrados, rubricados no fecho, devendo conter na sua parte 
externa de forma legível a denominação ou razão social, o CNPJ e o endereço da 
proponente, como também os dizeres: 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 
         Departamento de Licitações Pregão Presencial nº 006/2017 
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08.02. Objetivando a segurança e integridade dos documentos apresentados, 

recomenda-se que sejam numerados e rubricados em todas as folhas. 
 

08.03. A proposta de preços será apresentada digitada, em linguagem clara, sem 

emendas, rasuras e entrelinhas. 
 

08.04. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em original, ou por 
publicação em órgão de imprensa oficial, ou ainda por qualquer processo de cópia 
autenticada por tabelião de notas ou pelo Pregoeiro desta Instituição e sua equipe de 
apoio. 
 

08.05. Toda e qualquer documentação poderá ser autenticada pelo Pregoeiro e sua 

equipe de apoio antes da respectiva licitação, contudo, após recebimento dos 
envelopes, não mais será permitida a sua autenticação. 
 

08.06. Não serão aceitos documentos apresentados por meio eletrônico. 
 

08.07. Não será permitida a participação de empresas nesta licitação através de 
remessa postal. 
 

09. DO ENVELOPE: PROPOSTA DE PREÇOS 
 

09.01. O envelope deverá conter: 
 

a) Proposta de preços com o valor total dos serviços obrigatoriamente 
expressos em moeda corrente do país com no máximo duas casas decimais e do 
valor ofertado. Havendo divergência entre o valor unitário e o valor total, prevalecerá 
o que for mais vantajoso para a Administração Pública. No preço deverão estar 
incluídos todos os impostos, taxas e despesas, tais como frete, embalagens, seguro, 
garantia e quaisquer outras que sejam pertinentes; 
 
b) O prazo de garantia dos serviços conforme item 15 do Termo de Referência; 
 
c) O prazo para execução dos serviços, que será conforme o item 06 do Termo 
de Referência; 
 
d) O prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 
dias, contados a partir da data de sua apresentação. 
 
e) A qualificação dos representantes legais que irão assinar documentos em 
nome da empresa, constando nome, estado civil, número da cédula de identidade e 
do CPF, endereço residencial completo e telefone de contato; 
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10. DO ENVELOPE: HABILITAÇÃO 
 

10.01. O envelope deverá conter: 
 

10.02. Habilitação Jurídica: 

 

a) Cédula de Identidade e Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) Ato constitutivo e sua inscrição, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de prova da diretoria em exercício, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por 
ações, os documentos de eleição de seus administradores. Será admitida a 
substituição dos documentos exigidos pela certidão simplificada da Junta Comercial, 
desde que constem os nomes dos representantes e o ramo de atividade da 
empresa, com data de expedição não superior a 06 (seis) meses; 
 

10.03. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 
b) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, que engloba a Certidão de 
Quitação de Tributos Federais e a Certidão Quanto a Dívida Ativa da União; 
 
c) Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual (ICMS) e perante a 
Fazenda Municipal (ISS) do domicílio ou sede da empresa, ou outra equivalente, na 
forma da lei; 
 
d) Prova de regularidade relativa ao Instituto Nacional de Seguridade Social  
(INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
 

10.04. Qualificação Econômica Financeira: 
 

a) Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da empresa, 
com prazo não superior a 60 (sessenta) dias anteriores à data da realização da 
licitação. 
 

10.05. Qualificação Técnica:  
a) Atestado ou declaração de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado que comprove que a licitante executou serviços 
compatíveis com o objeto da presente licitação. 
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d) Declaração da licitante de que examinou o Termo de Referência em sua 
integralidade, incluindo planilhas e projetos bem como, as especificações, conhece 
todos os aspectos peculiares à execução dos serviços, efetuou todas as 
interpretações, deduções e conclusões para definição do seu custo de execução, de 
maneira que qualquer eventual falha de sua parte não a isentará das obrigações 
assumidas, independentemente de suas dificuldades (ANEXO V). 
 

10.06. Cumprimento do Artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal: 
 

a) Declaração da empresa de que não possui em seu quadro de pessoal empregado 
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. 
 

11. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DAS  
PROPOSTAS 
 

11.01. No dia, horário e locais indicados no preâmbulo do edital, o Pregoeiro iniciará os 

trabalhos e passará ao credenciamento dos representantes legais das empresas. 

 

11.02. Em seguida, o Pregoeiro declarará a sessão aberta e atendendo o disposto no 
Art. 4°, inciso VII, da Lei n° 10.520/02, verificará a Declaração de Habilitação das 
empresas, a sua ausência implicará na não continuidade na licitação. 
 

11.03. Encerrada a conferência da Declaração  de  Habilitação  dos  licitantes,  o  
Pregoeiro identificará as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte e procederá 
ao recebimento dos envelopes. 
 

11.04. Após o recebimento dos envelopes, não serão admitidos pedidos de 
desistência, retificação de preços ou de quaisquer outras condições oferecidas, 
ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidente erro material. 
 

11.05. A Pregoeira abrirá os envelopes das propostas de preços, rubricando todas as 
folhas e encaminhando à equipe de apoio e aos licitantes credenciados para que façam 
o mesmo, podendo suspender a sessão para verificar as especificações do objeto, em 
seguida, classificará o autor da oferta de menor preço global, bem como aqueles 
concorrentes cujo percentual proposto não supere em menos de 10% (dez por cento) a 
maior oferta. 
 

11.06. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item 11.05., 
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos 
lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 
 

11.07. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado 
sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 
 

11.08. A oferta dos lances deverá ser efetuada por menor preço, apurado com base no 
critério de julgamento do menor valor ofertado levando em conta as tabelas do Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil – SINAPI no momento  
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Em que for conferida a palavra ao licitante detentor do maior preço, e as demais, na 
ordem crescente dos valores ofertados. 
 

11.9. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
 
11.10. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do  
último lance por ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 
 
11.11. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo 
Pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 
11.12. Dos lances ofertados não cabe retratação. 
 
11.13. Caso não se realize lances verbais e ocorra empate entre duas ou mais 
propostas, após obedecido o art. 3º, §2º da Lei nº 8.666/93, a classificação se dará 
obrigatoriamente através de sorteio em ato público, conforme prevê o art. 45, §2º, da 
mesma Lei. 
 
11.14. Encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas as ofertas de acordo 
com o menor preço apresentado no valor global do lote, o Pregoeiro verificará se a 
melhor oferta foi realizada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, caso o 
seja, será verificada a aceitabilidade do preço apresentado. 
 

11.15. Caso não seja, será verificado se dentro do limite de 5% (cinco por cento) da 
melhor oferta apresentada existem preços ofertados por Microempresas ou 
Empresas de Pequeno Porte, em havendo, será concedido o prazo de 05 (cinco) 
minutos para a que a mais bem classificada possa apresentar nova proposta de 
preços em valor inferior a melhor proposta já apresentada. 
 

11.16. Não ofertando nova proposta de preços a melhor classificada, será concedido 
o mesmo tempo para as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte na 
ordem de sua classificação. 
 
11.17. Havendo nova proposta  de  preços  apresentada  por  Microempresa  ou  
Empresa de Pequeno Porte, o valor ofertado será verificado quanto a sua 
aceitabilidade, em não havendo nova proposta, será considerado como melhor 
oferta o valor apresentado originariamente, sendo verificado a sua aceitabilidade. 
 
11.18. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus 
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado, na sequência da 
classificação do certame. 
 
11.19. Não será considerado aceito o preço excessivo em relação aos orçamentos 
obtidos por esta Instituição e os manifestadamente inexequíveis, assim considerados 
aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade. 
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11.20. Sendo aceitável, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo os 
documentos de habilitação do licitante, rubricando todas as folhas e encaminhando à 
equipe de apoio e aos licitantes credenciados para que façam o mesmo. 
 
11.21. Havendo restrições quanto a habilitação, e se estas puderem ser sanadas 
pela consulta a sites oficiais, o Pregoeira poderá fazê-lo durante a sessão, sendo tal 
fato registrado em ata. 
 

11.22. Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma ou 
multiplicação e correção de números dos lotes ou it ens. A falta de data ou rubrica da 
proposta poderá ser suprida pelo representante lega l da empresa presente. 
 
11.23. Frustrada a habilitação, o Pregoeiro desclassificará a proposta e examinará as 
ofertas subsequentes e a habilitação dos licitantes, na ordem de classificação e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor. Caso a restrição seja na comprovação da 
regularidade fiscal das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período a critério 
da Instituição, a contar do momento em que a mesma for declarada vencedora, para 
que seja regularizada a restrição. 
 
11.24. Nas situações previstas nos itens 11.14. e 11.17., o Pregoeiro poderá 
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
 
11.25. A licitante vencedora fica obrigada a apresentar no prazo de 02 (dois) dias 
úteis uma nova proposta com o valor do último lance  ofertado. 
 
11.26. A Pregoeira manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes 
contendo a habilitação até a publicação da homologação no Diário Oficial do 
Município, após, as empresas poderão retirá-los no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 
de inutilização dos mesmos. 
 
11.27. Será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinado pelo Pregoeiro, pela 
sua equipe de apoio e por todos os licitantes presentes. 
 

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

12.01. Quando declarado o vencedor do certame, qualquer licitante poderá 
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da 
síntese das suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis 
para a apresentação das razões do recurso, podendo juntar memoriais, ficando os 
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata aos autos. 
 

12.02. O recurso e as contrarrazões deverão ser apresenta dos por escrito e 
devidamente assinados por seus representantes legais ou procuradores com 
poderes específicos. 
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12.03. O recurso não terá efeito suspensivo, será dirigido ao Pregoeiro, o qual 
poderá reconsiderar sua decisão, em 05 (cinco) dias úteis ou, nesse período, 
encaminhá-lo à autoridade superior devidamente informado para apreciação e 
decisão, no mesmo prazo. Os recursos que versarem sobre habilitação ou 
inabilitação de licitante ou sobre julgamento das propostas terão e feito suspensivo, 
podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse 
público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos. 

 

12.04. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 

12.05. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

autoridade competente adjudicará a presente licitação. 
 

12.06. A falta de manifestação imediata e motivada dos licitantes na sessão 
importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação 
pelo Pregoeiro ao vencedor. 
 

13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 

13.01. Adjudicado o objeto da licitação ao licitante vencedor, o Pregoeiro 
encaminhará o processo para homologação junto a autoridade máxima da CMB. 

 

DA ASSINATURA E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 

15.01. A empresa vencedora que tiver seu preço registrado em ata, de acordo com 
as necessidades desta Instituição, será regularmente convocada para assinatura do 
contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

15.02. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, 
desde que solicitado por escrito pela empresa vencedora antes do encerramento do 
prazo inicial, mediante justificativa aceita por esta Instituição. 
  
15.03. Nos casos em que seja necessário encaminhar o contrato para assinatura via 
remessa postal ou e-mail, o prazo para retorno do mesmo devidamente assinado 
contará após a confirmação de seu recebimento por p arte da empresa vencedora. 
 

15.04. A vigência do contrato terá início com sua assinatura e se estenderá por 12  
(Doze) meses, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses. 
 

16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO / EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
 

16.01. A partir do recebimento da nota de empenho, a contratada deverá está apta a 
iniciar a execução dos serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após, 
conforme condições estabelecidas no item 6 do Termo de Referência. 
 

17. DO PAGAMENTO 
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17.01. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após o recebimento e atesto da 
nota fiscal eletrônica/fatura correspondente aos serviços executados, acompanhada 
do termo de aceite definitivo emitido pelo Fiscal do Serviço e/ou Gestor do Contrato. 

 

18. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
18.01. Os recursos orçamentários previstos e destinados à cobertura das despesas 
objeto deste contrato sairão por conta do Programa de Trabalho: 2149 – 
Manutenção e Reforma do Prédio da Câmara Municipal de Belém e Elemento de 
Despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

19.01. As sanções administrativas previstas são as estabelecidas no item 13 do 

Termo de Referência. 
 

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

20.01. É facultado à Pregoeira ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar no ato da sessão pública. 
 

20.02. Decairá do direito de impugnar perante esta Instituição os termos do presente 
edital de licitação, aquele que tendo aceito sem objeção, venha apontar depois do 
prazo legal, falhas ou irregularidades que viciariam o ato convocatório, hipótese em 
que tal comunicação não terá efeito de impugnação. 
 

20.03. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a 
licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 
fundamentado. 
 

20.04. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do adjudicatário de boa-fé de ser 
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento da obrigação. 
 

20.05. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local aqui estabelecido, 
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
 

20.06. As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados. 
 

20.07. Não serão considerados motivos para desclassificação, simples omissões ou 
erros materiais na proposta de preços ou na habilitação, desde que sejam 
irrelevantes e não prejudiquem o processamento da licitação e o entendimento da 
proposta, e que não firam os direitos dos demais licitantes. 
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20.08. A critério do Pregoeiro poderá ser prorrogado o prazo designado para o início 
dos trabalhos, por um período de no máximo 10 (dez) minutos, independente de 
consulta a todos os licitantes presentes. 
 

20.9. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pelo Pregoeiro da CMB, com 
base na Lei nº 10.520/02, na Lei n° 8.666/93 e suas alterações, no Decreto nº 
7.892/13 e na Lei Complementar nº 123/06. 
 
20.10. Fazem parte integrante deste edital os seguintes anexos: 
 

Anexo I – Termo de Referência  
 

Anexo II – Declaração de Capacidade Operacional. 
 

Anexo III – Declaração de Habilitação 
 

Anexo IV – Declaração de enquadramento de Micro Empresa. 
 
Anexo V – Declaração de enquadramento de Trabalho. 
 
Anexo VI – Minuta do Contrato. 
 

Anexo VII – Termo de Referencia Técnico. 
 

Anexo VIII – Modelo de Planilha de Custo a ser anexada na proposta de Preço. 

 

Belém – PA, 12 de junho de 2017. 
 
 
 
 

Rodimar Manito Santos  
    Pregoeiro 
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TERMO DE REFERENCIA (anexo I) 
 
1. OBJETO  
1.1. Contratação de empresa de engenharia para prestar serviços de reforma predial 
adaptativa e com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, 
na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos com base no 
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, 
nas edificações do Prédio Sede da Câmara Municipal de Belém. 
 

2. JUSTIFICATIVA  
2.1. A contratação de empresa especializada para prestação dos serviços aqui 
descritos visa a garantir o conforto ambiental dos usuários, conforme relacionado no 
Anexo VII deste Termo de Referência.  
2.2. No tocante à modalidade de licitação, se adotará o procedimento do pregão, 
pois o serviço de pequenas reformas tem natureza serviço comum, por possuir 
padrão de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos por 
especificações usuais de mercado; 
2.5. O valor estimado de contratação tem como base estudo preliminar realizado 
pelo Departamento de Apoio e Manutenção e Diretoria Geral, que prevê os custos a 
serem gastos. 
 

4. MODALIDADE DA LICITAÇÃO.  
4.1. O procedimento para contratação do objeto será realizado mediante licitação na 
modalidade pregão, em sua forma presencial. 
 

5. TIPO DE LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO  
5.1. O tipo de licitação será o MENOR PREÇO GLOBAL, apurado com base no 
critério de julgamento ofertado como base a tabelas do Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI referente ao Estado do 
Pará, conforme condições previstas neste instrumento; 
5.2. A composição e definição dos índices Bonificações e Despesas Indiretas - 
BDI a serem utilizados nesta licitação terá o percentual máximo de 24,00%, 
conforme Anexo VII, para os serviços de reformas prediais, objeto deste Termo de 
Referência; 

 

7. INSUMOS  
7.1. Na realização dos serviços todos os insumos (Materiais, peças e 
componentes e mão de obra) deverão ser fornecidos pela Contratada.  
Os insumos utilizados pela Contratada na execução dos serviços aqui descritos 
deverão ser de boa qualidade e manter o padrão existente nas edificações, devendo 
as amostras ser submetidas à aprovação da fiscalização antes do seu emprego, 
relativo às peças de acabamento. 
 

8. INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.  
8.1. A Contratada deverá de imediato e às suas expensas, disponibilizar todas as 
ferramentas e equipamentos necessários à realização dos serviços objeto deste 
Termo de Referência. 
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8.2. O Contratante não poderá ser responsabilizado por avarias, roubos ou danos 
porventura causados a estes equipamentos enquanto estiverem nas dependências 
dos imóveis relacionados no Anexo I. 
 
9. DO RECEBIMENTO:  
9.1. Os serviços somente serão considerados executados mediante o recebimento 
definitivo pelo Fiscal do Serviço e/ou Gestor do Contrato.  
9.2. O recebimento e a aceitação dos serviços que compõem cada orçamento dar-
se-ão da seguinte forma:  
9.2.1. PROVISORIAMENTE: pelo responsável por seu acompanhamento e 
fiscalização, mediante termo circunstanciado, em até 15 (quinze) dias, contados da 
data da comunicação escrita da conclusão dos serviços pela CONTRATADA;  
9.2.2. DEFINITIVAMENTE: por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso 
do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos 
termos contratuais em até 15 (quinze) dias após o recebimento provisório, salvo em 
casos excepcionais, devidamente justificados;  
9.3. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no total, ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados; 
9.4. Os recebimentos provisório ou definitivo não excluem a responsabilidade civil 
da CONTRATADA pela solidez e segurança dos serviços e dos materiais 
empregados durante o período de garantia previsto para o serviço. 
 

10. VISTORIA  
10.1. A vistoria é condição obrigatória para participação no certame; e será fator de 
desempate caso haja entre os participantes vencedores;  
10.1.1. Os licitantes para realização de vistoria nos locais de execução dos serviços 
relacionados no Anexo I e VII deste Termo de Referência, as datas e horários 
deverão ser previamente agendados no Departamento de Licitações, através do 
telefone: (91) 4008-2254/98441-8052. 
10.1.1.1. As vistorias deverão ser realizadas até o prazo máximo de 02 (dois) dias 
úteis antes da abertura das propostas e os representantes dos licitantes serão 
acompanhados por um servidor previamente designado pela CMB. 
10.2. As empresas licitantes têm o direito à vistoria prévia, porém, a interessada 
deverá arcará com o ônus de tal operação.  
10.3. É vedado à empresa vencedora fazer quaisquer reclamações posteriores ou 
requerer aditivos, alegando desconhecimento de detalhes específicos dos 
ambientes do imóvel pertencente a CMB . 
10.4. A empresa licitante ao realizar a vistoria e, eventualmente, subestimar sua 
proposta, estará incorrendo em risco típico do seu negócio, não podendo, 
futuramente, opô-lo contra a Administração para eximir-se de qualquer obrigação 
assumida ou para rever os termos do contrato que vier a firmar;  
10.4.1. A empresa que optar pelo disposto no item acima, aceitará tacitamente todas 
as condições e adversidades que possam existir para a instalação dos 
equipamentos e prestação dos serviços licitados nos locais descritos nos 
respectivos itens, sem nenhum ônus à Administração. 
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11.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
11.1. Como qualificação técnica, a licitante deverá apresentar, juntamente com os 
documentos de habilitação, a seguinte documentação:  
11.1.1. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, expedido pelo CREA, competente 
da região a que estiver vinculada a licitante, que comprove ramo de atividade 
(modalidades de atuação) relacionada ao objeto licitado. A licitante deverá 
apresentar registro de responsáveis técnicos nas seguintes categorias:  
 
a) 01 (um) Engenheiro Civil; 
  
11.1.1.1. A adjudicatária que for convocada para firmar o contrato e tiver registro em 
CREA fora do Estado do Pará deverá, obrigatoriamente, visar esse documento no 
CREA/PA;  
11.1.2. Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, em nome da licitante, que comprove a aptidão para desempenho 
de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o 
serviço de manutenção predial e pequenas reformas com fornecimento de peças, 
equipamentos, materiais e mão de obra; 
11.1.2.1. Será aceito o somatório de atestados de período concomitantes para 
comprovar a capacidade técnica-operacional da licitante;  
11.1.3. Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida e autenticada pelo CREA ou CAU, 
em nome dos responsáveis técnicos indicados no item 11.1.1 pela execução dos 
serviços de manutenção predial corretiva e pequenas reformas, na qual fique 
comprovada que ele tenha prestado ou esteja prestando serviços compatíveis com o 
objeto da presente licitação; 
11.2. A documentação que comprova os vínculos da CONTRATADA com os 
profissionais indicados poderá ser efetuada por: Contrato Social, se sócio, ou 
Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviço ou Ficha de Registro de 
Empregado, se nela constar o nome dos profissionais indicados. 
11.3. Declaração da licitante de que examinou o Termo de Referência em sua 
integralidade, incluindo planilhas e as especificações, conhece todos os aspectos 
peculiares à execução dos serviços, efetuaram todas as interpretações, deduções e 
conclusões para definição do seu custo de execução, de maneira que qualquer 
eventual falha de sua parte não a isentará das obrigações assumidas, 
independentemente de suas dificuldades (ANEXO II).  
11.4. - Declaração expressa de que a licitante possui, na data da entrega da 
documentação, capacidade operacional compatível com os serviços pretendidos, 
particularmente no que diz respeito à disponibilidade de aparelhamento, próprio ou 
de terceiros, instalações e pessoal de apoio técnico (ANEXO V).  
11.5. Declaração de que os profissionais apontados como responsáveis técnicos da 
licitante, no momento da licitação, farão o acompanhamento dos serviços, 
comparecendo frequentemente ao local e quando da vistoria realizada pelos fiscais 
do Contratante (ANEXO V). 
 
12. DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES  
12.1. Das obrigações da Contratante: 
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12.1.1. Permitir acesso dos empregados da contratada ao local de execução dos 
serviços;  
12.1.2. Impedir que terceiros estranhos ao contrato prestem os serviços objeto da 
licitação;  
12.1.3. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
contratada; 
12.1.4. Solicitar reparação do objeto do contrato que esteja em desacordo com a 
especificação apresentada e aceita, ou que apresente defeito;  
12.1.5. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato, sendo que essa 
fiscalização não exclui ou reduz a responsabilidade do contratado; 
12.1.6. Efetuar o pagamento do valor constante na nota fiscal eletrônica/fatura, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados do recebimento da nota 
fiscal eletrônica devidamente atestada; 
12.1.7. Notificar a empresa sobre eventuais atrasos na execução dos serviços e/ou 
descumprimento de cláusulas previstas neste Termo d e Referência; 
12.2. Das obrigações da Contratada:  
12.2.1. Responder, em relação aos empregados, por todas as despesas decorrentes 
da execução do objeto, tais quais: salários, seguro s de acidentes, taxas, impostos, 
contribuições, indenizações, distribuição de vale-refeição, vales-transportes e outras 
exigências fiscais, sociais ou trabalhistas; 
12.2.2. Responder por quaisquer danos causados diretamente a Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato; 
12.2.3. Manter os empregados devidamente identificados, devendo substitui-los 
imediatamente caso sejam considerados inconvenientes a boa ordem e as normas 
disciplinares da Administração;  
12.2.4. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde 
que praticada pelos empregados nas instalações da Administração;  
12.2.5. Manter, durante a execução do objeto do contrato, em compatibilidade com 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação;  
12.2.8. Responsabilizar-se pelos seguintes encargos, em especial: fiscais, 
comerciais, previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e 
trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que não 
mantem nenhum vínculo empregatício com a Administração contratante; 
12.2.9. Designar preposto com amplos poderes para representá-la formalmente 
durante a prestação dos serviços, em todos os assuntos operacionais e 
administrativos relativos ao objeto do contrato.  
12.2.9.1. O preposto designado deverá deixar endereços, telefones (fixo e celular), 
telefax e e-mail, com o fiscal do serviço, devendo atender aos chamados da CMB, 
no prazo máximo de 3 (três) horas.  
12.2.10. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, 
disponibilizando todos os materiais, equipamentos e mão-deobra necessária.  
12.2.11. Reparar, corrigir, remover e refazer, às suas expensas, no todo ou em 
parte, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da má execução ou do uso de materiais de má qualidade. 
12.2.12. Indenizar o Contratante, pelo justo valor, quando ocorrerem danos, avarias, 
extravios e inutilização de objetos de sua propriedade ou de terceiros, decorrentes 
da execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, estando garantido o  
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12.2.13. Direito à ampla defesa e ao contraditório executar os serviços de forma a 
produzir o máximo de resultados, com o mínimo de transtornos para a CMB. 
12.2.13. Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de segurança e 
de prevenção de acidentes no desempenho dos serviços.  
12.2.14. Proceder à limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho, após a 
execução de serviços. 
12.2.15. Informar à fiscalização, para efeito de controle de acesso às dependências 
dos imóveis da CMB, o nome, os respectivos de todos os empregados a serem 
alocados na prestação do serviço. 
12.2.16. Fornecer, além de uniforme, equipamentos de proteção individual – EPI’s 
e coletivos - EPC's a todos os empregados cujas atividades exijam, de acordo com 
as normas de segurança em vigor. 
12.2.17. Arcar com o transporte de pessoal e de todo o material necessário à 
execução dos serviços.  
12.2.18. Apresentar, por ocasião da execução dos serviços a serem prestados na 
CMB, a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente 
registrada no CREA, conforme Art. 127, § 4º, Lei 13.309, de 09 de agosto de 2010. 
 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
13.1. As seguintes sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 
8.666/93 combinada com o artigo 7º da Lei 10.520/2002, poderão ser aplicadas à  
CONTRATADA, conforme o caso, sem prejuízo da reparação dos danos causados a 
CMB: 
a)   Advertência, nas hipóteses de descumprimento das obrigações previstas no 
edital ou no contrato que não acarretem prejuízos M PE-AC ou quando ocorrer 
execução insatisfatória, ou, ainda, na ocorrência d e pequenos transtornos ao 
desenvolvimento dos serviços, desde que sua gravidade não recomende a 
aplicação da suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;  
b)     Multa de até 10% do valor do contrato, conforme as tabelas 1 e 2, que 
atribuem às infrações graus, a seguir: 
c) Suspensão temporária do direito de participar em licitação ou impedimento 
de contratar com a entidade licitante, por prazo não superior a 2 (dois) anos, entre 
outras, nas hipóteses: 
 
c.1 Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato; 
 
c.2 Ensejar injustificado retardamento da execução de seu objeto; 
  
c.3 Não mantiver a proposta; 
 
c.4 Falhar gravemente na execução do contrato; 
 
13.2. Antes da aplicação de qualquer sanção será garantido ao licitante o 
contraditório e a ampla defesa em processo administrativo. 
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13.2. As penalidades aqui previstas não serão aplicadas quando o 
descumprimento do estipulado no contrato ou no edital decorrer de justa causa 
ou impedimento, devidamente comprovado e aceito por esta Instituição. 
 

14. VALOR ESTIMADO DE CONTRATAÇÃO  
14.1.  Tabela de composição do contrato: 
 

       Valor  
Percentual de 

 
 
Item 

  
Descrição dos serviços 

  
Estimado do 

  

      
Desconto (%) 

 

       
Contrato (R$) 

  

          
          

   Serviços de manutenção predial de reformas       

   Adaptativas com fornecimento de peças,       

   Equipamentos, materiais e mão de obra, com base       

01 
  em tabelas e planilhas de serviços e insumos   R$    
 Diversos, com base no   Sistema   Nacional   de  100.000,00    

       

   Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil -     

   SINAPI, nas edificações do Prédio sede da CMB.     

        
       

15.  

 
 
DA GARANTIA   

 

  

15.1. O prazo de garantia dos serviços será de 90 (noventa) dias, em razão da 
sua natureza durável, contados do recebimento definitivo do produto. Tratando-
se de vício oculto, o referido prazo inicia-se no momento em que ficar 
evidenciado o defeito;  
15.1.1. Haverá suspensão do prazo supramencionado nos casos em que haja 
notificação de vício no serviço por parte da CMB perante o contratado até 
resposta negativa correspondente, que deverá ser formalmente manifestada; 
15.2. O contratado fica obrigado a sanar o vício no serviço no prazo máximo de 
30 (trinta) dias, após notificação. Caso não o faça, poderá a CMB exigir, 
alternativamente e à sua escolha:  
a) a ré execução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; 
b) a restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem 
prejuízo de eventuais perdas e danos;  
c) o abatimento proporcional no preço.  
15.2.1. A ré execução dos serviços poderá ser confiada a terceiros 
devidamente capacitados, por conta e risco do contratado; 
 
 
Belém, 12 de junho de 2017. 
 

 

 
 
                      Rodimar Manito Santos 
                          Pregoeiro 
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA – DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE  
                                                                        OPERACIONAL 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº: ____/17 
 
 
 
 

LOCAL E DATA: __________________, _______de_______________ de 2017. 
 

 

AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
 

Sr. Pregoeiro, 
 

 

Declaramos que possuímos capacidade operacional compatível com os 
serviços pretendidos, particularmente no que diz respeito à disponibilidade de 
aparelhamento, próprio ou de terceiros, instalações e pessoal de apoio técnico. 
 

Declaramos que examinamos o Termo de Referência em sua integralidade, 

incluindo as planilhas e projetos nas especificações, conhecemos as condições locais e 

todos os aspectos peculiares à execução dos serviços, efetuamos todas as 

interpretações, deduções e conclusões para definição do seu custo d e execução, bem 

como formulamos uma estimativa correta das peculiaridades locais que possam influir 

no cumprimento contratual, de maneira que qualquer eventual falha de nossa parte não 

nos isentará das obrigações assumidas, independente mente de nossas dificuldades. 
 

Declaramos que os profissionais apontados como nossos responsáveis 
técnicos, no momento da licitação, farão o acompanhamento dos serviços, 
comparecendo frequentemente ao local e quando da vistoria realizada pelos fiscais 
do Contratante. 
 

 

Atenciosamente, 

 

Assinatura do Responsável ou Representante Legal 
Carimbo da Empresa 

 
 
 
 

_______________________  
Responsável(is) Técnico(s) 
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ANEXO III – PREGÃO Nº 006/2017 
 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
 

(papel com logomarca ou identificação da empresa) 
 
 
 

  
Departamento de Licitações 
 
Sr. Pregoeiro, 
 

 

Pregão nº 006/2017 
 

 

(nome da empresa) , inscrita no CNPJ/MF sob o nº __________ e Inscrição 
Estadual nº __________, com sede na (endereço completo) , neste ato representada 
por _______________, portador da cédula de identidade RG nº _____  
SSP/__ e do CPF/MF nº __________, declara que atende plenamente os requisitos 
de habilitação. 
 

 

Belém/PA, _____ de __________ de 2017. 
 
 
 
 
 

 

. (assinatura  e  identificação  do  representante  legal  da  empresa) . 
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ANEXO IV – PREGÃO Nº 007/2017 
 
 
 
 

MODELO DE IDENTIFICAÇÃO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA 
 
 
 

 

(papel com logomarca ou identificação da empresa) 
 
 
 

  
Departamento de Licitações 
 
Sr. Pregoeiro, 
 

 

Pregão nº 006/2017 
 

 

(nome da empresa) , inscrita no CNPJ/MF sob o nº __________ e Inscrição 
Estadual nº __________, com sede na (endereço completo) , neste ato representada 
por _______________, portador da cédula de identidade RG nº _____ 
SSP/__ e do CPF/MF nº __________, declara que de acordo com a Lei 

Complementar nº 123/06, está enquadrada como Microempresa / Empresa de 
Pequeno Porte. 
 

 

Belém/PA, _____ de _________ de 2017. 
 
 
 
 
 

 

. (assinatura e identificação do representante legal da empresa) . 
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PROCESSO Nº 2415/17 

PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2017 

ANEXO V 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o n ______________, 
por intermédio do seu representante legal, Sr. (a) ________________, portador(a) 
da carteira de identidade nº ______________, expedida pelo(a) ____________, 
DECLARA, para atender ao disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos na condição de aprendiz (  ). 
 
 
Local e data. 
 
Nome e assinatura do representante legal. 
 
*em caso afirmativo assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO VI – PREGÃO Nº 006/2017 
 
MINUTA DO CONTRATO N° ______ / 2017  
Pregão Presencial nº 006 / 2017 
Preços Processo nº 1201 / 2017  
 

 
                       CONTRATO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA DE  
MANUTENÇÃO PREDIAL ADAPTATIVA QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM E A EMPRESA 
_____________________________________ 

 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 
05.416.029/0001/72, com sede à Travessa Curuzu, 1755, bairro do Marco, neste ato 
representada pelo seu ordenador de despesa vereador presidente, MAURO 
CRISTIANO FREITAS, brasileiro, Casado, residente e domiciliado na cidade de 
Belém/PA, inscrito no CPF sob o nº 426.105.672 - 00 , portador da cédula de 
identidade nº 1981763 SSP/PA, no uso das atribuições que lhe são delegadas pela 
Lei orgânica e Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém, e as normas 
gerais de que trata a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
e, e demais normas atinentes à matéria, daqui por diante designada simplesmente 
CONTRATANTE e a empresa, ________________________________________, 
pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF  sob o nº 
,______________________ estabelecida na ___________________________, CEP 
66087-423,doravante denominada contratada representada pelo 
__________________, portador do CPF nº _________________, e RG nº 
________________, resolvem firmar o presente contrato de ___________________, 
tendo em vista o pregão presencial nº 006/17  e o Processo nº.415/17, nos termos 
das Leis nº.10.520/2002 e 8.666/1993, proposta julgada e aceita pelo Pregoeiro 
Oficial da CMB e devidamente homologado pela autoridade competente,  que reger-
se-á pelas cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
Contratação de empresa de engenharia para prestar serviços de reforma predial 
adaptativa e com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, 
na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos com base no 
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, 
nas edificações do Prédio Sede da Câmara Municipal de Belém. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO RECEBIMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
O recebimento e a execução do serviço serão em estrito conforme o Termo de 
Referência. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR  
O valor estimado do presente contrato será de R$ __ ___ (__________), já incluídos 
todos os impostos, taxas e demais despesas, tais como frete, embalagens, seguro, 
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garantia e quaisquer outras que sejam pertinentes, com valores unitários conforme 
tabela anexa a este contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após o recebimento e atesto da nota 
fiscal eletrônica/fatura correspondente aos serviços executados, acompanhada do 
termo de aceite definitivo emitido pelo Fiscal do Serviço e/ou Gestor do Contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Quando se tratar de fornecimento de serviços que 
envolvam cessão de mão-de-obra, a CONTRATADA deverá encaminhar, 
juntamente com a nota fiscal/fatura, a comprovação de regularidade perante: a 
Fazenda Federal, Estadual e Municipal; ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço; e a Justiça do Trabalho. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os documentos acima descritos poderão ser solicita 
dos pela CONTRATANTE, no momento de quaisquer pagamentos, independente 
dos bens ou serviços contratados, caso a Administração entenda necessário. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – A nota fiscal/ fatura deverá conter a descrição do objeto 

detalhado nos termos da proposta homologada. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE  
I - Permitir acesso dos empregados da contratada ao local de execução dos 
serviços; 
II - Impedir que terceiros estranhos ao contrato prestem os serviços objeto da 
licitação;  
III - Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
contratada; 
IV - Solicitar reparação do objeto do contrato que esteja em desacordo com a 
especificação apresentada e aceita, ou que apresente defeito; 
V - Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato, sendo que essa 
fiscalização não exclui ou reduz a responsabilidade do contratado;  
VI - Efetuar o pagamento do valor constante na nota fiscal eletrônica/fatura, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados d o recebimento da nota fiscal 
eletrônica devidamente atestada; 
VII - Notificar a empresa sobre eventuais atrasos na execução dos serviços e/ou 
descumprimento de cláusulas previstas neste Termo d e Referência, no Edital ou na 
Ata de Registro de Preços; 
VIII - Aplicar ao fornecedor registrado as sanções administrativas regulamentares e 
contratuais cabíveis, em caso de descumprimento contratual; 
IX - Observar para que, durante a vigência contratual, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, bem como sua 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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I - Responder, em relação aos empregados, por todas as despesas decorrentes da 
execução do objeto, tais quais: salários, seguros d e acidentes, taxas, impostos, 
contribuições, indenizações, distribuição de vale refeição, vales-transportes e outras 
exigências fiscais, sociais ou trabalhistas; 
  
II - Responder por quaisquer danos causados diretamente a Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato; 
III - Manter os empregados devidamente identificados, devendo substitui-los 
imediatamente caso sejam considerados inconvenientes a boa ordem e as normas 
disciplinares da Administração; 
IV - Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que 
praticada pelos empregados nas instalações da Administração;  
V - Comunicar a Administração, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 
urgente; 
VI - Prestar à Administração esclarecimentos que julgar necessários para boa 
execução do contrato; 
VII - Manter, durante a execução do objeto do contrato, em compatibilidade com 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
VIII - Responsabilizar-se pelos seguintes encargos, em especial: fiscais, comerciais, 
previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em 
vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que não mantem nenhum 
vínculo empregatício com a Administração contratante; 
IX - Designar Preposto com amplos poderes para representá-la formalmente durante 
a prestação dos serviços, em todos os assuntos operacionais e administrativos 
relativos ao objeto do contrato.  
a) O preposto designado deverá deixar endereços, telefones (fixo e celular),  
telefax e e-mail, com o fiscal do serviço, devendo atender aos chamados da CMB, 
no prazo máximo de 3 (três) horas. 
X - Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, disponibilizando 
todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários.  
XI - Reparar, corrigir, remover e refazer, às suas expensas, no todo ou em parte, os 
serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má 
execução ou do uso de materiais de má qualidade. 
XII - Indenizar o Contratante, pelo justo valor, quando ocorrerem danos, avarias, 
extravios e inutilização de objetos de sua propriedade ou de terceiros, decorrentes 
da execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, estando garantido o 
direito à ampla defesa e ao contraditório. 
XIII - Executar os serviços de forma a produzir o máximo de resultados, com o 
mínimo de transtornos para a CMB, devendo, para tanto, programar a sua execução 
em conjunto com a Fiscalização, podendo ser realizado em finais de semana e 
feriados. 
XIV - Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de segurança e de 
prevenção de acidentes no desempenho dos serviços. 
XV - Proceder à limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho, após a 
execução de serviços. 
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XVI - Informar à fiscalização, para efeito de controle de acesso às dependências dos 
imóveis da CMB, o nome, os respectivos  empregados a serem alocados na 
prestação do serviço. 
XVII - Fornecer, além de uniforme, equipamentos de proteção individual – EPI’s e 
coletivos - EPC's a todos os empregados cujas atividades exijam, de acordo com as 
normas de segurança em vigor.  
XVIII - Arcar com o transporte de pessoal e de todo o material necessário à 
execução dos serviços.  
XIX - Não vincular, sob-hipótese alguma, o pagamento dos salários de seus 
empregados ao pagamento efetuado pela CMB. 
XX - Apresentar, por ocasião da execução dos serviços a serem prestados ao 
MPAC, a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente 
registrada no CREA, conforme Art. 127, § 4º, Lei 13.309, de 09 de agosto de 2010.  
XXI - Realizar todas as transações comerciais necessárias s à execução dos 
serviços contratados exclusivamente em seu próprio nome. 
XXII - Cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal/1988, 
quanto à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito 
e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de quatorze anos. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  
A vigência do contrato terá início com sua assinatura e se estenderá por 12 (doze) 
meses, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá responder pelos danos causados 
diretamente a esta Instituição ou aos seus bens, ou ainda a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo, durante a vigência deste contrato. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO – É vedada a veiculação de publicidade acerca deste 
contrato por parte da CONTRATADA, salvo se houver prévia autorização da 
CONTRATANTE. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão 

ou transferência, no todo ou em parte. 
 

CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES  
A CONTRATADA se obriga a aceitar os acréscimos ou supressões até o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor atualizado de cada item do contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DESPESA  
Os recursos orçamentários previstos e destinados à cobertura das despesas objeto 
deste contrato sairão por conta do Programa de Trabalho: 2149 – Manutenção e 
Reforma do Prédio da Câmara Municipal de Belém e Elemento de Despesa: 
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS  
O prazo de garantia dos serviços será de 01 (ano), a partir da data de aceitação 
definitiva de cada um deles pela CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO 
  
Cabe à CONTRATANTE, a seu critério e através de seus servidores ou de pessoas 
previamente designadas, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de 
todas as fases de execução do contratado e do comportamento do pessoal da 
CONTRATADA, sem prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus empregados, prepostos 
ou subordinados. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATI VAS  
I - As seguintes sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 
8.666/93 combinada com o artigo 7º da Lei 10.520/2002, poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA, conforme o caso, sem prejuízo da reparação dos danos causados a 
CMB: 
 

 Advertência, nas hipóteses de descumprimento das obrigações previstas no 
edital ou no contrato que não acarretem prejuízos a CMB ou quando ocorrer 
execução insatisfatória, ou, ainda, na ocorrência d e pequenos transtornos ao 
desenvolvimento dos serviços, desde que sua gravidade não recomende a 
aplicação da suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;  
 Multa de até 10% do valor do contrato, conforme as tabelas 1 e 2, que 
atribuem às infrações graus, a seguir: 

 Suspensão temporária do direito de participar em licitação ou impedimento 
de contratar com a entidade licitante, por prazo não superior a 2 (dois) anos, entre 
outras, nas hipóteses: 
c.1 Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato; 
c.2 Ensejar injustificado retardamento da execução de seu objeto;  
c.3 Não mantiver a proposta; 
c.4 Falhar gravemente na execução do contrato; 
c.5 Na reiteração excessiva de mesmo comportamento já punido ou omissão de 
providências para reparação de erros. 

 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração  
Pública, por no mínimo 2 (dois) anos e, no máximo, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, entre outros comportamentos e em especial quando: 
d.1 Apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
d.2 Comportar-se de modo inidôneo; 
d.3 Cometer fraude fiscal;  
d.4 Fraudar na execução do contrato. 
 
II - Antes da aplicação de qualquer sanção será garanti do ao licitante o 
contraditório e a ampla defesa em processo administrativo. 
 
III - Os valores das multas deverão ser recolhidos na conta da Câmara Municipal de 
Belém, quanto for a empresa definitivamente penalidade. 
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IV - As penalidades aqui previstas não serão aplicadas quando o descumprimento 
do estipulado no contrato ou no edital decorrer de justa causa ou impedimento, 
devidamente comprovado e aceito por esta Instituição. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS IMPEDIMENTOS 
  
É vedada a contratação de empresa cujo sócio, proprietário ou acionista seja 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, de Membros e Servidores ocupantes de cargo de direção, 
chefia ou assessoramento desta Instituição. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO  
A inexecução total ou parcial deste contrato por parte da CONTRATADA assegurará à 
CONTRATANTE o direito de rescisão nos termos do art. 77 da Lei 8.666/93 e suas 

alterações, bem como nos casos citados nos artigos 78 e 79 do mesmo diploma legal, 

sempre mediante notificação, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO  
Dentro do prazo de até 20 (vinte) dias, contados de sua assinatura, a CONTRATANTE 
providenciará a publicação do extrato deste contrato no Diário Oficial do Município 
de Belém, nos termos do parágrafo único do artigo 61, da Lei 8.66 6/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO  
O foro do presente contrato será o de Belém - Pará, para dirimir e resolver qualquer 
questão oriunda do presente instrumento. E por estarem assim justos e contratados, 
as partes assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
um só efeito, com a presença das testemunhas abaixo. 
 

Belém/PA, _____ de _________ de 2017. 
 
 

                                      ______________________________ 
                                                                               Contratante 

 

______________________________ 
Contratada 

 
 

TESTEMUNHAS: 

Nome: ______________________________ 
CPF/MF: ______________________________ 

 

Nome: ______________________________ 
CPF/MF: ______________________________ 
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TERMO DE REFERÊNCIA - PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO, 

BANHEIROS PUBLICOS E BANHEIROS VEREADORES E CALÇADA EXPANSÃO 

ESTACIONAMENTO NA CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES. NO MUNICÍPIO DE BELÉM-

PA.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Travessa cururu, nº 1755 | Marco | Fones: (91) 4008-2254 | cpl@cmb.pa.com.br | CEP 66093-802 | Belém | PA                                       29



 

               DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES                        
 

 
1. OBJETIVO 

 

 Este Termo de Referência define as condições gerais para 
contratação de serviços de reforma e adequação, banheiro publico 
e banheiro vereadores e expansão do piso do estacionamento, na 
Câmara dos Vereadores no Município de Belém, conforme os 
documentos em anexo. Este tem também objetivo de fazer 
chamamento tanto na parte do Memorial Descritivo como na 
parte das Especificações Técnicas.  

 
2. DEFINIÇÕES 

 São usadas neste documento as seguintes definições: 
 

1. CONTRATADA – Pessoa jurídica contratada para a 
execução dos serviços de reforma e adequação dos 
ambientes, para perfeito funcionamento dos mesmos, 
na Câmara Municipal de Belém Município de Belém.  

 
2. FISCALIZAÇÃO – Atividade exercida de modo sistemático 

pela CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, através de pessoa 
ou grupo de pessoas especialmente designadas, com o 
objetivo de verificação do cumprimento das disposições 
contratuais, por parte da CONTRATADA, em todos os 
seus aspectos. 

 
3. CONDIÇÕES GERAIS 

1. Os serviços serão executados de acordo com as normas 
e especificações contidas no presente Termo de 
Referência e obedecendo as Linhas Normativas da 
ABNT para os serviços em questão; 

 
2. Todos os materiais a serem empregados deverão ser 

novos e comprovadamente de primeira qualidade; 
 
3. É obrigação da Construtora, fornecer e conservar os 

equipamentos mecânicos e ferramentas necessárias 
para a execução da obra, de modo a não interromper o 
andamento da mesma; 

 
4. Qualquer divergência entre a especificação e os projetos 

(caso se fizer necessário), será dada preferência a de 
maior critério técnico e melhor acabamento, a cargos da 
fiscalização; 
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5. Caberá a Contratada empregar mão-de-obra 

especializada de acordo com os serviços, ficando sob 
sua responsabilidade todos os encargos sociais que 
sobre ele incidirem; 

 
6. Obedecer às normas de Segurança e Medicina do 

Trabalho; 
 

7. Os trabalhos que não satisfizerem as condições 
contratuais ou que não forem executados dentro da boa 
técnica poderão ser rejeitados pela fiscalização, a qual 
poderá determinar a demolição, ficando por conta da 
Construtora todas as despesas decorrentes desses 
serviços; 

 
4. DAS GENERALIDADES, LOCAÇÃO E CONTROLE. 

1. A fiscalização desta Secretaria compete exercer o 
controle dos serviços em questão, estabelecendo as 
tolerâncias dentro dos parâmetros técnicos aceitáveis. 
 

2. Toda instalação deverá ser rigorosamente de acordo 
com as normas da ABNT e de acordo com os códigos de 
postura dos órgãos Oficiais. 

 
3. A instalação será dotada de todos os elementos 

necessários as futuras operações de inspeção e 
desobstrução. 

 
5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

5.1. DEMOLIÇÃO E RETIRADAS 

Os serviços consistem demolição de paredes, retirada de revestimentos, 

esquadrias, pontos hidro sanitários, pontos elétricos, forro de gesso, divisórias, balcão em 

madeira e entulho.    

5.2. CAMADA IMPERMEABILIZADORA 

Será executada com pedra preta, rejuntada com argamassa de cimento e areia 

com a finalidade de proteger o piso e as paredes de uma possível percolação de 

umidade do solo. Se possível, sua concretagem se dará de maneira contínua, isto é, sem 

interrupções, visando melhorar a estanqueidade da camada. 
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A execução da camada impermeabilizadora será com pedra preta, nas bitolas 

convencionais, rejuntadas com argamassa de cimento e areia, traço 1:6 e espessura de 8 

cm. Na hipótese de ser usado concreto simples traço 1:3:6 (cimento, areia e seixo), a 

espessura será de 10 cm. 

Essa camada só será lançada, depois de estar o aterro interno bem compactado, 

nivelado e liberado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

5.3. CAMADA REGULARIZADORA 

A camada regularizadora será executada em concreto simples no traço 1:3:6 

(cimento, areia e seixo), com juntas plásticas em placas de 1,00 x 1,00 m. 

A concretagem se dará de maneira alternada nos quadros, isto é, “tipo tabuleiro 

de xadrez”, visando a não ocorrência de trincas. O concreto será desempenado, 

sarrafeado e terá acabamento escovado. Deverá ser evitada a distribuição das juntas em 

ângulos e juntas alteradas. As superfícies deverão ter declividade, de acordo com o 

projeto, de modo a ser assegurado um rápido escoamento das águas para os lugares 

previstos. Em todas as áreas das quadras o concreto será queimado, para que fique com 

acabamento liso. 

Esse concreto só será lançado, depois de estar o aterro interno bem 

compactado, nivelado e liberado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

5.4. CONCRETO 

Todo o concreto a ser utilizado deverá ser dosado racionalmente obedecendo às 

tensões normativas de resistência para 28 (vinte e oito) dias. O amassamento será 

mecânico e será tolerado um máximo de 60 minutos para lançamento, sendo que, após 

este tempo o concreto não será mais lançado. 

A CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO o seu plano de concretagem 

para aprovação. Neste plano deverá incluir as previsões de concretagem, o 

caminhamento do lançamento do concreto, a proteção das ferragens, o tipo de vibrador 

a ser utilizado, com tamanho da “banana” em função dos espaçamentos das ferragens, 

etc. 
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O cimento será do tipo Portland comum deverá obedecer todas as especificações 

contidas na EB – 1 da ABNT, devendo ser sempre medido em peso, não sendo admitido 

o uso de fração de sacos.  

Especial atenção deverá procedida na cura do concreto, mantendo-se protegido 

e úmido nos primeiros 7 dias após a concretagem, regando-se com água de hora em 

hora as áreas concretadas, para evitar-se a ocorrência de fissuras.  

Os agregados deverão ser estocados em silos separados, de tal maneira que as 

águas pluviais não fiquem acumuladas.  

Esse concreto será lançado em área prevista em projeto, com juntas de dilatação 

em PVC de 2,5 cm de altura, de metro em metro quadrado, na área que envolve a praça. 

Na parte interna não serão necessárias as juntas plásticas, pois o concreto será lançado 

de metro em metro de forma intermitente, uma prática conhecida como “junta seca”. 

 

5.5. PAREDES E PAINÉIS  

Alvenaria de Tijolo Cerâmico 

As alvenarias serão executadas em tijolos furados de barro cozido, nas dimensões 

10x20x20 cm, assentados com argamassa de cimento, areia 1:6, Utilizando aditivo 

plastificante, tipo Kimical ou similar, nas quantidades especificadas pelo fabricante. Os tijolos 

serão assentados a cutelo e terão juntas de 12 mm, rebaixadas a ponta da colher para 

melhor aderência dos revestimentos.  

 

5.6. REVESTIMENTOS 

Chapisco 

Precedendo a execução dos revestimentos, será executado chapisco sobre as 

superfícies, internas e externas, das alvenarias e das peças em concreto a serem rebocadas. 

Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos 

serviços a executar diariamente, de maneira a ser evitado o início do endurecimento da 

argamassa antes de seu emprego. Será rejeitada pela FISCALIZAÇÃO e inutilizada, toda a  
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argamassa que apresentar vestígios de endurecimento, sendo expressamente 

vedado tornar a amassá-la. 

As superfícies, a serem chapiscadas, deverão ser limpas e abundantemente 

molhadas antes da chapiscagem. Eliminar gorduras, vestígios orgânicos (limo, fu ligem) e 

outras impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos. 

A execução, mecânica ou manual, terá como diretriz o lançamento direto da 

argamassa contra a superfície. 

A argamassa retirada ou caída das superfícies não poderá ser reutilizada e ao fim do 

dia será retirada do amassadouro a argamassa que não tiver sido empregada, sendo 

expressamente vedado reaproveitá-la. 

Os revestimentos subseqüentes ao chapisco somente serão iniciados após a 

completa secagem deste. 

O chapisco deverá ser executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, 

ou seja, uma parte de cimento para três partes de areia, medidas em volume. Sua aplicação 

será manual, com o uso da colher de pedreiro ou trincha. 

 

Reboco 

Serão executados com argamassa de cimento sobre as superfícies da alvenaria 

previamente chapiscadas, após a colocação de batentes, canalizações embutidas e 

chumbadores. Para a aplicação do reboco liso, este deverá ser fortemente comprimido 

contra a superfície a revestir, seguindo-se seu desempeno à régua e desempenadeira de 

madeira. 

O reboco liso somente será iniciado após a “pega” do chapisco (onde houver), 

assentamento de peitoris e outros. 

A execução deste revestimento merecerá cuidados especiais quanto ao 

alinhamento e prumo, sendo vetada a correção de qualquer imperfeição da alvenaria neste 

sentido, com o uso de argamassa. 

A superfície para aplicação do reboco liso deverá também ser bastante molhada 

antes de sua aplicação. 

A espessura final do reboco liso não deverá ultrapassar 2 cm, sendo o paramento da 

superfície perfeitamente liso e plano. 
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O reboco interno e externo terá espessura média de 2 cm e traço 1:6 de cimento e 

areia utilizando também o produto químico, tipo Kimical ou similar, como massa 

plastificante nas quantidades especificadas pelo fabricante e preparado de acordo com o 

que estabelecem as técnicas consagradas de execução de argamassas. Após a adição do 

cimento, o emprego da argamassa será imediato não se admitindo, em hipótese alguma, que 

o mesmo ocorra “oportunamente”. Para obter-se um acabamento camurçado, a massa 

única, depois de desempenada, deverá ser alisada com o emprego de uma esponja molhada, 

em movimentos circulares sobre a superfície molhada. 

 

O reboco será aplicado sobre todas as paredes externas, exceto onde for indicado 

nos projetos fornecidos pela CONTRATANTE, outro tipo de revestimento. 

Deverá ser tomado cuidado rigoroso no tocante aos recuos de reboco indicados no 

projeto dos quiosques, admitindo-se uma diferença mínima de 1cm entre a superfície 

comum e a superfície recuada.  

Revestimento 

Os porcelanatos deverão ser Tipo A tamanho especificado pela FISCALIZAÇÃO. Para 

assentamento, primeiramente deverá ser feito um reboco prumado, destorcido e riscado 

revestindo a alvenaria, de argamassa de cimento, areia, no traço 1:7 com argamassa colante. 

Os revestimentos devem ser molhados no mínimo por 30 minutos antes de assentados em 

juntas a prumo e suas fiadas serão niveladas. 

 

5.7. PISO E PAVIMENTAÇÃO 

Cerâmica 

Entende-se como piso em cerâmica, o elemento de dimensão uniforme, com uma 

das superfícies esmaltada e vitrificada.   

Os pisos em ceramica serão do tipo, classe “A”,  cor definido com a fiscalização, e 

deverão ser perfeitamente planas e esquadrejadas, devendo apresentar textura homogênea, 

compacta, isenta de fragmentos calcários ou qualquer material estranho. Deverá apresentar 

aresta viva, face plana, coloração uniforme, sem rachaduras e dimensões perfeitamente 

regulares. 

 

Travessa cururu, nº 1755 | Marco | Fones: (91) 4008-2254 | cpl@cmb.pa.com.br | CEP 66093-802 | Belém | PA                                       35



 

               DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES                        
 

 

 

O armazenamento e o transporte das cerâmicas serão realizados de modo a evitar 

quebras, trincas ou contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais.   

Antes do assentamento será verificado se todos os elementos embutidos estão 

devidamente instalados e testados e será inspecionado o nivelamento e a qualidade do 

acabamento da camada niveladora. Após a verificação, a camada niveladora deverá se 

lavada e cuidadosamente limpa. Quando recortada em locais de caixas de passagem ou 

outros elementos embutidos no piso, o material cerâmico não deverá apresentar rachaduras 

e/ou emendas. 

Seu assentamento será feito de modo a deixar junta alinhadas e a argamassa a ser 

utilizada será industrializada, interior ou exterior, conforme sua localização no projeto, 

sendo das marcas Plastimassa, Quartzolit, Rebokit  ou similar.  

Após o assentamento de cada peça cerâmica, a mesma será pressionada contra a 

argamassa de assentamento, e posteriormente, com auxilio de uma régua de alumínio, será 

verificado o nivelamento das bordas de sua superfície. Aquelas que estiverem salientes serão 

levemente batidas com martelo de borracha até eliminar os ressaltos. 

Completada a pega da argamassa de assentamento, será verificada a perfeita 

colocação das cerâmicas e serão substituídas as que apresentarem sonoridade inadequada, 

sem qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

Quando não especificadas de forma adversa, as juntas serão corridas e 

rigorosamente alinhadas. A espessura das juntas será de acordo com as características e 

dimensões da cerâmica, observando-se as recomendações do fabricante e da FISCALIZAÇÃO. 

Decorrido 24 horas do seu assentamento inicia-se a limpeza das juntas, com auxílio 

de escovas e vassoura de piaçava.  

O acabamento será executado com argamassa industrializada própria para rejunte 

na cor da lajota. 

Após a cura da argamassa de rejuntamento, as superfícies cerâmicas serão lavadas 

com sabão neutro, água limpa e auxilio de escova de nylon e vassoura de piaçava. 
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5.8. SOLEIRA E PEITORIL 

As soleiras serão em granito preto, de espessura 2 cm. As medidas dos vãos deverão 

ser efetuadas na obra depois de prontos. As pedras terão largura igual à espessura das 

paredes, e seu comprimento total será cerca de 2 cm maior que o vão aos quais se destinam, 

sendo 2 cm para cada lado. A argamassa para assentamento das soleiras será no traço 1:4, 

composta de cimento e areia. 

Os peitoris serão dispostos de acordo com o descrito acima, mas as dimensões serão 

acrescidas de 2 cm nos quatro lados da peça. A CONTRATADA deverá tomar cuidado quando 

da medição dos vãos para colocação tanto das soleiras quanto dos peitoris, pois não será 

admitido o corte das pedras no local da obra. Antes da compra, a CONTRATADA apresentará 

uma amostra do material a ser adquirido, solicitando a aprovação da FISCALIZAÇÃO. As 

soleiras e peitoris serão sempre assentadas antes do reboco, com argamassa de cimento e 

areia, e isentas de quebras e rachaduras. 

 

5.9. ESQUADRIAS 

 

Esquadrias de madeira 

As esquadrias de madeira devem obedecer rigorosamente às dimensões 

especificadas pela FISCALIZAÇÃO e ou projeto Arquitetônico. Toda madeira empregada na 

execução de esquadrias deve estar secas, de preferência em estufas com prazo mínimo de 

15(quinze) dias, e isentas de nós, empenamentos e rachaduras. O núcleo das portas, 

independente do tipo, deve possuir espessura tal que garanta o perfeito embutimento das 

fechaduras, não apresentando folga ou sobressalto. 

Os batentes devem ser fixados por parafusos de madeira, impermeabilizados, 

previamente chumbados na alvenaria com argamassa de cimento e areia 1: 3, havendo no 

mínimo 3 tacos para cada montante do batente. 

Depois de colocados os batentes em suas posições, proteger os montantes com 

tacos de madeira fixados com pregos finos, a fim de evitar danos. As guarnições devem ser 

fixadas aos batentes ao longo da junta destes com a parede, através de pregos sem cabeça. 

Outra forma de fixação ou chumbamento dos caixilhos, dar-se-á  
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através de espuma de poliuretano injetados nos espaços vazios entre o 

madeiramento e alvenaria do vão, com aplicação suficiente de maneira a preencher os 

vazios até a completa firmação do conjunto todo (laterais e teto). As portas, os alisares e os 

caixilhos precisam vir com sobras para que se possam fazer ajustes de esquadro, de meia 

esquadria e angulação no local de aplicação.  

Para o assentamento, os alizares já devem ter sido colocados, bem como a 

soleira, a porta deve estar selada ou com tinta de fundo. As condições da porta devem ser 

verificadas de acordo com suas especificações, das dobradiças e dos parafusos. Os locais das 

dobradiças devem ser marcados na porta e aduela e, em seguida, devem ser feitos os 

rebaixos de acordo com a dobradiça utilizada. Os locais onde são aparafusadas as dobradiças 

devem ser furados com broca e, em seguida, estas devem ser fixadas na porta. 

Deve ser verificada a folga, a espessura da porta com a largura do rebaixo e o 

funcionamento de modo que a dilatação normal da peça não compromete o conjunto. 

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias devem obedecer às indicações e 

especificações da FISCALIZAÇÃO quanto ao tipo, função e acabamento. As ferragens devem 

ser fornecidas juntamente com os acessórios, incluindo os parafusos de fixação nas 

esquadrias. 

Todas as ferragens devem ser embaladas separadamente e etiquetadas com o 

nome do fabricante, tipo, quantidade e discriminação da esquadria a que se destinam. 

Em cada pacote devem ser incluídos os desenhos do modelo, chaves, instruções 

e parafusos necessários à instalação nas esquadrias. 

O armazenamento das ferragens deve ser realizado em local coberto e isolado do 

solo, de modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais. 

A instalação das ferragens deve ser realizada com particular cuidado, de modo 

que os rebaixos ou encaixes para as dobradiças, fechaduras, chapas-testas e outros 

componentes tenham a conformação das ferragens, não se admitindo folgas que exijam 

emendas, taliscas de madeira ou outros meios de ajuste. O ajuste deve ser realizado sem a 

introdução de esforços nas ferragens. 

As ferragens não destinadas à pintura devem ser protegidas com tiras de papel 

ou fita crepe, de modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta. 
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5.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

As instalações elétricas deverão ser executadas com a utilização de mão-de-obra de 

elevado padrão técnico e com observância da NB-3/ABNT. 

Todos os materiais das instalações deverão atender as especificações de fabricação e 

métodos de ensaio da ABNT especialmente da EB-81 e as exigências da concessionária local. 

A CONTRATADA deverá observar a legislação vigente quanto à proteção e segurança 

do trabalho em instalações elétricas. 

A instalação dos diversos componentes deverá ser feita de forma a atender as 

prescrições das normas brasileiras e em estreita observância aos elementos do projeto 

fornecido pela contratada. 

A CONTRATADA fornecerá o Projeto Executivo de Instalações Elétricas bem como 

amostra dos materiais que irá empregar, como também ensaios de resistência e isolamento 

que forem solicitados pela FISCALIZAÇÃO 

Tubulações 

Os tubos cortados a serra, terão suas bordas limadas, para remover as rebarbas. As 

ligações dos eletrodutos com as caixas serão feitas com arruelas pelo lado externo e buchas 

pelo lado interno. 

As tubulações de PVC deverão conter em seu interior, um fio de cobre nu, 

devidamente ligada a terra. 

Emendas 

As emendas serão feitas por luvas atarrachadas a fim de garantir a continuidade da 

superfície interna da canalização. 

As emendas serão eletricamente perfeitas, cobertas com fita isolante plástica de 

espessura igual a do condutor. 

Curvas 

As curvas deverão ser maiores que 90º em cada trecho de canalização. Poderão ser 

feitas curvas a quente nos eletrodutos de PVC, desde que sejam, tomados cuidados especiais 

a fim de evitar o deterioramento dos tubos. 
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Condutores 

Os condutores somente deverão ser enfiados após a conclusão da rede de 

eletrodutos rígidos. Antes da fiação deverá ser feita a limpeza e a secagem da tubulação. 

Todos os casos contidos na presente norma de serviço de acordo com o prescrito na 

NB-03, e na NB-79 da ABNT. 

Iluminação 

Para a iluminação serão utilizadas luminárias de fluorescente em led, min dicroica em 

led, luminárias para 2x32w em led e fita de led nas sancas de gesso. Em todas as áreas estão 

previstos níveis de iluminação adequados para cada tipo de ambiente de modo a proporcionar 

conforto visual e segurança aos usuários. 

 

Interruptores e Tomadas 

Estão previstas tomadas na voltagem padrão da concessionária (CELPA – Centrais 

Elétricas do Pará), obedecendo 110V e 220V em circuitos diferenciados.  

 

5.11. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

 

Sistema de água fria 

As tubulações e conexões hidráulicas deverão ser de PVC, Linha Hidráulica Soldável, 

na cor marrom, Instalações Prediais de Água Fria, pressão máxima = 7,5 kgf/cm2 a 20ºC, de 

acordo com a Norma da ABNT NBR 5648.  

Sistema de esgoto sanitário 

Tubos, conexões e caixas 

As tubulações e conexões sanitárias deverão ser de PVC, Linha Sanitária de Esgoto, 

Série Normal, na cor branca, Instalações Prediais de Esgoto, de acordo com a Norma da 

ABNT NBR 5688. 

Louças e aparelhos sanitários 

Todas as louças e aparelhos a serem empregados devem ser de material de 1ª 

qualidade, e deverão obedecer as especificações do projeto, e orçamento analítico. 
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Todas as peças sanitárias não poderão apresentar quaisquer defeitos, com os seus 

complementos perfeitamente adaptáveis ao tipo de peça utilizada. 

As tubulações e conexões de águas pluviais deverão ser de PVC, Linha Sanitária de 

Esgoto, Série Normal, na cor branca, Instalações Prediais de Esgoto, de acordo com a Norma 

da ABNT NBR 5688 . 

 

5.12. DIVERSOS 

Bancadas em granito e Rodo banca 

Nos locais especificados em projeto serão executadas bancadas em granito espessura 

3 cm. 

No seu perímetro superior será fixada acabamento  rodo banca de granito. 

 

5.13. PINTURAS 

Pintura  

Nas áreas definidas pela FISCALIZAÇÃO será aplicada pintura com tinta acrílica sobre 

selador e massa acrílica. 

Os serviços serão executados por profissionais de comprovada competência e com 

produtos preparados industrialmente. As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas, 

convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam e apenas poderão 

ser pintadas quando perfeitamente enxutas. 

Deverão ser observadas todas as instruções fornecidas pelos fabricantes para o 

manuseio e aplicação das tintas. Não serão admitidas misturas de tintas de tonalidades 

diferentes no canteiro de obras, devendo os galões e embalagens serem entregues 

originalmente intactos. 

Todas as pinturas deverão obedecer aos tipos e cores definidos no projeto. 

Deverão ser tomados cuidados no sentido de não se permitir respingos de tinta em 

outros elementos que não receberão pintura. A sucessividade das demãos dar-se-á somente 

com a secagem total da aplicação anterior. 

A critério da FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá executar uma amostra de tinta a 

ser utilizada, sob idênticas superfícies e iluminação, antes do inicio dos trabalhos. 
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5.14. LIMPEZA DA OBRA 

 

Será removido todo o entulho do local e cuidadosamente limpos e varridos todos os 

excessos.  

O piso será cuidadosamente limpo, retirando-se toda e qualquer sujeira aderente, 

lavado, a fim de apresentar superfície uniforme, isenta de qualquer impureza, manchas e 

outras imperfeições, encontrando-se em perfeita condições de utilização. 

 
6. ESCOPO DOS SERVIÇOS A CARGO DA CONTRATADA 

 
6.1.  – A CONTRATADA será responsável por:  

 

 Mobilizar e desmobilizar mão-de-obra e 
equipamentos para execução das obras e serviços de 
engenharia; 

 

 Realizar todos os serviços técnicos profissionais 
especializados listados na Planilha de Serviços e 
Preços da licitação; 

 

 Executar, com o emprego de mão-de-obra 
apropriada, fornecendo material adequado e 
utilizando os equipamentos mais indicados, todas as 
obras e serviços de engenharia listados na Planilha de 
Serviços e Preços da licitação, em conformidade com 
o preço executivo; 

 
 

6.2.  – Os preços unitários da Contratada deverão corresponder a serviços prontos, 

considerando incluídas todas e quaisquer despesas diretas e indiretas sobre eles 

incidentes, entre as quais:  

 

 Emprego de mão-de-obra apropriada, especializada 
ou não; 

 

 Fornecimento dos materiais especificados, e perdas 
de qualquer natureza; 
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 Utilização de todas as ferramentas e equipamentos 
apropriados, necessários à execução dos serviços; 

 

 Desobstrução, acertos, arremates reparos antes ou 
depois da execução do serviço; 

 

 Suprimento de água e energia elétrica, qualquer que 
seja a utilização ou o local; 

 

 Iluminação das áreas de trabalho; 
 

 Transporte de pessoal; 
 

 Impostos e encargos sociais trabalhistas em geral; 
 

 Despesas referentes às importações de materiais e 
equipamentos. 

 
6.3.  – É de responsabilidade de a CONTRATADA fazer o rigoroso exame das condições 

locais de trabalho, para estimar eventuais custos adicionais, os quais deverão ser 

considerados nos seus preços. 

 
ATRIBUIÇÕES DA FISCALIZAÇÃO 

 
6.4. À FISCALIZAÇÃO caberá emitir as Ordens de Serviço à CONTRATADA, para 

execução dos serviços indicados na licitação. 

 
1. As Ordens de Serviços indicarão: 

 

 Os tipos de serviços autorizados; 
 

 Os setores físicos em que se situam; 

 A data de início e o prazo de execução dos serviços; 
 

 O preço global a ser pago, sempre com a planilha de 
preços unitários. 

 
2. As ordens de Serviços serão emitidas com 

antecedência mínima de 5 (cinco) dias consecutivos da 
data início. 
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6.5.    – A FISCALIZAÇÃO terá, também, as atribuições de: 

 
1. Representar a CÂMARA junto aos representantes da 

CONTRATADA no trato dos assuntos pertinentes à 
execução dos serviços objeto do Contrato; 

 
2. Acompanhar, permanente e ininterruptamente, a 

execução de todos os serviços, supervisionando e 
fiscalizando os trabalhos da CONTRATADA, de forma a 
assegurar que esta cumpra o que estabelece o 
Contratado, e os demais documentos integrantes 
deste; 

 
3. Dirimir as dúvidas da CONTRATADA que porventura 

surjam durante a execução dos serviços, com relação a 
qualquer aspecto ligado ao objeto do Contrato; 

 
4. Acompanhar a CONTRATADA na medição dos serviços 

executados e aceito, analisando e aprovando os 
Boletins de Medição que estejam corretos e 
autorizando a CONTRATADA a apresentar as faturas 
correspondentes para pagamento; 

 
5. Aceitar, para fins de pagamento, os serviços bem 

executados e rejeitar equipamento, materiais e 
serviços que não estejam de acordo com o projeto, 
exigindo da CONTRATADA a substituição, reparo ou 
refazimento daquilo que for rejeitado; 

 
6. Conferir e atestar a exatidão das faturas 

correspondentes às medições de serviços executados, 
encaminhando-as para pagamento; 

 
7. Analisar novos preços unitários propostos pela 

CONTRATADA, quando necessário , emitindo parecer 
para aprovação pela fiscalização dos serviços; 

 
8. Determinar o afastamento de pessoal da CONTRATADA 

mobilizado para a execução dos serviços, em caso de 
conduta imprópria , a seu exclusivo critério; 
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LIGAÇÕES ENTRE CONTRATADA E FISCALIZAÇÃO  

 
6.6. -A CONTRATADA deverá fornecer as 

informações de interesse para execução dos 

serviços que a FISCALIZAÇÃO julgar necessário 

conhecer ou analisar. 

 
6.7. -Em todas as ocasiões em que for requisitada, a 

CONTRATADA, através de seu representante, deverá 

apresentar-se às convocações da FISCALIZAÇÃO em 

seus escritórios ou no local das obras, de modo que 

nenhuma operação possa ser retardada ou suspensa 

devido à sua ausência. 

 
6.8. -A FISCALIZAÇÃO terá, a qualquer tempo, livre 

acesso às diversos serviços e a todos os locais onde o 

trabalho estiver em andamento. 

 
6.9. -Procedimentos operacionais referentes à troca de 

informações técnicas e demais assuntos de interesse de 

ambas as partes deverão ser objeto de acordo entre as 

partes. 

 
DIVERGÊNCIAS ENTRE DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO 

 
6.10. Para efeito de interpretação de divergência entre 

os documentos da Licitação, fica estabelecido que: 

1.  Em caso de divergência entre os desenhos de escala 
diferentes, prevalecerão sempre os de mais escala ( 
por exemplo: prevalecerá o desenho em escala 1:5 
sobre o desenho em escala de 1:100), quando existir 
projeto básico; 
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2. Em caso de divergência entre os desenhos de datas 

diferentes, prevalecerão sempre as mais recentes ou 
a orientação da fiscalização. 

 
LICENÇAS E FRANQUIAS  

  
6.11. A observância de leis, regulamentos e posturas a 

que se refere o item procedente, abrange também, as 

exigências do Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia e de outros órgãos 

governamentais, nas esferas federal, estadual (ou do 

Distrito Federal) e municipal. 

 
6.12. É a CONTRATADA obrigada ao pagamento das 

multas que sejam impostas pelas autoridades, em razão 

do cumprimento de leis, regulamentos e posturas. 

 
PRESERVAÇÕES DE PROPRIEDADES ALHEIAS 

 
6.13. A CONTRATADA deverão tomar cuidado na 

execução dos serviços, para evitar prejuízos, danos ou 

perdas em benfeitorias existentes, serviços, 

propriedades adjacentes ou outras propriedades de 

qualquer natureza; 

 
6.14. A CONTRATADA será responsável por 

qualquer prejuízo, dano ou perda a propriedade que 

resulte de suas operações. 

 
INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE APOIO 

 
6.15. Caberá à CONTRATADA a responsabilidade 

pelo serviço, operação, manutenção e limpeza do 

Canteiro de Apoio aos serviços.  
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6.16. As instalações da CONTRATADA, relativas ao 

canteiro  ocuparão a área indicada pela Fiscalização, se 

necessário. 

 
6.17. A energia elétrica será obtida a partir da rede da 

concessionária local, cabendo à CONTRATADA todo 

o ônus decorrente das instalações, ligações necessárias 

e principalmente do consumo. 

 
6.18. A CONTRATADA é inteiramente responsável 

pelos serviços médicos, assistênciais, seguros, 

indenizações demais obrigações decorrentes da 

legislação vigente, devidos aos empregos acidentados 

no canteiro. 

 
ARMAZENAMENTOS DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS 

 
6.19. O armazenamento dos materiais fornecidos pela 

CONTRATADA, assim como seu controle e guarda, 

será de sua responsabilidade exclusiva. 

 

 

NORMAS E RECOMENDAÇÕES 

 

6.20. Serão adotadas as normas, especificações e 

recomendações constantes do presente e mais as dos 

seguintes órgãos: 

      Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

 

 

MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS 

6.21. ROTINA DE MEDIÇÃO 

 

15.1.1 – O período de medição dos serviços será o seguinte: 

As medições mensais deverão ser de 15 (quinze) em 15 (quinze) dias. 
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15.1.2 – O Boletim de Medição deverá ser apresentado à 

FISCALIZAÇÃO, para verificação e aceitação preliminar, nos 

três dias antes de completar os 15 (quinze) dias. 

 

15.1.3 – A FISCALIZAÇÃO , no prazo de dois dias úteis, a partir da 

data de apresentação do Boletim de Medição, verificará e informará à 

CONTRATADA: 

 

o A aceitação preliminar da medição; ou  

 

o As correções que deverão ser realizadas no Boletim de 

Medição, com as correspondentes justificativas.   

 

15.1.4 – A CONTRATADA deverá proceder às correções apontadas 

pela FISCALIZAÇÃO no Boletim de Medição, reapresentando-o 

juntamente com o documento de cobrança correspondente, de mesmo 

valor. 

 

o  Serão restituídos à CONTRATADA, caso não 

incorporem as correções exigidas pela 

FISCALIZAÇÃO, o Boletim de Medição e os 

documentos de cobrança. 

 

o  A FISCALIZAÇÃO realizará, ao longo do período 

subsequente, a verificação definitiva do Boletim de 

Medição. 

 

15.2 – CRITÉRIOS DE QUANTIFICAÇÃO DA MEDIÇÃO 

 

15.2.1 – A quantificação dos serviços estará, sempre, vinculada à 

documentação dos projetos executivos. 

 

15.2.2 – Os critérios de quantificação da medição dos serviços serão os 

indicados no respectivo Memorial que acompanha a Planilha de 

Serviços e Quantidades da licitação. 

 

15.2.3 – Sempre que estiver indicado que a quantificação do serviço 

será feita pela quantidade efetivamente realizada no campo, deve-se 

entender que a quantidade calculada na documentação do projeto 

executivo é o limite máximo – ou seja: não serão pagas quantidades 

extras, não-previstas no projeto executivo, que venham a ser executadas 

por imperícia da CONTRATADA, inclusive nos serviços em questão. 

 

15.3 – PADRÃO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO  

 

15.3.1 – O Boletim de Medição deverá conter, além das colunas da 

Planilha de Serviços e Preços, as seguintes colunas extras: 
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 Quantidade Acumulada até a Medição Anterior; e  

 

 Preço Total Acumulado até a Medição Anterior. 

 

15.3.2 – O Boletim de Medição deverá conter todos os serviços 

presentes na Planilha de Serviços e Preços, mesmo aqueles que não 

tenham quantidade medida no período. 

 

15.3.3 – O Boletim de Medição deverá ser apresentado em formato A4 

(210 X 297 mm) e Ter, em cada folha:  

 

 Código de Contrato; 

 

 Aprovação da FISCALIZAÇÃO; 

 

 Número da Folha; 

 

 Período de Referência da Medição; 

 

 Sua apresentação deverá ser por meio magnético. 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

 

16.1 – Em geral, os serviços serão pagos apenas após concluídos e aceitos pela 

FISCALIZAÇÃO.   
 
 
 
 
                                          Milton Sérgio Nascimento 
                   Chefe do serviço de Manutenção e Apoio – SEMAP 
                                          Engenheiro Civil da CMB 
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                      ANEXO VII – MODELO DE PLANILHA DE CUSTO 
 

 Pregão Presencial nº 006/2017 
  Processo Administrativo 415 
   Planilha descritiva dos serviços 
 Item                      Descrição Unidade   Quantidade  R$ Unitário    Preço Total 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 
 
 

6 
 
 

7 
 
 

8 
 
 

9 
 
 

10 
 
 

11 
 
 

12 

 SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
 
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 
 
 
PAREDES 
 
 
PAVIMENTAÇÃO 
 
 
REVESTIMENTOS DE PAREDES E FORROS 
 
 
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS 
 
 
SOLEIRAS/PEITORIS/BALCÕES 
 
 
PINTURAS 
 
 
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 
 
 
INSTALAÇÕES ELETRÍCAS/LÓGICA/TELEFONE 
 
 
DIVERSOS 
 
 
LIMPEZA GERAL 

    

         TOTAL DOS SERVIÇOS   R$ 

           B D I   R$ 

           T O T A L  G E R A L   R$ 
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            ANEXO VIII – PLANTAS  BAIXAS 
 

 Pregão Presencial nº 006/2017      Processo Administrativo 415 
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