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           S I S T E M A  R E G I S T R O D E P R E Ç O S 

Edital do Pregão Presencial nº 010/2019 

PREÂMBULO  
 

 Conforme Artigo 40 da Lei 8.666/93 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 

URBANO, através da  Comissão de Licitação, torna público para conhecimento dos 

interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO NA FORMA 

PRESENCIAL, tipo maior percentual de desconto e o critério de julgamento será o de maior 
desconto sobre os percentual de  desconto da Tabela SINAPI, em sessão pública no endereço:  

Travessa Vereadora virgolina coelho n°1145 CEP: 68540-000 Município de Conceição do 

Araguaia - PA, para REGISTRO DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL PARA FUTURA, 

EVENTUAL E PARCELADA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (VISITA PERIÓDICA) E CORRETIVA (SERVIÇOS 

EVENTUAIS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, NOS SISTEMAS, 

EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA. Esclarecemos que a presente 

licitação e conseqüente a contratação serão regidas pela Lei Federal nº 10.520 de 17 

de julho de 2002, subsidiariamente Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1.993 e 

suas alterações, pelas Leis Complementares nºs 123/2006 e 147/2014, pelo 

Decreto 7.892/2013 e 8.250/2014 e pelas disposições fixadas nesse Edital e 

Anexos. Este pregão será conduzido pela Pregoeira, Heloisa Mendes Sousa Francisco 

e Respectiva Equipe de Apoio. Na hipótese de não haver expediente ou ocorrer qualquer 

fato superveniente, que impeça a realização da sessão pública, a critério exclusivo da 

Prefeitura, através da Comissão de Licitação, fica a mesma adiada para o primeiro dia 

útil subseqüente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido, desde que não 

haja comunicação da Pregoeira em contrário.  

  

Local: sala da Comissão Permanente de Licitações com sede Travessa Vereadora 

virgolina coelho n°1145, Conceição do Araguaia - PA.  

Data: 23 dias do mês de outubro de 2019. 

Horário: às 08h:30m (horário local), com tolerância de 15 (quinze) minutos. 

 

 

1 - OBJETO LICITADO: 

O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL 

PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA (VISITA PERIÓDICA) E 

CORRETIVA (SERVIÇOS EVENTUAIS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E 

MATERIAIS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES NOS PRÉDIOS 

PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, para 

o período de 12 (doze) meses, conforme anexo I deste Edital. 

 

1.1 Os serviços listados, não necessariamente serão adquiridos em sua totalidade, sendo 

considerados apenas para fins de adjudicação e posterior convocação para assinatura da 

Ata de Registro de maior desconto percentual. As licitantes para as quais forem 

adjudicados itens constantes do referido anexo e forem convocadas para a assinatura da 

Ata, obterão apenas o direito e a exclusividade de fornecimento dos referidos itens até o 

término da vigência contratual. Alertamos a todos os licitantes, para fins de seus 

planejamentos orçamentários que os mesmos não estão obrigados a adquirir 

previamente os “Serviços de engenharia para manutenção preventiva e corretiva” 
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constantes. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano não se 

responsabilizará por prejuízos financeiros, não cabendo por 

 

 parte dos licitantes qualquer recurso sob alegação da expectativa da serviços por parte 

da Sec. Mun. de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. 

1.2 A quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacionado no edital, 

serve apenas como orientação, não constituindo, sob hipótese alguma garantia de 

faturamento. 

 

2 - ESCLARECIMENTOS INICIAIS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 Esclarecimentos Iniciais: 

 

2.1.1 O Sistema de Registro de Preço/maior desconto percentual (SRP) é um 

conjunto de procedimentos para registro formal de preços/maior desconto percentual 

relativos à aquisição de bens/prestação de serviço futura, onde as empresas 

disponibilizam produtos/serviços a preços/descontos e prazos certos e registrados em 

documento específico denominado Ata de Registro de preço/maior desconto percentual. 

Neste Sistema, as aquisições/prestações de serviços são feitas quando melhor convier 

aos órgãos que integram a Ata, sem, no entanto, estarem necessariamente obrigados a 

contratar com os fornecedores vencedores do certame. 

 

2.1.2 Nesta licitação, será firmada uma Ata de Registro de maior desconto 

percentual, que é um documento vinculativo, obrigacional, com característica de 

compromisso para futura contratação, onde os fornecedores manterão seu desconto 

registrado, durante o período de 12(doze) meses, tornando-os disponíveis, caso o 

Município de Conceição do Araguaia - PA necessite efetuar os serviços nas quantidades 

julgadas necessárias e aos mesmos descontos registrados no certame. 

 

2.1.3 Órgão gerenciador - órgão ou entidade da Administração pública, responsável 

pela condução do conjunto de procedimentos para registro de maior desconto percentual 

e gerenciamento da ata de registro de maior desconto percentual dele decorrente; 

 

2.1.4 Órgão participante - órgão ou entidade da Administração pública municipal que 

participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de maior desconto percentual 

e integra a ata de registro de maior desconto percentual ; e 

 

2.1.5 Órgão não participante - órgão ou entidade da Administração pública que, não 

tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta 

norma, faz adesão à ata de registro de maior desconto percentual . 

 

2.1.3 Ao desconto percentual do primeiro colocado poderão ser registrados 

tantos fornecedores quanto necessários para que, em função das propostas 

apresentadas, seja atingida a quantidade total para o item. 

2.1.4 Quando das contratações decorrentes do registro de maior desconto percentual 

será respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da Ata. 

2.1.5 - Não poderão participar, direta ou indiretamente, licitante que mantenham 

sociedade ou participação com servidor (res) ou dirigente (s) que esteja (m) ligado (s) a 

qualquer um dos órgãos envolvidos no processo em análise. Considera-se participação 

indireta a existência de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira ou trabalhista. 
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     2.1.6 A participação neste certame implica aceitação de todas as condições 

estabelecidas neste instrumento convocatório.  

 

3 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

As empresas licitantes deverão entregar, no dia e hora marcados, na Prefeitura Municipal 

de Conceição do Araguaia - PA, 02 (dois) envelopes com as seguintes indicações 

externas: 

 

ENVELOPE Nº. 01: PROPOSTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA 

Comissão de Licitações 

Pregão Presencial nº. 0XX/2019 

Licitante: (denominação social completa da empresa e nº. CNPJ/MF) 

 

ENVELOPE Nº. 02: DOCUMENTAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA 

Comissão de Licitações 

Pregão Presencial nº. 0XX/2019 

Licitante: (denominação social completa da empresa e nº. CNPJ/MF) 

 

3.1 - Credenciamento: 

A licitante deverá fazer-se presente junto a Pregoeira mediante somente um 

representante legal, conforme instruções abaixo: 

3.1.1- Consideram – se como documentos credenciais, no caso de sócio, proprietário, 

administrador, dirigente ou assemelhado, o ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor e alterações subsequentes, (Caso não esteja com à ultima 

alteração CONSOLIDADA), devidamente registradas e documento de identificação 

pessoal com foto, (CNH, Identidade, ou Carteira de Categoria Profissional), 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 Carta de Credenciamento - com firma reconhecida em cartório - 

(conforme modelo do Anexo II), podendo ser substituída por procuração particular ou 

pública que explicitamente conceda ao representante plenos poderes para formular 

ofertas e lances verbais, negociar DESCONTOS e praticar todos os atos 

inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases 

licita tórias. 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 em cartório. Sendo o único admitido a intervir 

no procedimento licitatório no interesse da representada, deverá ser 

apresentada no início da sessão pública de Pregão, fora dos envelopes de maior 

percentual de desconto e da documentação; 

      

     

     3.1.2 - Se for assinada por outra pessoa, que não seja sócio, proprietário, 

administrador, dirigente ou assemelhado, a mesma deverá ter poderes para assinar 

o referido documento, sendo que a comprovação far-se-á através dos documentos que 

comprovem tal condição.  

     

3.1.3 - Será necessária a presença de todos os representantes credenciados na abertura 

da sessão do Pregão (Presencial), ainda que os credenciados não manifestem o interesse 

em oferecer lances, o que não impedirá as empresas de concorrer no certame com a 

primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos (proposta escrita). 
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3.1.4 - Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa, e deverá estar 

munido de Documento de Identificação em original ou copia com foto, CNH, Identidade 

ou Carteira de Categoria Profissional. 

 

31.5 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica (CNPJ); 

 

Devem consta ainda, fora do envelope no ato do credenciamento: 

 

    3.1.6 Caso a licitante seja - ME ou EPP, para fazer jus aos benefícios da LC 123/06 e LC 
147/2014, deverá apresentar declaração que é Micro Empresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, no ato do credenciamento, conforme modelo - Anexo X, do presente instrumento 
convocatório (se for o caso) e CERTIDÃO SIMPLIFICADA expedida pela Junta Comercial 
(Conforme Instrução Normativa nº 103, art. 8º do Departamento Nacional de Registro do 
Comércio, de 30/04/2007, publicada no DOU de 22/05/2007) ou DECLARAÇÃO DE 
ENQUADRAMENTO validada pela Junta Comercial, ou outro documento que tenha a 
mesma comprovação, ambas expedidas no exercício de  2019. 

 
    3.1.7. O não atendimento do disposto no item 3.1.6. implicará renúncia ao direito de fruir dos 

benefícios estabelecidos na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei complementar 
nº 147/2014 e 155/2016 na presente licitação. 

 
     3.1.8. A consulta de optante pelo Simples Nacional não substitui a 

Certidão/Declaração da Junta Comercial. 
  
     3.1.9. Ainda no credenciamento, em momento oportuno, deverão ser entregues à 

Pregoeiro os seguintes documentos:  
 
a) Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme 

modelo constante no Anexo VII (conforme exigência prevista no inciso VII, do artigo 4°, 
da lei n° 10.520/02);  
    

b) Declaração de Responsabilidades constante no Anexo IX do Edital. 
 

c) Declaração de elaboração independente de proposta constante no Anexo III do 
Edital. 
  

  
     3.1.10. A não apresentação da declaração citada na alinha “a” do item anterior, implicará na 

exclusão do licitante, salvo se o representante credenciado declarar na sessão pública, 
expressamente, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, POREM as 
declarações citadas nas alinhas “b” e “c” e obrigatório para requisito de 
credenciamento do representante a não apresentação implicará na exclusão do licitante. 

 
 

     3.1.10. A não apresentação das declarações citadas nas alinhas “a” e “b” do item 

anterior, implicará na exclusão do licitante, salvo se o representante credenciado 

declarar na sessão pública, expressamente, que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação e responsabilidades. 
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     3.1.10.1. Ocorrendo a hipótese descrita no subitem 3.1.10 a Pregoeira solicitará da 

Equipe de Apoio a expedição da declaração que deverá ser assinada pelo Representante 

da licitante devidamente credenciado, sendo a mesma juntada aos autos. 

 

     3.1.11. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 

conformidade da proposta sujeitará o licitante às sanções previstas na legislação vigente. 

 

3.2. Das Disposições Gerais do Credenciamento: 

      

     3.2.1. O representante da licitante que não se credenciar perante Pregoeira ficará 

impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de desconto, de declarar 

a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, 

enfim, de representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes “Proposta” 

ou “Documentação” relativa a este Pregão. 

 

     3.2.2. Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais, no entanto 

participará do certame competindo com sua proposta escrita, para efeito de ordenação 

das propostas e apuração do maior percentual de desconto.  

 

     3.3. Na hipótese dos documentos que comprovam a regularidade da outorga de 

credenciamento (estatuto, contrato social etc.), a Declaração de que cumpre plenamente 

os requisitos de habilitação ou outro documento referente à fase de credenciamento, que 

por equívoco esteja dentro dos envelopes de Proposta ou de Habilitação, poderão ser 

retirados dos respectivos envelopes, pelo próprio representante, que procederá ao novo 

lacramento do envelope.  

 

    3.3.1. Na fase de credenciamento será permitido ao representante da empresa licitante 

retirar os documentos necessários que porventura estejam dentro dos envelopes de 

proposta e/ou de habilitação para providenciar as cópias ou fazer impressão de 

documento que esteja fora do envelope desde que não inviabilize ou retarde o inicio do 

credenciamento, por conveniência a Pregoeira exercera o poder discricionário para 

autorizar ou não o afastamento do licitante, com a finalidade de complementar a 

documentação para o credenciamento, devendo em seguida lacrar os referidos 

envelopes.  

 

    3.4. Após o encerramento da fase de credenciamento, não será permitida a participação 

de retardatários, salvo, na condição de ouvintes. 

 

    3.5. Em caso excepcional, a empresa licitante poderá substituir o representante 

credenciado, apresentando novo credenciamento, obedecendo as exigências pertinentes 

ao feito. 

 

4 - DA PROPOSTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO - Envelope nº. 01: 

     4.1. A proposta de Preço deverá ser formulada com   maior percentual de desconto da 
Tabela SINAPI/JANEIRO 2018 em anexo ao edital, podendo ser usado modelo Anexo III 

(Formulário Padrão Para Preenchimento da Proposta), ou modelo próprio, contendo as 

informações exigidas neste Edital, no Termo de Referência, em uma via impressa, em 

língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigidas com 

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

carimbo contendo o nº. do CNPJ-MF da licitante, assinada e rubricadas todas as 

folhas pelo representante legal do licitante proponente.  

 

4.1.2.  A proposta de preço deverá conter, dentre outros, os seguintes elementos: 
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a) Razão Social, nome de fantasia, endereço completo, CNPJ e inscrição estadual e 

municipal, os números de telefone e fax, banco, agência, dados bancários e o 

endereço eletrônico (e-mail), se houver, para contato; 

b) Número do Pregão e do Processo Administrativo; 

c) Descrição de forma clara e sucinta do objeto da Licitação em conformidade com as 

especificações do Anexo I deste Edital; 

d) Preço unitário e preço total para cada item cotado, em moeda corrente nacional 

(R$), em algarismos, por extenso apenas o percentual de desconto total da 

proposta, com até duas casas decimais após a vírgula (R$X,XX), apurado à data de 

sua apresentação; 

e) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias; 

f) Fabricante; 

g) Prazo de validade do objeto; 

h) Forma de pagamento; 

i) Prazo, forma, local e condições de entrega do objeto; 

j) Dados da pessoa competente para assinar a ARP; 

k) Outras informações pertinentes acerca do fornecimento do objeto e as contidas no 

modelo de proposta. 

 

 

4.1.3 O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 

dias, e será contado a partir da data da entrega da proposta. 

4.1.4 - No caso da licitante apresentar a proposta de DESCONTO em formulário próprio, 

deverá obedecer ao descritivo do objeto, quanto às quantidades e características do 

mesmo. 

 

4.3 – Os fornecimentos dos “Serviços de engenharia para manutenção 

preventiva e corretiva” deverão ser entregue durante 12(doze) meses após a 

homologação e publicação do extrato da Ata de Registro de maior desconto 

percentual , conforme solicitação da Diretoria de Serviços, por profissionais e 

por meios habilitados, contendo a quantidade de materiais no caso “Serviços de 

engenharia para manutenção preventiva e corretiva” contendo a quantidade e 

os locais de entrega, e atender às condições estabelecidas no Edital sem ônus 

de qualquer natureza que vier ocorrer por conta do contratado, devendo a 

licitante vencedora ter disponibilidade dos “Serviços de engenharia para 

manutenção preventiva e corretiva” a serem requisitados. Os “Serviços de 

engenharia para manutenção preventiva e corretiva” ofertados deverão atender 

às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos 

órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, ETC - 

atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do art. 39, 

inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).  

  

4.4 - Nos descontos percentuais propostos serão consideradas todas as obrigações 

previdenciárias, fiscais (ICMS e outros), comerciais, trabalhistas, tributárias, material, 

embalagens, fretes, seguros, tarifas, depósitos, descarga (mão-de-obra, equipamentos 

ou qualquer despesa), transporte, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou 

que venham a incidir sobre o fornecimento dos produtos, objeto desta licitação. 

4.5  Todo e qualquer fornecimento dos “Serviços de engenharia para manutenção 

preventiva e corretiva” fora do estabelecido neste edital, em desacordo com as 

especificações, será imediatamente notificado à(s) licitante(s) vencedora(s), que ficará 

(o) obrigada(s) a substituir prontamente os produtos, correndo por sua conta e risco tais 

substituições, sendo-lhes aplicadas, também, as sanções previstas no item 11 deste 

edital. 
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4.6 Entende-se por encargos, referentes à proposta, os tributos (impostos e Taxas), 

contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos, fornecimento de mão-de-obra 

especializada, os instituídos por leis sociais, Administração, lucros, impressos e 

ferramental, transporte de material, de pessoal, estadia, hospedagem, alimentação e 

qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste edital.  

4.8  Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste Edital. 

 

4.9 A(s)  empresa(s)  declarada(s) vencedora(s) deverá realizar os “Serviços de 

engenharia para manutenção preventiva e corretiva” solicitado(s) no máximo 

até 02 (dois) dias corridos, contados da solicitação da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano ou entrega da nota de empenho. O 

Não cumprimento deste prazo poderá acorrer em punições e ate a exclusão do 

fornecedor.  

4.10 Fica estabelecido que todos os “Serviços de engenharia para manutenção 

preventiva e corretiva” sejam realizados assim que o fornecedor receba a 

requisição/solicitações emitida pelo responsável designado pela Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. 

4.11 As solicitações a serem efetuadas pelo município serão de forma parcelada tão logo 

seja emitida a respectiva ordem de serviços/nota de empenho. 

4.12  Critério para aceitabilidade do desconto concedido: o desconto mínimo admitido 

para a proposta, visa atender o princípio da economicidade. 

 

5 - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - Envelope nº. 02: 

 

A documentação deverá ser apresentada em envelope lacrado e deverá ser 

apresentada em 01 (uma) via original, ou por qualquer processo de cópia 

autenticada por meio de cartório competente ou publicação em órgão da imprensa 

oficial ou, ainda, por cópias simples, desde que acompanhadas dos originais para 

conferência por parte da Pregoeira ou a Equipe de Apoio. 

 

5.1. Habilitação Jurídica: 

 Conforme o Artigo 28 da Lei 8666/1993. 

a) Cédula de Identidade e CPF do (s) sócio (s), autenticada em cartório; 

  

b) Registro comercial, no caso de firma individual; 

 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações 

subsequentes, (Caso não esteja com à ultima alteração CONSOLIDADA), 

devidamente registradas, em se tratando de Sociedade Comercial, e no caso de 

sociedade por ações acompanhadas da ata arquivada da assembleia da última 

eleição da diretoria; 

 

d) Inscrição no ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício; 

 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;  

 

OBSERVAÇÃO os documentos exigidos no CREDENCIAMENTO não precisaram 

ser colocados no envelope de HABILITAÇÃO.  
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5.2. Habilitação Fiscal e Trabalhista:  

 Conforme o Artigo 29 da Lei 8666/1993 e Lei nº 12.440, de 07/07/2011 

 

a) Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Federais e Divida Ativa da 

União, emitida pela Secretaria da receita Federal; esta certidão, válida para o 

estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito 

da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 

'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. 

b) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual; 

     c) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Municipal 

do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da Lei; 

d) Certidão Negativa, expedida pela Caixa Econômica Federal, com a finalidade de 

comprovar a inexistência de débitos junto ao Fundo de Garantia por tempo de serviço - 

FGTS; instituídos por lei. Lei 8036 de 1990, Art. 27,a 

     e) Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida através do 

site www.tst.jus.br/certidão, de acordo com a Lei nº 12.440, de 07/07/2011, ou outra 

que tenha a mesma comprovação na forma da lei; 

. 

f) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual da origem do 

licitante (BIC, FIC ou equivalente).  

 

g) ALVARÁ de funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal sede da 

licitante, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade 

e compatível com o objeto da presente licitação; 

 

h) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica (CNPJ); 

 

 

I - Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal atuando em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer 

trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos (CFB, Art. 7o, inciso XXXIII, c/c a Lei no 9.854/99), (conforme modelo 

do Anexo V), assinada por representante (s) legal (is) da empresa. 

II - Declaração da licitante sob as penas da lei, de que não foi 

declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, (conforme 

modelo do Anexo VI), assinada por representante (s) legal (is) da empresa, 

acompanhado de certidão de inidoneidade emitida pelo portal da transparência. 

 

III - Declaração do próprio licitante que não existe em seu quadro de empregados, 

servidores públicos da contratante exercendo funções de gerencia, administração ou 

tomada de decisão, na forma do art. 9º, inciso III da Lei 8.666/93. (conforme modelo do 

Anexo VIII), assinada por representante(s) legal (is) da empresa.  

IV -  Declaração de determinações constantes da NR-35 (conforme modelo do 

anexo XI) 

 

V - Declaração de disponibilidade de equipamentos e pessoal técnico (conforme 

modelo do anexo XII) 

VI - Anexar a (s) declaração (ões) individual (is), assinada (s) pelo próprio (s) 

profissional (ais) apresentado (s) para atendimento o Item V, acima, autorizando sua 

(s) inclusão (ões) na equipe técnica, e que irá participar na execução dos trabalhos, com 

firma reconhecida (as) em cartório. (conforme modelo do anexo XIII) 

VII - Modelo de declaração de visita aos locais dos serviços/obra (conforme 
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modelo do anexo XIV).  

VIII - Informações para formalização do contrato (conforme modelo do anexo 

XIV) 

 

OBS: Todos os Anexos e Declarações citadas nos ITENS 3.1.1 Anexo II, 3.1.6 

Anexo IX, 3.1.9 a, b Anexos VI e VIII, 4.1 Anexo III, SUB ITENS 5.1.I, 5.1.II, 

5.1.III, 5.1.IV, 5.1.V, 5.1.VI, 5.1.VII e 5.1.VIII. Deveram ter firma reconhecidas 

em cartório sujeito a desabilitação caso não estejam reconhecidas.      

 

Obs.: Caso as Declarações citadas nos sub Itens 5.1.I, 5.1.II, 5.1.III, não tenham sido 

assinadas por sócio-gerente ou diretor da empresa, identificadas no Ato Constitutivo, às 

mesmas deverão vir acompanhadas de “Procuração” que conceda poderes ao signatário 

das Declarações ou através do Credenciamento referido no subitem 3.1, deste edital. 

 

 

5.3. Relativo a Qualificação Econômico-Financeira: 

 Conforme o Artigo 31 da Lei 8666/1993.  

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, registrado na Junta Comercial do 

Estado que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição 

por balancetes ou balanços provisórios. Certidão junto ao Conselho Regional de 

Contabilidade - DHP do profissional responsável pela elaboração do balanço.  

b)  Somente empresas, que ainda não tenham completado seu primeiro exercício fiscal, 

poderão comprovar sua capacidade econômica financeira por meio de balancetes 

mensais, conforme o disposto na Lei Federal nº 8.541, de 1992;  

c)  Comprovação de boa situação financeira através de índices contábeis, 

assinado por profissional habilitado e responsável pela contabilidade da empresa, 

devidamente comprovada pelo balanço patrimonial demonstrando os índices abaixo, 

aplicando as respectivas fórmulas, devendo ser os índices b.1 e b.2  iguais ou superiores 

a 1,0 (um), e os índices b.3 e b.4 iguais ou inferiores a 1,0 (um). 

 
c1) Liquidez Geral = (AC + ARLP) = ou > 1,0 

                                  (PC + PELP)  

  

c2) Liquidez Corrente = AC/ PC = ou > 1,0 

 

c3) Grau de Endividamento Geral =      PC + PELP      = ou, < 1,0 

                                                               PL + REF 

 

c4) Grau de Endividamento Corrente =  ___    PC___      = ou < 1,0 

                                                                     PL + REF  

 

c5) Comprovação de Patrimônio Líquido mínimo, igual ou superior a 10% 

(dez por cento) do percentual de desconto estimado do Convenio.   

 

onde: 

 

AC - Ativo Circulante 

PC - Passivo Circulante 

ARLP – Ativo Realizável a Longo Prazo 

PELP – Passivo Exigível a Longo Prazo 

AT - Ativo Total 

PL = Patrimônio Líquido 
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REF = Resultado de Exercício Futuro 

 

 
d) Demonstrações contábeis realizados/elaborados via Escrituração Contábil digital 

através do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED deverão ser apresentados com 

autenticação da Junta Comercial; 

e) Certidão junto ao Conselho Regional de Contabilidade – Declaração de 

Habilitação Profissional (DHP) do profissional responsável. Conforme Resolução CFC 

871/00, art.1°, §único; art. 177 da Lei nº 6.404/76, Resolução CFC N° 1.363/2011, art. 

2° inciso VI, alterada pela Resolução CFC N° 1.402/12.  

f) Se tratar de sociedades anônimas, as demonstrações contábeis podem ser 

apresentadas por intermédio de publicação na imprensa, na forma da Lei. 

 
g) Certidão negativa de falência ou concordata e\ou Recuperação Judicial, 

Conforme o Artigo 31 inciso II da Lei 8666/1993, expedida pelo Cartório Distribuidor da 

sede da pessoa jurídica; 

 
g1) O prazo de validade máximo para as Certidões de Falência e Recuperação 

Judicial/Concordata quando ausente tal informação no corpo da própria certidão será de 

60 (sessenta) dias. 

 
 

5.4. Habilitação Técnica: 

 

5.4.1. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA 

a) A comprovação de qualificação técnica da empresa será feita mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: 
 

a.1) Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional CREA/CAU, em 

plena validade; 
  
a.2) Documentação comprobatória de vínculo profissional do engenheiro civil e 

engenheiro eletricista/Arquiteto com a licitante. 
 
a.3) A comprovação de vínculo profissional com a empresa licitante poderá ser 

demonstrada através da Carteira de Trabalho (CTPS), contrato de prestação de serviço 

ou contrato social, ou ainda pela Certidão de Registro da Licitante na entidade 

profissional, desde que nesta certidão conste o nome do profissional; 

a.4) Atestado (s) de Capacidade Técnica, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, em favor de profissional pertencente ao quadro técnico do licitante, 

devidamente registrado(s) no CREA/CAU e acompanhado(s) da respectiva Certidão de 

Acervo Técnico – CAT, que comprove(m) a execução compatível em característica com o 

objeto da licitação qual seja; Serviço de manutenção predial preventiva e corretiva, em 

relação às parcelas de maior relevância, conforme discriminação abaixo: 

 

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO/DESCRIÇÃO 

VALOR MINÍMO 

DOS 

QUANTITATIVOS 

Execução de demolições, remoções e retiradas 6.000 m2 
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Execução de obras que demandam movimento em terra 9.000 m3 

Execução em concreto para infraestrutura e superestrutura 200 m3 

Execução em armadura para infraestrutura e superestrutura 3.000 kg 

Execução de paredes em alvenaria  4.000 m2 

Execução de paredes em divisórias 1.500 m2 

Execução de esquadrias em vidro temperado 200 m2 

Esquadrias metálicas e de alumínio 200 m2 

Execução de cobertura em estrutura metálica  1.400 m2 

Execução de cobertura em telha fibrocimento 3.000 m2 

Execução de pisos cerâmicos 5.000 m2 

Execução de instalações de esgoto 4.000 m 

Execução de instalações de coleta de águas pluviais 10.000m 

Execução de instalações hidráulicas 600 m 

Execução de Instalações elétricas  20.000 m 

Execução de Instalações lógicas (cat 5E) 5.000 m 

Substituição de lâmpadas, luminárias e interruptores  1.000 unidades 

Execução de revestimento primário (chapisco, reboco e emboço) 10.000 m2 

Execução de forro em PVC 2.500 m2 

Execução de revestimento final (pintura)  10.000 m2 

Execução de serviços para combate ao incêndio (extintores) 100 unidades 

 

 

a.5) Os atestados referir-se-ão a contratos já concluídos. 
 
a.6) Os atestados deverão estar em nome do Engenheiro (a) Arquiteto(a) que conste 

como responsável da Licitante, podendo ter sido assinado em conjunto; 

a.7) No caso de registro/inscrição em outra jurisdição, o comprovante de 

registro/inscrição na entidade profissional competente deverá ser visado e assinado pelo 

conselho de classe do Estado do Pará. 

a.8) A empresa licitante deverá apresentar declaração formal de disponibilidade dos seus 

equipamentos, ferramental, instalações físicas apropriadas e específicas, bem como que 

disponibilizará do seu pessoal técnico especializado para a realização dos serviços de 

manutenção, objeto deste certame, conforme preceitua o parágrafo 6º do Art. 30 da Lei 

8666/93. O não cumprimento dessa exigência, será motivo de desclassificação da 

licitante. 

a.9) Termo de Vistoria, declarando que a empresa representada por um profissional 

regularizado junto ao CREA/CAU, e que seja do quadro de pessoal da licitante, procedeu 

vistoria nas instalações e tomou conhecimento de todas as condições necessárias para a 

execução dos serviços objeto desta licitação, de forma a subsidiar a formulação de sua 

proposta. 

a.10) A empresa poderá proceder a vistoria nos locais onde serão prestados os serviços. 

A vistoria deverá ser realizada em horário comercial, das 8h às14:00h, de segunda a 

sexta-feira, agendada através do e-mail: wsouzati@gmail.com.A licitante que decidir não 

realizar a vistoria e, eventualmente, subestimar sua proposta, estará incorrendo em risco 

típico do seu negócio, não podendo, futuramente, opor- lá contra a Administração para 

eximir-se de qualquer obrigação assumida ou para rever os termos do contrato que vier 

http://www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br/
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a firmar, devendo para isso emitir declaração que se responsabiliza por todos os serviços 

caso seja contratada no ato da habilitação. Arcar com o ônus decorrente de eventual 

equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para 

o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados 

nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

5.4.2. DA VISTORIA PRÉVIA 

 

a. As empresas interessadas poderão realizar vistoria nos locais e instalações 

da prestação dos serviços, proceder a medições e verificar as instalações e 

equipamentos até o dia anterior à abertura da licitação de forma a obterem pleno 

conhecimento das condições e eventuais dificuldades para a sua execução, bem como 

de todas as informações necessárias para a formulação da sua proposta de desconto 

percentual. 

b. A realização da vistoria é facultativa, não se consubstanciando em condição 

para a participação na licitação, ficando, contudo, as licitantes cientes de que após 

apresentação das propostas não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações 

posteriores de desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não 

identificadas ou previstas. 

  

 

5.5. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

– A apresentação do Certificado de Registro Cadastral (CRC) da prefeitura municipal de 

Conceição do Araguaia - PA, expedidos nos termos da Lei nº 8.666/93, dentro do prazo 

de validade, substitui os documentos dos itens 5.1, letra “a, b, c, d, e”; 5.2, letras 

“a”, “b”, “c”, “d”, “e” , “f”, “g”; 5.3, letra “a”, “b”, “c” e “d”; 5.4, letra “a”.  O 

registro cadastral não substitui os documentos relacionados no item 5.1 alíneas 

“I”, “II e III, os quais deverão ser obrigatoriamente apresentados por todos os 

licitantes. 

 

5.5.1 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, estas 

serão consideradas vencidas 60 (sessenta) dias após sua emissão. 

 

5.5.2 Serão inabilitadas as empresas que apresentarem em desacordo, os documentos 

necessários à habilitação, bem como as empresas que estiverem sob processo de 

falência e as que estiverem cumprindo as penalidades previstas nos Incisos III e IV do 

Art. 87 da Lei n. 8.666/93. 

 

5.5.3 Os documentos apresentados por qualquer licitante, se expressos em língua 

estrangeira, deverão ser traduzidos para o português por tradutor público 

juramentado e autenticados por autoridade brasileira no país de origem. 

 

5.5.4 Não serão aceitos protocolos referentes a solicitações feitas às repartições 

competentes quanto aos documentos mencionados neste Edital, nem cópias ilegíveis, 

mesmo autenticadas. 

 

5.5.5 As microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas no art. 3º 

da Lei Complementar n.º 123, de 14.12.2006, deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
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esta apresente alguma restrição (art. 43, caput da Lei Complementar no 

123/2006 e art. 43, §1º da Lei Complementar n.º 147/2014);  

 

5.5.6 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 

o prazo de 5 (CINCO) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual 

período, quando requerido pelo licitante, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de negativa, exceto nos casos de urgência na contratação ou de 

prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados no processo (art. 43, 

§1º da Lei Complementar n.º 147/2014 e art. 4, §§ 1º e 3º do Decreto n.º 

6.204, de 5.9.2007); 

 

5.5.7 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 5.5.6, implicará 

na exclusão do certame, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 

8.666, de 21.06.1993, sendo facultado a Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do instrumento 

contratual, ou revogar a licitação (art. 43, § 2º da Lei Complementar n.º 

123/2006 e art. 4º, § 4º do Decreto nº 6.204, de 5.9.2007); 

 

 

5.5.8 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou 

por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente ou 

publicação em órgão da imprensa oficial ou, ainda, por cópias simples, desde que 

acompanhadas dos originais para conferência por parte da Pregoeira ou a Equipe de 

Apoio. 

 

NOTA IMPORTANTE: 

1. Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos Federais, Estaduais 

e Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que 

impeça a expedição de documentos oficiais, a habilitação da licitante ficará 

condicionada à apresentação do documento que não pôde ser apresentado na data 

da abertura dos envelopes do certame, em até 05(cinco) dias úteis após o 

encerramento da greve. 

1.1. No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que demonstre que a 

licitante está irregular perante determinado órgão), haverá a inabilitação em razão de 

fato superveniente, de acordo com o previsto no artigo 43, parágrafo 5º da Lei nº. 

8.666/93. 

1.2. Caso já esteja estabelecida à relação contratual (nota de empenho e/ou contrato), 

vindo o Contratado apresentar certidão positiva (ou documento que demonstre que a 

licitante está irregular perante determinado órgão), ocorrerá à rescisão contratual, por 

inadimplemento de cláusula do contrato, conforme artigo 55, inciso XIII c/c artigo 78, I 

da Lei nº. 8.666/93. 

6- DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

6.1 - No julgamento observar-se-á o disposto no artigo 4º, inciso X da Lei nº 10.520/02. 

6.2 - A Pregoeira considerará vencedora a proposta de maior desconto sobre os percentuais 
de descontos da Tabela SINAPI e classificará as propostas das empresas considerando os 

maiores percentuais propostos, aplicados, observando-se que será declarada 

vencedora a licitante que apresentar maior desconto sobre o percentual de descontos da 
Tabela SINAPI. 
6.3 - Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos 

REGISTRO DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL PARA FUTURA, EVENTUAL E 
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PARCELADA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA (VISITA PERIÓDICA) E CORRETIVA (SERVIÇOS EVENTUAIS), COM 

FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E 

INSTALAÇÕES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, estabelecidos no instrumento convocatório, sendo 

desclassificadas as que estiverem em desacordo com o mesmo. 

7 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

7.1 - Caso não haja recurso, a Pregoeira, na própria sessão pública, adjudicará o objeto 

do certame à(s) licitante(s) vencedora(s), encaminhará o processo para providencias 

quanto a parecer técnico e posterior homologação pelos Gestores Municipal.  

7.1.1 - Declarada a vencedora, qualquer Licitante, de imediato e motivadamente, poderá 

manifestar a intenção de recorrer, que será registrada resumidamente em ata, quando 

lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias corridos para a apresentação das razões do 

recurso, ficando as demais Licitantes desde logo intimadas para apresentar as contra-

razões, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata ao processo. 

A licitante poderá também apresentar as razões de recurso no ato do pregão, as quais 

serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo 

intimados para apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da 

lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata do processo; 

7.1.2 - Caso as licitantes interporem recursos administrativos através de fac-símile, os 

mesmos deverão ser transmitidos A Pregoeira dentro do prazo recursal e seus originais 

serem protocolados, na Prefeitura Municipal, em até 02 (dois) dias úteis da data do 

término do prazo recursal, sob pena de ser considerado deserto ou prejudicado. 

7.1.3 - Na falta de manifestação imediata e motivada da licitante, importará a 

decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação, pela Pregoeira, 

ao vencedor. 

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

de aproveitamento. 

7.2 - Ao Município de Conceição do Araguaia fica assegurado o direito de revogar ou 

anular a presente licitação, em parte ou no todo, em decisão justificada. Em caso de 

revogação ou anulação parcial do certame, o Município poderá aproveitar as propostas 

nos termos não atingidos pela revogação ou anulação e na estrita observância aos 

critérios de julgamento previstos neste edital, na Lei nº. 10.520/02 e subsidiaria a Lei 

8.666/93 e suas respectivas alterações. 

8- DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE MAIOR DESCONTO 

PERCENTUAL  

8.1 - Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de maior desconto 

percentual, documento vinculativo obrigacional, com características de compromisso para 

a futura contratação, com o fornecedor primeiro classificado e, se for o caso, com os 

demais classificados que aceitarem fornece os serviços pelos descontos percentuais do 

primeiro, obedecida à ordem de classificação e os quantitativos propostos. 

8.2 - No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não comparecer 

ou se recusar a assinar a Ata de Registro de maior desconto percentual, sem prejuízo das 

cominações a ele previstas neste Edital, a prefeitura municipal de Conceição do Araguaia 

- PA registrará os demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o desconto do 

primeiro classificado na licitação. 

8.3 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições da Ata 

de Registro de maior desconto percentual, não retirar a nota de empenho no prazo 

estipulado ou não reduzir o desconto registrado quando esse se tornar superior aqueles 

praticados no mercado. 

 

9 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

http://www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br/


ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II. 

CEP: 68.540-000 Conceição do Araguaia-PA 

CNPJ: 29.392.037/0001-94 

 

    15 
 

 

www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br   semiduobras@gmail.com  

 

9.1 - O pagamento será efetuado em ate 30 dias contados da apresentação da nota 

fiscal/fatura desde que tenha ocorrido a efetiva prestação dos serviços objeto da 

presente licitação, bem como tenha sido emitido o Termo de Recebimento Definitivo. A 

apresentação da Nota Fiscal deverá informar a modalidade e numero da licitação, 

empenho e dados bancários. 

9.1 - Durante a vigência da Ata de Registro de maior desconto percentual , os descontos 

registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente 

comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da 

Lei n. º 8.666/93 ou de redução dos descontos praticados no mercado. 

9.2 - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do 

art. 65 da Lei n. º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por 

cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 

9.2.2 - Comprovada a redução dos descontos praticados no mercado nas mesmas 

condições do registro, e, definido o novo desconto máximo ou mínimo a ser pago pela 

Administração, o Proponente registrado será convocado pelo órgão gerenciador para 

alteração, por aditamento, do desconto percentual da Ata. 

a. O pagamento será proporcional aos serviços executados medidos e 

atestados pelos engenheiros fiscais do contrato e ao cumprimento das metas 

estabelecidas no Acordo de Níveis de Serviços. 

b. A Contratada deve apresentar até o quinto dia de cada mês, Relatório 

Resumo de Manutenção assinado pelo Engenheiro Responsável, observando o constante 

neste Termo de Referência, para análise prévia da fiscalização. 

c. O Contratante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para verificar o relatório 

apresentado e autorizar, por meio do atestado dado pelo engenheiro fiscal do contrato à 

planilha de medição físico financeira, a Contratada a emitir a nota fiscal/fatura, com 

eventuais descontos por descumprimento de acordo de nível de serviço, a critério da 

Fiscalização. 

d. Caso a contratada não concorde com os descontos apontados na autorização 

de faturamento, terá 5 (cinco) dias úteis para contestá-los, apresentando as devidas 

justificativas. Se forem acatadas, total ou parcialmente, os descontos serão revisados e 

nova autorização será emitida. 

e. A contratada deverá discriminar na planilha de medição físico financeira e 

nota fiscal/fatura o percentual de desconto total de desconto por eventual 

descumprimento de acordo de nível de serviço ocorrido no mês de referência, 

efetuando o devido abatimento no percentual de desconto da nota fiscal/fatura: 

f. Onde: VPM = Percentual de desconto a Ser Pago no Mês; SSE = soma dos 

Serviços Executados no mês 

g. TDM = Total de Descontos no 

Mês. 

h. A não observância do item anterior implicará devolução da planilha de 

medição físico financeira e/ou nota fiscal para correção da documentação que deve 

acompanhá-la, suspendendo o prazo para pagamento. 

i. O percentual de desconto mensal do pagamento será calculado 

considerando-se os serviços prestados de acordo com percentual de desconto 

estabelecidos na proposta de preços, sendo devidos somente os serviços efetivamente 

executados no mês. 

VPM = SSE - TDM 
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j. O pagamento será efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados 

da apresentação da Nota Fiscal/Fatura de Serviços, que será previamente atestada pelo 

engenheiro fiscal do contrato. 

k. Condiciona-se o pagamento a: 

 apresentação da planilha de medição físico financeira e nota fiscal/fatura 

discriminativa da execução do serviço; 

 declaração da fiscalização do contrato (atesto) de que o serviço foi prestado 

na forma avençada; 

 apresentação dos desenhosas- built, se necessário for. 

 apresentação do Relatório de Manutenção. 

l. Por ocasião do pagamento será verificada a regularidade da contratada 

perante a seguridade social (Certidão Negativa de Débito – CND e Certidão Conjunta de 

Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), o Fundo de Garantia do 

tempo de Serviço (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF), a Justiça Trabalhista 

(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT) e a Fazenda Municipal (Certidão de 

Quitação de Tributos Municipais ou Certidão que comprove a regularidade com o ISS 

emitida pelo  órgão competente). 

m. Para o primeiro e o último mês do contrato, o faturamento das visitas 

periódicas deverá ser relativo aos dias efetivamente prestados. 

 

10 – DAS CONDIÇÕES EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 

 

a) As visitas periódicas de manutenção preventiva serão realizadas de acordo 

com o estabelecido em anexo deste edital, e com o plano de visitas a que se refere o 

Termo de Referência. 

b) Os serviços eventuais ou corretivos são, a título exemplificativo, podendo ser 

solicitados outros serviços inerentes aos serviços de manutenção. 

c) Os materiais, equipamentos, aparelhos e ferramentas constantes neste 

Termo de Referência serão disponibilizados pela CONTRATADA aos profissionais para 

execução dos serviços. 

d) A substituição de peças e/ou componentes danificados deverá ser feita por 

outros originais, novos, sem uso e de acordo com as especificações técnicas 

pertinentes. A substituição será realizada mediante emissão prévia de autorização do 

Fiscal do Contrato, na respectiva Ordem de Serviço – OS. 

e) Os serviços eventuais somente poderão ser realizados mediante prévia e 

expressa autorização da fiscalização do ajuste, através da Ordem de Serviço respectiva, 

sob pena de não pagamento. 

f) Caso a CONTRATADA identifique durante a execução de um serviço corretivo 

a necessidade de realização de serviços adicionais, tal fato deverá imediatamente ser 

informado à fiscalização do ajuste, que analisará a viabilidade de sua execução, caso a 

caso, devendo sempre que possível, efetuar a CONTRATADOS registros fotográficos 

para posterior comprovação e pagamento. 

g) Os serviços eventuais executados terão garantia mínima de 90 (noventa) 

dias corridos, contados do recebimento definitivo dos serviços. 
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h) Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ficará obrigada a reparar 

qualquer vício relacionado à má execução dos serviços, sempre que houver solicitação, 

e sem ônus para a CONTRATANTE. 

i) O recebimento não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela 

solidez e segurança  dos serviços e dos materiais empregados. 

j) A CONTRATADA obrigar-se-á ao cumprimento do Acordo de Níveis de 

Serviço, conforme os indicadores mencionados neste Termo de Referência, sujeitando-

se aos descontos nos pagamentos por metas não atingidas. 

k) Em qualquer caso, a CONTRATADA deverá arcar com todos os 

procedimentos necessários à solução do problema e, ao final de cada mês, solicitar o 

pagamento dos custos dos materiais e peças com base no preço proposto. 

l) A retirada de motores, bombas ou qualquer outro equipamento para a 

realização de reparos somente poderá ser efetuada pela CONTRATADA após 

comunicação ao fiscal do contrato e autorização do Setor competente pela Gestão de 

Patrimônio, os quais deverão ser devolvidos ao local de origem e instalados, sem ônus 

adicional para o CONTRATANTE. 

m) Serão objeto das intervenções previstas neste Termo de Referência os 

ambientes internos e externos das edificações das unidades utilizadas pela Prefeitura 

Municipal de Conceição do Araguaia (próprios, cedidos e alugados), de acordo com as 

ordens de serviços emitidas pela CONTRATANTE (engenheiro fiscal do contrato). 

n) Durante a execução do Contrato, quando houver alterações nas áreas 

ocupadas, ocorrência de mudança de endereço dos Prédios públicos, ou 

inclusão/exclusão de novas áreas, estas serão informadas à CONTRATADA, para 

vinculação das novas áreas ao Contrato. 

o) A CONTRATADA deverá fazer a movimentação de móveis e equipamentos, 

eventuais desmontagens e remontagens de móveis, quando for necessário à 

desobstrução do local onde serão realizados os trabalhos além de protegê-los com 

manta plástica. A CONTRATADA deverá realizar o reposicionamento dos móveis e 

equipamentos no local, imediatamente após a conclusão dos serviços, seguindo-se a 

limpeza do local. 

p) Na execução devem ser observadas as especificações gerais e as indicações 

do relatório, as prescrições ambientais, e ainda as normas brasileiras da ABNT 

aplicáveis. 

 

11 - DAS SANÇÕES: 

 

11.1- À licitante vencedora deste certame serão aplicadas às sanções previstas na Lei 

nº. 8.666/93, garantida a defesa prévia, nas seguintes situações, dentre outras: 

11.1.1 - Pela recusa injustificada para a prestações dos serviços solicitados, nos 

prazos previstos neste edital, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento) 

calculado sobre o percentual de desconto total da proposta, até 05 (cinco) dias 

consecutivos. 

11.1.2 - Pelo atraso ou demora injustificados para a prestações dos serviços 

solicitados, além dos prazos estipulados neste edital, aplicação de multa na razão de 

0,33 (zero vírgula trinta e três por cento), por dia, de atraso ou de demora, calculado 

sobre o percentual de desconto total da proposta, até 02 (dois) dias consecutivos de 

atraso ou de demora. 

11.1.3 - Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na emissão 

da Nota Fiscal, aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o 
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percentual de desconto total da proposta, por infração, com prazo de até 24 (vinte e 

quatro) horas para a efetiva substituição dos produtos. 

11.2 - Nos termos do art. 7° da Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo 

das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 

(sessenta) meses, impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e 

descredenciada do Registro Cadastral de Fornecedores da Prefeitura Municipal, nos casos 

de: 

a) Apresentação de documentação falsa; 

b) Retardamento na entrega dos serviços solicitados; Pelo atraso na execução na entrega 

dos serviços solicitados, em relação ao prazo proposto e aceito.                                                    

c) Não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 

d) Comportamento inidôneo; Considera-se comportamento inidôneo atos como os 

descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93. 

e) Fraude na execução do contrato; 

f) Falha na execução do contrato. 

11.3. Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de 

defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas nos itens 11.1.1, 

11.1.2, 11.1.3 e 11.2 deste edital. 

11.4 A Inexecução total ou parcial do contrato poderá a Administração, aplicar 

as sanções previstas nos artigos 86 e 87 da lei nº 8.666/93: 

 

I. Pelo atraso injustificado, multa de mora de até 10% (dez por cento) sobre o 

percentual de desconto da obrigação, a juízo da Administração; 

 

II. Pela inexecução total ou parcial, a Administração poderá, garantida a prévia e 

ampla defesa, aplicar as seguintes sanções: 

 

a. ADVERTENCIA por escrito; 

 

b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o percentual de desconto da obrigação 

ou ao percentual de desconto da parte contratual não cumprida a juízo da 

Administração; 

 

c. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 

com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade. 

 

11.5 A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada 

da fatura a que mesma fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês. Caso a contratada não tenha nenhum percentual de desconto a receber da 

Prefeitura Municipal/Sec. Municipal, ser-lhe-á concedido o prazo de 10 (dez) dias úteis, 

contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não 

sendo efetuado o pagamento, poderá a Administração proceder à cobrança judicial da 

multa. 

 

11.6 As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos 

eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração, 

podendo ser aplicada as sanções civis ou penais cabíveis. 
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11.7 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, sendo 

exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa, após instauração 

de Processo Administrativo com ampla defesa. 

12. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL 

POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE  

 

12.1 Poderão utilizar-se da Ata de Registro de maior desconto percentual  qualquer 

Órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante 

previa consulta ao Órgão Gerenciador da Ata e anuência da empresa beneficiária, desde 

que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as regras 

contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 7.892/2013 e 

8.250/2014e 8.250/2014, nas normas municipais pertinentes e demais normas em vigor 

e respectivas atualizações. 

 

12.2 Os órgãos que não participaram do registro de maior desconto percentual , quando 

desejarem fazer uso da ata de registro de maior desconto percentual , deverão consultar 

o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.  

 

12.3 Poderá o beneficiário da ata de registro de maior desconto percentual, observadas 

as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente 

de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da 

ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.  

 

12.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o art. 22 do Decreto nº 

7.892/2013 e 8.250/2014e 8.250/2014, não poderão exceder, por órgão, a cem por 

cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 

registro de maior desconto percentual para o órgão gerenciador e órgãos participantes.  

 

12.5 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de maior desconto 

percentual não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item 

registrado na ata de registro de maior desconto percentual para o órgão gerenciador, 

independente do número de órgãos não participantes que aderirem.  

 

12.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar 

a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência 

da ata.  

 

12.7 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento 

pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a 

ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 

descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, 

informando as ocorrências ao órgão gerenciador.  

 

13.    DAS ALTERAÇÕES DA ATA DO REGISTRO DE MAIOR DESCONTO 

PERCENTUAL  

 

13.1 A Ata de Registro de maior desconto percentual poderá sofrer alterações, 

obedecidas as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892/2013 e 

8.250/2014e 8.250/2014. 

13.2 Os descontos registrados na Ata de Registro de maior desconto percentual são fixos 

e irreajustáveis, salvo com a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, 

mediante requerimento e justificativa expressos do Fornecedor e comprovação 
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documental, decorrência de eventual redução dos descontos praticados no mercado ou 

de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover 

as negociações junto aos fornecedores, observadas às disposições contidas na alínea “d” 

do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

13.3 O gerenciador da ata de registro de maior desconto percentual acompanhará a 

evolução dos descontos de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade 

com aqueles registrados na ata. 

 

 

13.4 Quando o desconto registrado tornar-se inferior ao desconto praticado no mercado 

por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para 

negociarem a redução dos preços aos percentual de desconto praticados pelo mercado. 

 

13.4.1 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos percentual de 

desconto praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem 

aplicação de penalidade. 

 

13.4.2 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

percentual de desconto de mercado observará a classificação original. 

 

13.5 Se ocorrer do desconto de mercado tornar-se inferior ao desconto registrado e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes 

do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade 

dos motivos e comprovantes apresentados; e 

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

 

13.6 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação da ata de registro de maior desconto percentual, adotando as medidas 

cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

13.7 O registro do fornecedor será cancelado mediante formalização por despacho do 

órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o fornecedor: 

a) Descumprir as condições da ata de registro de maior desconto percentual; 

b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

c) Não aceitar reduzir o seu desconto registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado;  

d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 

1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 

13.8 O cancelamento do registro de maior desconto percentual poderá ocorrer por fato 

superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 

cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

a) Por razão de interesse público; ou 

b) A pedido do fornecedor.  

 

14 - DO PROCEDIMENTO: 
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14.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, os 

interessados poderão solicitar por escrito, esclarecimentos, providências ou impugnar o 

ato convocatório do Pregão. 

14.2 - No dia, hora e local, designados neste edital, será realizada sessão pública para 

recebimento das propostas e da documentação de habilitação, devendo o interessado ou 

seu representante legal proceder ao respectivo credenciamento, nos termos do subitem 

3.1. 

14.3 - Feito o credenciamento das licitantes e na presença delas e demais presentes à 

Sessão Pública do Pregão, a Pregoeira, receberá os envelopes nº. 01 - Proposta e nº. 02 

- Documentação e procederá a abertura do envelope contendo a proposta e classificará o 

autor da proposta, aqueles que tenham apresentado propostas em percentual de 

desconto sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor 

percentual de desconto. 

14.4 - Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de desconto 

percentual nas condições definidas no subitem 14.3, a Pregoeira classificará as melhores 

propostas  

 

subseqüentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances 

verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

14.5 - Será dado início a etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, 

que deverão ser formulados de forma sucessiva, em percentual de desconto distintos e 

decrescentes.  

 

14.5.1 - Os lances serão realizados pelo maior desconto sobre o percentual de desconto 
da Tabela SINAPI. 
14.6 - A Pregoeira convidará, individualmente, as licitantes classificadas, de forma 

seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de 

maior percentual de desconto e as demais, em ordem crescente. Em caso de empate 

entre duas ou mais propostas e, não havendo mais lances de menor percentual de 

desconto, será realizado o sorteio. 

14.7 - Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a licitante 

desistente às penalidades constantes do art. 7° da Lei nº. 10.520, de 17/07/2002. 

14.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, 

implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 

descontos apresentado pela licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas. 

14.9 - Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta 

escrita de maior desconto percentual. 

14.9.1 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital 

e seu descontos seja compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, 

devendo a Pregoeira negociar para que seja obtido o desconto maior. 

14.10 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, a Pregoeira 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e percentual de 

desconto, decidindo motivadamente a respeito. 

14.11 - Sendo aceitável a proposta de maior percentual de desconto será aberta o 

envelope contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, 

para confirmação das suas condições habilita tórias. 

14.12 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a(s) licitante(s) será 

(ao) declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

14.13 - Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências 

habilitatórias, a Pregoeira examinará as ofertas subseqüentes verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e 

assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a 

respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicada o fornecimento dos produtos. 
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14.14 - Nas situações previstas nos subitens 14.11 e 14.13, a Pregoeira poderá negociar 

diretamente com o proponente para que seja obtido o desconto maior. 

14.15 - Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre 

exame e rubrica. 

14.16 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo 

concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, 

ficando as demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razões em 

igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-

lhes assegurada vista imediata dos autos. 

14.16 - O recurso contra a decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo. 

14.18 - Decididos os possíveis recursos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a autoridade competente adjudicará e homologará o objeto à licitante 

vencedora do certame. 

14.19 - Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de 

cumpridas todas as fases preestabelecidas, os envelopes, lacrados e devidamente 

rubricados pela Pregoeira e pelos representantes credenciados, ficarão sob a guarda da 

Pregoeira, sendo exibidos aos licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão 

previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos. 

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

15.1 - As despesas decorrentes da aquisição dos produtos, objeto desta licitação, 

correrão por conta das dotações orçamentárias dos órgãos participantes deste processo 

licitatorio. 

15.2 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

15.3 - A apresentação da proposta pela licitante implica aceitação deste edital, bem 

como das normas legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada 

vencedora, ao cumprimento de todas as disposições contidas nesta licitação. 

15.4 - Uma vez iniciada a sessão, após o credenciamento não serão admitidas à licitação 

as participantes retardatárias. 

15.5 - Da sessão de abertura dos envelopes, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual se 

mencionará tudo o que ocorrer no ato. A ata será assinada pela Pregoeira, pela equipe 

de apoio e pelos representantes credenciados. 

15.6 - Só terão direito a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, 

apresentar reclamações ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes 

credenciados, A Pregoeira e a equipe de apoio. 

15.7 - Os envelopes contendo a documentação habilitatórias das licitantes classificadas 

para a fase de lance permanecerão em poder da Pregoeira durante o prazo de 30 (trinta) 

dias contados da apresentação das propostas. Se os mesmos não forem retirados no 

prazo de até 10 (dez) dias, após aquele prazo os envelopes serão inutilizados. 

15.8 - Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, "caput" e 

parágrafo 1º, da Lei nº. 8.666/93, estão impedidos de participar deste certame 

licitatório, (tanto como membro da diretoria da empresa ou como do quadro de 

funcionários desta), por determinação do artigo 9º., inciso III, da Lei nº. 8.666/93. 

15-9- Todos os documentos deverão ser apresentados, se possível, em folha tamanha 

A4. 

15.10-O processo licitatório encontra-se à disposição dos interessados na Comissão de 

Licitação da Prefeitura Municipal, no horário das 08h às 14h, de segunda a sexta-feira, 

quando dias úteis. 

15.11-Fazem parte integrante deste Edital: 

 

 Anexo I: Termo de Referência; 
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 SUB-ITEM- DO ANEXO I- BDI 

 

 SUB-ITEM DO ANEXO I-SERVIÇOS 

 

 Modelo de Relatorio de manutenção preventiva e corretiva; 

 Anexo II: Modelo de Credenciamento; 

 Anexo III: Modelo de declaração de elaboração independente de proposta 

 Anexo IV: Formulário Padrão para Preenchimento da Proposta de Preço; 

 Anexo V: Declaração (cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII da CF); 

 Anexo VI: Declaração de Idoneidade; 

 Anexo VII – Declaração de que cumpre plenamente as exigências de 

Habilitação 

                    Anexo VIII Declaração do próprio licitante 

                   Anexo IX - Modelo de Declaração de Responsabilidades 

                   Anexo X – Declaração de micro empreendedor 

  Anexo XI- Determinação constante na NR-35 

 Anexo XII- Declaração de disponibilidade de equipamentos e pessoal 

técnico; 

 Anexo XIII- Declaração de profissional de nível superior. 

 Anexo XIV- Modelo de declaração de visitas aos locais dos serviços/obras 

                   Anexo XV - Informações para Formalização do Contrato 

                   Anexo XVI – Minuta da Ata de Registro de Preço 

                   Anexo XVII- Minuta do contrato  

15.12- A presente contratação reger-se-á pela Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei  nº 

10.520/02 os quais, juntamente com normas de direito público, resolverão os casos 

omissos. 

 

 

Conceição do Araguaia - PA, 09 de Outubro de 2019. 

 

 

 

 

Heloisa Mendes Sousa Francisco  

Presidente da Comissão de Licitações  
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO: 

1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DAS 

INSTALAÇÕES DAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM TODA ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM 

FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E INSUMOS QUANDO NECESSÁRIO, NA 

FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS 

DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E 

ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, - SINAPI,  EM ATENDIMENTO A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 

URBANO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – PARÁ, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. 

2. DO OBJETO. 

2.1 Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção 

preventiva (visita periódica) e corretiva (serviços eventuais), com fornecimento de peças e 

materiais, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais de toda estrutura organizacional 

da Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia. Os serviços e/ou materiais serão 

demandados, realizados e pagos de acordo com os valores constantes da tabela SINAPI - 
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, calculado 

mensalmente pelo IBGE através de convênio com a Caixa Econômica Federal que tem como 

objetivo a produção de informações de custos e índices de forma sistematizada e com 

abrangência nacional, visando à elaboração e avaliação de orçamentos, como também 

acompanhamento de custos estabelecida para o Estado do Pará, com a incidência do 

desconto ofertado pela Licitante. Em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Desenvolvimento Urbano de Conceição do Araguaia - Pará, conforme descrição das 

demandas e especificações qualitativas e quantitativas constantes neste Termo de Referencia, 

via  procedimento Licitatório nos termos das Leis Nº 8.666/93; 10.520/2002 e Decretos  

3.555/2000. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA: É a sede do poder 

executivo do município. Esta é comandada por um prefeito e dividida em secretarias de 

governo, composta por uma ESTRUTURA ORGANIZACIONAL MUNICIPAL e seus 

departamentos vinculados que a compõe: 

 Controladoria Geral (CGM) 

 Gabinete do Prefeito 

 Procuradoria Geral (PGM) 

 Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio (SEMAIC) 

 Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho (SEMAHT) 

http://www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br/
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 Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) 

 Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN) 

 Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento (SEGEPLAN) 

 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano (SEMIDU) 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) 

 Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) 

 Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Juventude (SEMTEJ) 

 

2.2 O objeto deverá ser executados nas instalações em que a Prefeitura Municipal utiliza 

para as atividades meio ou fim, que atualmente sejam próprios ou locados e os que venham a 

fazer parte, deste  poder executivo do município durante a vigência do contrato. 

 

2.3 OS SERVIÇOS ABRANGERÃO OS SEGUINTES SISTEMAS: 

a) Redes e instalações hidráulicas, elétricas e lógicas; 

b) Instalações prediais públicas; 

c) Realização de serviços eventuais diversos relacionados aos sistemas manutenidos, 

tais como: instalação e remanejamento de circuitos elétricos, lógicos; instalação de 

luminárias, substituição de lâmpadas e equipamentos hidrossanitários, instalações 

hidráulicas, bem como reconstituição de partes civis afetadas, reparos de pintura, 

pedreiro e marceneiro, serviços de chaveiro etc. 

 

3. DA JUSTIFICATIVA. 

3.1 A Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia possui instalações prediais em 

funcionamento atendendo as áreas de educação, saúde, administração, social e esportivo, a 

maioria são próprios, porém existem prédios locados pela Administração e cedidos, na sede 

do munícipio e em unidades na zona rural. 

A Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia não tem disponibilidade de mão-de-obra 

especializada, equipamentos, ferramentas e materiais ou agilidade para a sua mobilização, a 

pouca eficiência das ações de manutenção, preventiva e corretiva, em função da 

descontinuidade provocada pelo acionamento da máquina administrativa na contratação de 

serviços ou aquisição de material dificulta a prestação de serviços de manutenção corretiva e 

preventiva nas instalações prediais desta prefeitura. 

A falta de manutenção predial preventiva, principalmente nas instalações mais antigas, pode 

levar ao colapso dos sistemas vitais ao desempenho das atividades desenvolvidas por esta 

Administração. 

Além da necessidade de constante manutenção preventiva, tais sistemas e equipamentos 

necessitam, com frequência, de manutenção corretiva, para sanar defeitos impossíveis de 

serem previstos ou evitados. 

Considerando que a Contratante não dispõe em seu quadro funcional de pessoal específico 

para execução rotineira dos serviços descritos, justifica-se a contratação da prestação dos 

serviços visando à execução das atividades de manutenção – preventiva, corretiva e 
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preditiva, emergenciais e eventuais – prezando pela economicidade dos investimentos, a 

segurança e conforto dos usuários, das instalações, dos sistemas e dos equipamentos. 

Existem fatores diversos que influenciam na preservação da edificação, fatores esses que vão 

desde o envelhecimento natural do imóvel até a deterioração por acidentes, acompanhados 

pela dinâmica crescente de modernização e desenvolvimento tecnológico, e, considerando-se 

também as necessidades dos usuários, é necessária a contratação de empresa especializada 

para prestação de serviços de manutenção predial, garantindo a disponibilidade e o 

desempenho dos sistemas prediais através de serviços de reparos, manutenções, avaliações 

de funcionamento com constante substituição de componentes defeituosos, entre outros, com 

a finalidade de resguardar-se de interrupções não previstas nas atividades das áreas meio e 

fim da Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia. 

Considerando por fim, que “Ter Infraestrutura Adequada” é objetivo estratégico prioritário 

do planejamento institucional da Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia, para o 

qual a manutenção adequada das unidades é primordial. 

Devido à importância destes serviços e no intuito de sempre melhor atender aos pedidos de 

manutenção demandados pelas Secretarias, faz-se necessária a contratação de empresa 

especializada em manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e instalações prediais 

uma vez que não se dispõe de recursos materiais e humanos no Quadro de Pessoal para 

realização dessa atividade e que se pretende reavaliar a vantajosidade da locação de mão de 

obra. 

4. DA ADJUDICAÇÃO. 

4.1 A adjudicação, em favor da vencedora, será feita pela Pregoeira no final da sessão e 

registrada em ata. 

5. DA HOMOLOGAÇÃO. 

5.1 A homologação desta licitação será feita pelo ordenador de despesas, após recebimento 

do processo concluído com Parecer Juridico. 

6. DAS DEFINIÇÕES E DOS CONCEITOS. 

 

6.1 Com o objetivo de identificar e padronizar os termos que serão utilizados no 

relacionamento CONTRATANTE/CONTRATADA, os quais visam atender a conveniência da 

organização dos serviços de manutenção, fica estabelecida a adoção dos seguintes conceitos 

e definições: 

 

a) Instalações e Sistemas: Conjunto de equipamentos, elementos ou materiais 

ligados fisicamente ou não, os quais, através do desempenho de suas funções 

individuais, contribuem para uma mesma função. 

b) Equipamentos: Conjunto de elementos agrupados fisicamente para executar 

determinada função. 

c) Manutenção: Conjunto de atividades exercidas com o objetivo de assegurar 

plena capacidade e condições de funcionamento contínuo e confiável às Instalações, 

Sistemas e Equipamentos. Assegurar também a instalações de novos equipamentos 
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que por ventura venham a ser adquiridos e ou remanejados pela Instituição, desde 

que não comprometam ou implique em prejuízo para as instalações existentes. 

d) Manutenção Preventiva: Conjunto de ações desenvolvidas sobre Instalações, 

Equipamentos ou Sistemas com programação antecipada e efetuada dentro de uma 

periodicidade através de inspeções sistemáticas, detecções e de medidas necessárias 

para evitar falhas, com o objetivo de mantê-lo em estado de uso ou de operação para 

o qual foram especificados. 

e) Manutenção Corretiva: Conjunto de serviços mobilizados após ocorrência de 

defeitos ou falhas no funcionamento de Instalações, Equipamentos e Sistemas, por 

falhas, ou vencimento da vida útil de componentes, que resultem na recuperação do 

estado de uso, de operação ou para que o valor do patrimônio seja garantido. Neste 

item incluem-se os serviços necessários de recomposição de acabamentos ou de 

componentes afetados, conforme o existente. Assegurar também a instalação de novos 

equipamentos que por ventura venham a ser adquiridos e ou remanejados pela 

Administração, desde que não comprometam ou impliquem em prejuízo para as 

instalações existentes. Os custos envolvidos em tais serviços serão de inteira 

responsabilidade do Contratado. 

f) Programa de Manutenção: É o plano de trabalho elaborado para cada 

equipamento ou para cada sistema, seguindo determinada metodologia, com 

discriminação pormenorizada dos serviços de manutenção e suas respectivas etapas, 

fases, sequências ou periodicidade e com previsão das atividades de coordenação 

para execução desses serviços. 

g) Relatório Mensal de Manutenção: É o instrumento de apresentação dos serviços 

de manutenção preventiva e corretiva desenvolvido pela CONTRATADA. Deverá 

conter relatórios, conforme modelo previamente aprovado, discriminando nome e 

função dos funcionários, data, local, horários de início e término, tempos, métodos, 

ferramental e instrumental utilizado, relação de dependências, análise dos testes, 

visto do executante e do chefe ou servidor da Unidade Administrativa onde os 

serviços foram efetivamente executados. 

h) Normas Técnicas: É a designação genérica do conjunto de métodos, 

especificações, padronizações e terminologias estabelecidas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT para a execução dos serviços de manutenção 

e operação dos sistemas ou dos equipamentos. 

i) Especificações: É o conjunto de preceitos destinados a fixar as características, 

condições ou requisitos mínimos exigíveis para os materiais, elementos ou 

subconjuntos dos componentes de equipamentos e sistemas. 

j) Defeito: Anormalidade num equipamento ou sistema que não impede o 

desempenho de sua função. 

k) Falha: Anormalidade num equipamento ou sistema com interrupção da 

capacidade de desempenhar sua função. 
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l) Níveis de Anormalidades: É a graduação de consequências que as falhas e 

defeitos poderão acarretar nos equipamentos ou nos sistemas, subdivididos em: 

m) Emergência: Ocorrência de defeitos ou falhas num equipamento ou sistema onde 

sejam requisitadas ações imediatas a fim de preservar vidas ou patrimônio bem como 

continuidade dos serviços prestados. 

n) Urgência: Ocorrência de defeitos ou falhas que demandem ações a fim de manter 

a continuidade da prestação dos serviços inerentes. 

o) Alerta: Ocorrência de defeito ou falha num equipamento ou sistema que poderá 

acarretar uma situação do Item I ou II. 

p) Tempo de Atendimento: É o tempo (em horas) determinado para mobilização 

pela CONTRATADA, dos recursos necessários, visando sanar problemas que 

surgirem nas instalações. 

q) Ocorrência: Qualquer acontecimento não previsto na rotina dos Programas de 

Manutenção ou Operação. 

r) Equipamentos de Proteção Individuais ou Coletivos: São todos os equipamentos 

exigidos pelos órgãos governamentais para execução de serviços profissionais, tais 

como: luvas, capacetes, botas, cintos, óculos, etc., fornecidos pela CONTRATADA, 

dentro do preço fixo cobrado pela execução dos serviços. 

s) Equipamentos e Ferramentas Básicas de Manutenção: São equipamentos 

(ferramentas manuais e elétricas, máquinas, veículo automotor, celular, instrumentos 

de teste, instrumentos de aferição ou de medição), que a CONTRATADA deverá 

obrigatoriamente dispor e que serão utilizados para os serviços, e seu custo deverá 

estar contido no preço mensal. 

t) Equipe de Manutenção: É o grupo de profissionais constituído por empregados 

da CONTRATADA, cuja função é executar os serviços considerados indispensáveis, 

rotineiros, preventivos, corretivos e emergenciais. 

u) Materiais de consumo: São todos os materiais aplicáveis para execução de 

serviços na manutenção dos equipamentos ou instalações, tais como: cola, cola para 

tubos em PVC, fita isolante, pontos elétricos (eletrodutos, tomadas, fios ou cabos, 

disjuntores, quadros elétricos de sobrepor, abraçadeiras, parafusos e buchas), pontos 

lógicos (cabo UTP, eletroduto, conduletes, abraçadeiras, terminais RJ (macho e 

fêmea), patch e lane cords), Durepóxi, massa de calafetar, graxa, lubrificantes, 

parafusos com buchas, veda rosca e outros afins, fornecidos pela CONTRATANTE. 

v) Material de Reposição: Todo e qualquer material ou peça necessária para a 

consecução das rotinas de manutenção corretiva, fornecidos pela CONTRATANTE.

w) Ordem de Serviço: Comunicado do Contratante para execução de serviços 

inseridos no Contrato. Após a execução do serviço a O.S. deverá ser visada pelo 
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responsável da unidade local objeto da mesma. 

7. DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO - RESOLUÇÃO TSE Nº 23.234/TSE DE 25 

DE MARÇO DE 2010. 

7.1 Com o objetivo de aferir os resultados da contratação e remunerar a contratada com 

objetivo é a base na mensuração dos resultados será estabelecido o Acordo de Nível de 

Serviço – ANS, nos termos descritos a seguir, com periodicidade de aferição e aplicação 

mensais. O prestação do serviço mantendo-se o adequado nível de qualidade. 

a) Serão estabelecidos: 

 Os procedimentos de fiscalização e de controle de qualidade dos serviços, os 

indicadores e os instrumentos de medição; 

 Os registros, controles e informações que deverão ser realizados e apresentados à 

contratada; 

b) As respectivas adequações de pagamento pelo não atendimento das metas 

estabelecidas. 

c) Para fins de aferição e aplicação dos descontos, serão consideradas as 

ocorrências identificadas entre o primeiro e o último dia de cada mês. 

d) Os prazos para execução dos serviços serão definidos pelo engenheiro fiscal do 

contrato na Ordem de Serviço, conforme complexidade do problema. 

8. PLANILHA INDICADORA DOS SERVIÇOS. 

I. DA ROTINA. 

Indicador N° 1 

ATENDIMENTO DA ROTINA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (MANUTENÇÕES PERIÓDICAS) 

Finalidade Garantir a execução de todas as rotinas de manutenção 

preventiva periodicamente 

Meta a cumprir Integralidade da Rotina estabelecida neste Termo de 

Referência 

Instrumento de medição Relatórios entregues pela Contratada contendo as 

manutenções previstas e informações da fiscalização do 

contrato lotada em cada Localização / prédio público da 

PMCA. 
Forma de 

acompanhamento 

Acompanhamento pelos Fiscais do contrato. 

Periodicidade Quando feita a vistoria periódica 

Mecanismos de cálculo A cada item da rotina descrita neste Termo de Referência 

descumprido será contabilizado 1 ponto 

Somatório dos pontos referentes aos itens não cumpridos = Y 
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Faixas de ajuste de 

pagamento 

 

0 < Y < 5 : será pago 100% do valor da visita de 

manutenção preventiva por imóvel; 

5 < Y < 10: será pago 95% do valor da visita de 

manutenção preventiva por imóvel; 

Y ≥ 11: o pagamento será proporcional ao percentual de 

execução por imóvel. 

Obs: Quando Y ≥ 11, além do desconto será aplicada a 

penalidade descrita neste Termo de Referência. 

  

II. PRAZO DE ATENDIMENTO DOS CHAMADOS. 

Indicador N° 2 

PRAZO DE ATENDIMENTO DOS CHAMADOS DE ACORDO COMO O 

NÍVEL DE URGÊNCIA 

Finalidade Garantir atendimento célere a todos os chamados para 

realização de serviços eventuais. 

Meta a cumprir 100% dos Chamados atendidos nos prazos estabelecidos. 

Instrumento de medição Relatórios dos Chamados descumpridos elaborados pela 

fiscalização do contrato 

Forma de 

acompanhamento 

Acompanhamento pelos fiscais dos Chamados descumpridos 

Periodicidade Por ocorrência. 

Mecanismos de cálculo A cada Chamado que não for atendido dentro do prazo 

estabelecido será contabilizado 1 ponto. 

Somatório dos chamados não cumpridos = X 

 

 

Faixas de ajuste de 

pagamento 

X < 2: será pago 100% do valor das Ordens de Serviço; 

2 < X < 4: será pago 95% do valor das Ordens de Serviço 

cujo prazo foi descumprido; 

4 < X < 6: será pago 90% do valor das Ordens de Serviço 

cujo prazo foi descumprido; 

X > 6: será pago 85% do valor das Ordens de Serviço cujo 

prazo descumprido. 

Obs: Quando X > 6, além do desconto será aplicada a 

penalidade descrita neste Termo de Referência. 

 

III. PRAZO DE ATENDIMENTO DAS ORDENS DE SERVIÇO.

Indicador N° 3 
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PRAZO DE ATENDIMENTO DAS ORDENS DE SERVIÇO  

(SERVIÇOS EVENTUAIS OU MANUTENÇÃO CORRETIVA) 

 Finalidade Garantir atendimento célere às demandas de manutenção 

corretiva, solicitadas por meio de OS – Ordens de Serviço. 

Meta a cumprir 100% das Ordens de Serviços resolvidas no prazo a que elas 

se referirem 

Instrumento de medição Relatórios da fiscalização contendo as Ordens de Serviço em 

que houve descumprimento dos prazos 

Forma de 

acompanhamento 

Acompanhamento das Ordens de Serviços pelo Fiscal ou 

Seção competente 

Periodicidade Periódico/Preventivo 

Mecanismos de cálculo 
Cada OS não cumprida no prazo por responsabilidade da  

empresa= W 

Faixas de ajuste de 

pagamento 

W < 1: será pago 100% do valor da OS 

1 < W < 3 : será pago 95% do valor de cada OS descumprida 

W ≥ 4 : será pago 90% do valor de cada OS descumprida 

Obs: Quando W ≥ 4, além do desconto será aplicada a 

penalidade descrita neste Termo de Referência. 

 

9. DAS PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. 

9.1 De conformidade com o artigo 86, da Lei nº. 8.666/93, o atraso injustificado na 

execução do objeto contratado sujeitará a contratada, à multa calculada dentro dos seguintes 

parâmetros: 

a) atrasar o início dos serviços no prazo estabelecido neste Termo de Referência – 

0,1 % (um décimo por cento) por dia de atraso, até o prazo máximo de 10 (dez) 

dias corridos, sobre o valor anual dos serviços para cada localidade / prédio 

público; 

b) atrasar a entrega da ART do contrato – 0,1 % (um décimo por cento) por dia de 

atraso, até o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, sobre o valor anual dos 

serviços para cada localidade / prédio público; 

c) dar causa ao atraso da formalização dos planos de visita – 0,05% (um centésimo 

por cento) por dia de atraso, até o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, sobre 

o valor anual dos serviços estimado para o item visitas periódicas; 

d) não disponibilizar software ou outro meio de controle dos serviços no prazo a que 

refere o Termo de Referência – 0,1 % (um décimo por cento) por dia de atraso, até 

o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, sobre o valor anual dos serviços para 

cada localidade / prédio público; 
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e) dar causa ao atraso do início dos serviços de manutenção corretiva pela não 

entrega da ART específica – 0,1 % (um décimo pro cento) por dia de atraso, até o 

prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, sobre o valor da ordem de serviço; 

f) suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços 

contratuais – 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, até o prazo máximo de 10 

(dez) dias, sobre o valor do serviço em execução; 

g) atrasar a entrega do relatório e os documentos a que se referem este Termo de 

Referência – 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, até o prazo máximo de 

10(dez) dias, sobre o valor da totalidade dos serviços executados no mês a que se 

refere o relatório ou documento; 

h) atrasar a substituição de empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível 

com suas atribuições – 0,05% (cinco centésimos por cento), por dia de atraso, sobre o 

valor anual da totalidade dos serviços executados no mês, a contar da data da 

solicitação da substituição; 

i) Atrasar a apresentação do orçamento dos serviços eventuais, conforme estabelecido 

nos itens 7.4 e 7.6 do termo de Referência - 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, 

até o prazo máximo de 10(dez) dias, sobre o valor total dos serviços eventuais a 

serem executados. 

9.2 Ultrapassado o prazo máximo para o atraso injustificado na execução do objeto 

contratado, este poderá não ser recebido. 

9.3 A Administração poderá aplicar à licitante vencedora, pela inexecução total ou parcial 

do objeto licitado, as sanções previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, sendo a multa calculada 

dentro dos seguintes parâmetros: 

a) deixar de executar parcela dos serviços constantes da ordem de serviço específica – 10% 

(dez por cento) sobre o valor dos serviços não executados; 

b) deixar de prestar informações necessárias à regular execução do contratado ou de sua 

Fiscalização – 0,05% (cinco centésimos por cento), por ocorrência, sobre o valor anual 

dos serviços para cada localidade / prédio público; 

c) deixar de cumprir o plano de visitas – 5% (cinco por cento), por ocorrência, sobre o 

valor do serviço da visita não cumprida; 

d) retirar equipamentos danificados sem observância do quanto previsto neste Termo de 

Referência ou fora dos prazos nele mencionados – 2% (dois por cento), por ocorrência, 

sobre o valor do conserto do equipamento; 

e) executar serviço incompleto, paliativo, ou deixar de providenciar recomposição 

complementar – 2% (dois por cento), por ocorrência, sobre o valor do serviço em 

execução; 

f) deixar de cumprir as obrigações fiscais, trabalhistas e sociais, bem como de arcar com 
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quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato nas datas 

estipuladas em leis – 0,1% (um décimo por cento), por ocorrência, sobre o valor anual 

dos serviços para cada localidade / prédio público; 

g) deixar de observar as obrigações previstas no Termo de Referência – 1% (um por cento), 

por ocorrência, sobre o valor da ordem de serviço ou da visita respectiva; 

h) quando o somatório dos itens não cumpridos do Indicador n.º 1 do Acordo de Nível de 

Serviço for maior ou igual a 11 – 5% (cinco por cento) sobre o valor da manutenção 

preventiva por imóvel; 

i) quando o somatório dos chamados não cumpridos de acordo com o Indicador n.º 2 do 

Acordo de Nível de Serviço for maior que 6 – 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

ordem de serviço a que se refere cada chamado; 

j) quando o somatório das ordens de serviço não cumpridas de acordo com o Indicador n.º 

3 do Acordo de Nível de Serviço for maior ou igual a 4 – 5% (cinco por cento) sobre o 

valor de cada ordem de serviço; 

k) inexecução total – 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor anual do contrato por 

localidade / prédio público. 

10. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA LICITANTE. 

10.1 A comprovação de qualificação técnica da empresa será feita mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: 

10.2 Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional CREA/CAU, em 

plena validade; 

10.3 Documentação comprobatória de vínculo profissional do engenheiro/Arquiteto com a 

licitante. 

10.4 A comprovação de vínculo profissional com a empresa licitante poderá ser 

demonstrada através da Carteira de Trabalho (CTPS), contrato de prestação de serviço ou 

contrato social, ou ainda pela Certidão de Registro da Licitante na entidade profissional, 

desde que nesta certidão conste o nome do profissional; 

10.5 Comprovação de que o Engenheiro Civil e ou Arquiteto que será(ão) o(s) 

responsável(i)s técnico(s) durante a execução do Contrato, seja(m) detentor(es) de 

Atestado(s) de Capacidade Técnica por execução de obra de características pertinentes e 

compatíveis, que comprovem responsabilidade técnica (acervo profissional) de obra similar, 

de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, não se admitindo 

atestado(s) de fiscalização, supervisão ou coordenação da execução de obras/serviços. As 

parcelas de maior relevância e de valor significativo são as seguintes: 

 

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO/DESCRIÇÃO VALOR MINÍMO 
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DOS 

QUANTITATIVOS 

Execução de demolições, remoções e retiradas 6.000 m2 

Execução de obras que demandam movimento em terra 9.000 m3 

Execução em concreto para infraestrutura e superestrutura 200 m3 

Execução em armadura para infraestrutura e superestrutura 3.000 kg 

Execução de paredes em alvenaria  4.000 m2 

Execução de paredes em divisórias 1.500 m2 

Execução de esquadrias em vidro temperado 200 m2 

Esquadrias metálicas e de alumínio 200 m2 

Execução de cobertura em estrutura metálica  1.400 m2 

Execução de cobertura em telha fibrocimento 3.000 m2 

Execução de pisos cerâmicos 5.000 m2 

Execução de instalações de esgoto 4.000 m 

Execução de instalações de coleta de águas pluviais 10.000m 

Execução de instalações hidráulicas 600 m 

Execução de Instalações elétricas  20.000 m 

Execução de Instalações lógicas (cat 5E) 5.000 m 

Substituição de lâmpadas, luminárias e interruptores  1.000 unidades 

Execução de revestimento primário (chapisco, reboco e emboço) 10.000 m2 

Execução de forro em PVC 2.500 m2 

Execução de revestimento final (pintura)  10.000 m2 

Execução de serviços para combate ao incêndio (extintores) 100 unidades 

 

10.6 Os atestados referir-se-ão a contratos já concluídos. 

10.7 Os atestados deverão estar em nome do Engenheiro (a) Arquiteto(a) que conste como 

responsável da Licitante, podendo ter sido assinado em conjunto; 

10.8 No caso de registro/inscrição em outra jurisdição, o comprovante de registro/inscrição 

na entidade profissional competente deverá ser visado e assinado pelo conselho de classe do 

Estado do Pará. 

10.9 A empresa licitante deverá apresentar declaração formal de disponibilidade dos seus 

equipamentos, ferramental, instalações físicas apropriadas e específicas, bem como que 

disponibilizará do seu pessoal técnico especializado para a realização dos serviços de 

manutenção, objeto deste certame, conforme preceitua o parágrafo 6º do Art. 30 da Lei 

8666/93. O não cumprimento dessa exigência, será motivo de desclassificação da licitante. 

10.10 Termo de Vistoria, declarando que a empresa representada por um profissional 

regularizado junto ao CREA, e que seja do quadro de pessoal da licitante, procedeu vistoria 

nas instalações e tomou conhecimento de todas as condições necessárias para a execução dos 

serviços objeto desta licitação, de forma a subsidiar a formulação de sua proposta.  

10.11 A empresa poderá proceder a vistoria nos locais onde serão prestados os serviços. A 

vistoria deverá ser realizada em horário comercial, das 8h às 14:00h, de segunda a sexta-feira, 
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agendada através do email wsouzati@gmail.com. A licitante que decidir não 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, devendo 

para isso emitir declaração que se responsabiliza por todos os serviços caso seja contratada no 

ato da habilitação.Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento 

dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em 

sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando 

ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.  

11. DOS SERVIÇOS – ESPECIFICAÇÕES, LOCAIS E HORÁRIOS. 

11.1 A licitação será realizada por Menor Preço Global Anual, correspondendo à execução 

dos serviços nos prédios utilizados pela Prefeitura Municipal. 

11.2 A prestação dos serviços deverá ser realizada nas unidades discriminadas no Anexo I, 

localizadas em todo o município de Conceição do Araguaia, e englobarão: 

11.3 Visitas periódicas para a realização de manutenção preventiva nos prédios públicos; 

11.4 Visitas eventuais demandadas para a realização de manutenções corretivas nos 

prédios públicos. 

11.5 Os Prédios públicos e imóveis locados e/ou cedidos possuem construções simples, em 

alvenaria de bloco cerâmico com pisos de alta resistência, pintura na cor branca, com 

detalhes em vermelho, azul ou amarelo, coberturas predominantemente em telhas de 

cerâmica. Possuem tubulações em PVC e instalações elétricas de uso geral e instalações e 

ligações exclusivas para computadores. 

11.6 A omissão na descrição de qualquer informação da edificação ou dos equipamentos 

descritos neste Termo de Referência, ou a substituição/alteração de suas características no 

decorrer do contrato, não exime a Contratada da prestação dos serviços com relação às 

partes omitidas/substituídas/alteradas, desde que estas sejam integrantes dos sistemas 

manutenidos. 

11.7 Os serviços de manutenção preventiva e corretiva deverão ser executados de segunda a 

sábado, durante o horário a ser definido pelo engenheiro fiscal do contrato. No caso de 

manutenção de urgência, será executado em qualquer horário que necessite. 

11.8 Durante a realização de determinados eventos pela Contratante, poderá ser solicitada a 

prestação dos serviços aos sábados, domingos ou feriados e em horários e locais diversos, 

oportunidade em que a necessidade e o respectivo detalhamento será comunicada à empresa 

com 10 dias úteis de antecedência pelo Engenheiro Fiscal do Contrato. 

11.9 Outro ANEXO abaixo apresenta a lista de ferramentas básicas que a empresa deverá 

possuir e fornecer sempre que necessário para a execução dos serviços, sem prejuízo da 

necessidade de disponibilização pela contratada de outras não constantes do referido rol para 

a devida consecução dos serviços objeto dessa contratação. 

11.10 Os serviços e/ou materiais serão pagos de acordo com os valores constantes da tabela 

SINAPI estabelecida para o Estado do Pará, com a incidência do desconto ofertado pela 

Licitante. Nos pagamentos dos serviços e materiais estão incluídos os encargos sociais (de 

acordo com o SINAPI) e impostos (incluídos no BDI). 
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11.11 O valor do BDI nas previsões de gastos para essa contratação está apresentado neste 

Termo de Referência. Foram utilizados os valores médios para os itens que compõem essa 

taxa, seguindo as orientações estabelecidas no Acórdão nº 2622/2013 do TCU, e para o ISS, 

a alíquota de 5% adotada no município. Foi ainda, considerada a desoneração do INSS nos 

encargos sociais sobre a mão de obra e a criação da Contribuição Previdenciária sobre a 

Renda Bruta (CPRB), com alíquota de 2% (Lei nº 12.844/2013 que alterou o art. 7º da Lei 

12.546/2011).  

11.12 O valor do BDI sofrerá alteração a depender do valor do ISS do município no qual os 

serviços serão executados, na forma detalhada neste Termo de Referência.  

11.13 A Licitante deverá observar o percentual máximo de BDI, apresentado no item 

referente ao BDI, mesmo se o regime de contribuição for o não cumulativo. Neste caso, a 

diferença deverá ser absorvida na taxa de lucro. 

12. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS VARIÁVEIS DO BDI REFERENCIAL DE 

ACORDO COM O PORTE E LOCALIZAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO: 

12.1 Encargos sociais complementares: são itens relativos ao vale-transporte, 

alimentação, botas, uniforme, equipamentos de proteção individual, dentre outras 

associáveis à mão de obra. No BDI referencial são considerados os encargos sociais horários 

de 149,94% (soma dos encargos básicos com os complementares) aplicados sobre a mão de 

obra das composições de custo unitária. 

12.2 Valor do custo direto (CD): deve ser considerado o valor do custo direto obtido das 

composições de preços unitários, aqui tomados como referência orçamentos elaborados 

majoritariamente com serviços baseados nas composições e insumos do SINAPI (medianos) 

como teto. 

12.3 O custo da Administração Central foi estimado como sendo equivalente à metade do 

custo com a Administração Local. 

12.4 Na taxa de lucro bruto declarada está considerada todas as demais despesas para 

composição do custo de reprodução do empreendimento, tais como IRPJ, CSSL, expectativa 

de inflação etc. 

12.5 SELIC: aplicar taxa Selic corrente como referência para as despesas financeiras. 

12.6 O Imposto Sobre Serviços – ISS, será pago de acordo com a alíquota estabelecida 

para cada município onde for realizado o serviço. No modelo exemplificativo foi 

considerado que o custo da mão de obra corresponde a 30% do custo total e que a alíquota 

do ISSQN no município é até 5%; 

12.7 Mobilização e desmobilização: o custo de Mobilização/Desmobilização foi 

parametrizado em função do porte da obra, tendo como base as distâncias entre os prédios 

onde serão executadas o objeto. 

12.8 Custo Direto - CD: o Custo Direto-CD a ser inserido na fórmula para cálculo do BDI 

referencial deverá ser o Custo Direto já com o percentual de desconto ofertado sobre as 

tabelas do SINAPI. 

12.9 Administração Local: é o conjunto de atividades realizadas no local do 

empreendimento pelo executor, necessárias à condução da obra e à administração do 

contrato. É exercida por pessoal técnico e administrativo, em caráter de exclusividade. No 
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caso de fornecimento de materiais e equipamentos a CONTRATADA deverá observar os 

limites do Acórdão mais atual do TCU e apresentar BDI diferenciado para fornecimento de 

materiais e equipamentos. 

12.10 No caso da possibilidade de termos aditivos, a CONTRATADA deverá observar: 

a) Administração Local e Central – em aditivos quantitativos deve ser glosada 

da taxa de BDI sobre a quantidade excedente. 

b) Caberá ao Fiscal do Contrato a análise e aprovação de taxas de BDI 

superiores aos valores aqui apresentados (para qualquer um dos parâmetros – 

AL, AC, etc.). Tais taxas superiores deverão estar acompanhadas de relatório 

circunstanciado com o detalhamento das justificativas para incremento da 

referência. E que essas despesas sejam efetivamente fiscalizadas e 

controladas posteriormente, vislumbrando a possibilidade de glosa de 

despesas não realizadas. 

12.11 Excepcionalmente, quando não houver especificação do insumo e/ou serviço na 

Tabela SINAPI, a contratada fornecerá os insumos baseado no preço do mercado local, 

mediante apresentação de 3 (três) orçamentos, sendo computada a média entre eles para 

efeito de composição de preços. A obrigação da contratada em apresentar orçamento não 

afasta a responsabilidade da Administração pela verificação, por seus próprios meios, da 

compatibilidade dos preços com os praticados no mercado. 

12.12 A Contratante, na existência de peças e materiais em seu almoxarifado, poderá, a seu 

critério, fornecer à Contratada esses insumos, ocasião em que será paga apenas o valor da 

mão-de-obra prestada. 

 

13. DOS SERVIÇOS PERIÓDICOS (MANUTENÇÃO PREVENTIVA) 

13.1 Consiste em fazer o monitoramento regular das condições mecânicas, eletroeletrônicas, 

eletropneumáticas, eletro-hidráulicas e elétricas dos equipamentos e instalações, 

monitorando o rendimento operacional, com o objetivo de aumentar os intervalos entre 

reparos por quebras (manutenção corretiva) e reparos programados (manutenção 

preventiva), e maximizar o rendimento no processo produtivo para que os equipamentos e 

instalações estejam disponíveis o maior tempo possível para operação. 

13.2 Nos prédios públicos deverão ser executados os serviços básicos (manutenção 

preventiva) descritos neste Termo de Referência por, no mínimo, 2 (dois) profissionais com a 

qualificação dentre as seguintes: eletricistas, bombeiro hidráulico, pintor, pedreiro, 

marceneiro. 

13.3 Nas visitas periódicas os serviços serão executados em, no máximo, 6 (seis) horas 

diárias, no horário de funcionamento do prédio público. Caso durante essas visitas seja 

verificada a necessidade de realização de serviços simples como substituição de lâmpadas e 

reatores, troca de tampas de tomadas ou tomadas, conserto de vazamentos em tubulação, 

etc., e havendo a disponibilidade dos materiais nos prédios ou pela empresa contratada, 

serão realizados pelos profissionais sem qualquer custo adicional no que tange à mão-de- 

obra (os materiais, se fornecidos pela contratada, serão pagos, com a incidência do desconto 

ofertado pela Licitante. Para tanto, nas visitas periódicas a Contratada deverá possuir um 

estoque mínimo de materiais básicos para pronta substituição no caso de necessidade, a 
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exemplo de lâmpadas, caixas de tomadas, cabos, sifões, fechaduras, reatores, arandelas, 

torneiras etc. 

13.4 Contratante e Contratada deverão elaborar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

corridos contados a partir do 3º (terceiro) dia útil após a publicação do contrato, um plano 

conjunto de visitas periódicas, englobando os imóveis próprios e locados/cedidos, para os 3 

(três) primeiros meses do contrato. 

13.5 Durante a execução do primeiro plano de vistas, a Contratante poderá solicitar nova 

reunião a fim de efetuar reavaliação do plano e estabelecer melhorias para o próximo 

período de visitas periódicas. 

13.6 A partir do terceiro mês de prestação de serviços serão realizadas entre o Contratante e 

a Contratada reuniões periódicas, com no mínimo trinta dias antes do antes do término de 

cada plano de visita, para a definição de um novo plano de visitas. 

13.7 Todo plano de visita deverá ser aprovado e assinado por ambas as partes, sendo o 

Contratante representado pelo Gestor do Contrato e a Contratada por seu preposto. 

13.8 No plano de visitas periódicas serão definidas as qualificações dos profissionais que 

farão as visitas e a quantidade de horas necessárias para a realização de cada uma delas. 

13.9 O valor máximo a ser pago pelas visitas periódicas está discriminado neste Termo de 

Referencia (planilha). Sobre o valor da mão de obra incidirá o desconto ofertado pela 

contratada. 

14. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (EVENTUAIS). 

14.1 Será executada imediatamente após a ocorrência de defeitos, falhas, desempenhos 

insuficientes ou fadigas de materiais, dos sistemas e/ou equipamentos. Os serviços serão 

pagos de acordo com os valores constantes da tabela SINAPI estabelecida para o Estado do 

Pará, com a incidência do desconto ofertado pela Licitante, ou seja, preço contratado. 

14.2 Considera-se Serviço Eventual ou Corretivo, para todos os fins e efeitos deste Termo de 

Referência, todo serviço que extrapolar as rotinas descritas neste Termo de Referência. 

14.3 Para cada necessidade, a Prefeitura de Conceição do Araguaia, através do 

departamento/secretaria responsável formalizará uma Demanda, com a descrição dos 

problemas detectados, a partir daí o engenheiro fiscal do contrato emite a Ordem de Serviço. 

14.4 A Contratada deverá entregar à fiscalização do ajuste, no prazo estabelecido neste 

Termo de Referência, de acordo com o nível de urgência do Chamado/Ordem de serviço, 

orçamento detalhado dos serviços necessários com o código, descrição analítica, 

quantidades e valores unitários e totais dos insumos (peças, materiais e mão-de-obra), com 

base na Tabela SINAPI, com a incidência do desconto ofertado pela Licitante, acrescidas do 

BDI (preço contratado), acompanhado do Cronograma Físico para a sua execução. 

14.5 Caso a Ordem de Serviço seja executada pelos profissionais que realizarão as visitas 

periódicas, no dia da visita, a Contratada terá direito ao pagamento dos materiais 

empregados, caso estes não sejam fornecidos pela Contratante; 
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14.6 Caso a Ordem de Serviço seja executada em data diversa da visita periódica, a 

Contratada terá direito ao pagamento dos custos correspondentes à mão de obra somados 

aos materiais e peças aplicados; ou apenas à mão de obra, caso os materiais e peças sejam 

fornecidos pela Contratante. 

14.7 De acordo com a dimensão e complexidade dos serviços eventuais a serem realizados, 

será definido prazo para a execução dos serviços em comum acordo entre a Fiscalização do 

contrato e a Contratada. Tal prazo, aprovado pela fiscalização, será registrado na Ordem de 

Serviço – OS e seu descumprimento resultará no pagamento proporcional ao nível atingido 

pela empresa prevista no Acordo de Níveis de Serviço. 

14.8 Os serviços eventuais deverão ser executados por profissionais qualificados, sob 

acompanhamento e orientação do Engenheiro Responsável da Contratada. 

14.9 A visita ao imóvel para levantamento dos serviços, no caso de serviços eventuais, será 

paga em conformidade com a tabela constante no anexo deste edital que discorre sobre o 

assunto. Nesta tabela está discriminado o valor máximo admitido. Sobre o valor da mão de 

obra incidirá o desconto ofertado pela Licitante. 

14.10 Serviços de manutenção corretiva nos sistemas: elétrico (fiação, lâmpadas, tomadas, 

interruptores, entrada de energia), hidráulico (eliminação de vazamentos, fornecimento de 

peças novas e troca de defeituosas), sanitário (eliminação de vazamentos, fornecimento de 

peças novas e troca de peças defeituosas); pintura de paredes interna e externamente; 

reparos em pisos internos e calçadas externas; reparos em pátio de recreação; pintura de 

muros; reparos em telhados (eliminando vazamento e substituindo telhas quebradas e/ou 

faltantes); reparos (substituição de peças quebradas e/ou faltantes) e pintura de esquadrias; 

em prédios destinados à educação, denominados Escolas, quadras poliesportivas e sede 

administrativa, incluindo o fornecimento total de peças, materiais, equipamentos, mão de 

obra e ferramental necessários à sua execução. 

14.11 Na prestação dos serviços acima indicados, devem ser consideradas as novas 

tecnologias e ferramentas gerenciais disponíveis no mercado, que propiciem ganhos de 

produtividade e de qualidade. 

14.12 Nos finais de semana e nos dias úteis fora do expediente normal, o atendimento será em 

regime de prontidão, através de telefone celular ou outro meio de comunicação hábil e 

eficiente. 

14.13 Todos os profissionais deverão portar crachás de identificação, uniformes completos, 

EPI’s adequados, os quais serão supervisionados por Responsável Técnico que efetuará 

visita técnica mensal no local do contrato e acompanhamento com engenheiro, quando 

necessário. 

14.14 A mão de obra e todos os encargos decorrentes, bem como uniformes, EPI’s e 

ferramental necessários, deverão fazer parte e inclusos na proposta. 

14.15 O atendimento emergencial é aquele que, a critério da CONTRATANTE (engenheiro 

fiscal do contrato), será feito para solucionar problemas que impeçam o funcionamento, 

principalmente, de unidades de saúde.  Deverá ser disponibilizada equipe técnica de plantão 
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12h/dia, seis dias por semana, para prestar imediatamente o atendimento. Para este 

atendimento, a equipe deverá chegar ao local em até 01 (uma) hora após a abertura do 

chamado. 

14.16 Os atendimentos não emergenciais deverão ser atendidos dentro do horário comercial 

e deverão ser agendados junto com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Desenvolvimento Urbano, em comum acordo entre a Contratante e a Contratada. 

 

15. PARTES ESTRUTURAIS. 

a) Manutenção e reparos de paredes, pisos, lajes, contrapisos, forros e revestimentos; 

b) Reparos de pequenas paredes de alvenaria, incluindo reboco, contrapisos, lajes de 

concreto armado e forros; 

c) Manutenção e reparos de pequenas pinturas externas e internas, utilizando tinta 

acrílica ou esmalte sintético, em paredes, tetos, forros, gradis, esquadrias, guarda-

corpos e corrimãos. 

 

16. COBERTURA. 

a) Substituição de telhas danificadas; 

b) Impermeabilização de lajes e calhas; 

c) Recuperação de rufos e calhas; 

d) Limpeza de calhas e ralos. 

 

17. PARTES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS. 

a) Instalação de novos circuitos elétricos complexos, quadros, luminárias, 

interruptores, tomadas, disjuntores, cabos e materiais elétricos diversos; 

b) Instalação e recuperação de redes hidráulicas; 

c) Correção de vazamentos. 

 

18. RECONSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS. 

1. Reconstituição de revestimentos cerâmicos em pisos e paredes e pisos de alta 

resistência, de acordo com as especificações dos fabricantes.

19. SERVIÇOS DE SERRALHERIA. 

a) Recuperação de peças metálicas, com eliminação de todos os focos de ferrugem e 

substituição de partes sem condições de recuperação, efetuando a troca/colocação de 

baguetes, travessas e montantes onde for necessário; 

b) Manutenção, reparos e instalação de gradis de proteção, suportes para ar 

condicionado de janela, suportes para unidades condensadoras, portões e demais 

peças em ferro soldado. 

 

20. SERVIÇOS DE MARCENARIA E CARPINTARIA. 
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a) Serviços de marcenaria e/ou carpintaria para recuperação/conserto/instalação de 

portas, armários, mesas, cadeiras, estações de trabalho, estantes e demais itens de 

madeira, com substituição de partes inservíveis e aplicação de fundo selador, verniz 

e/ou revestimento fenólico- melamínico. 

 

21. INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS. 

a) Instalação de espelhos e vidros comuns e temperados de diversas especificações; 

 

b) Fornecimento e instalação de saboneteiras, papeleiras, torneiras e sifões. 

 

22. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE GRANITO. 

1. Instalação de pisos e bancadas de granito, com cubas, de soleiras, rodapés e balcões. 

 

23. REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS. 

1. Serviço de remanejamento (desmontagem e montagem) de divisórias navais e 

especiais, com aproveitamento de material e a aquisição que se fizer necessária. 

 

24. NORMAS DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS. 

24.1 As visitas periódicas de manutenção preventiva serão realizadas de acordo com o 

estabelecido em anexo deste edital, e com o plano de visitas a que se refere o Termo de 

Referência. 

24.2 Os serviços eventuais ou corretivos são, a título exemplificativo, podendo ser solicitados 

outros serviços inerentes aos serviços de manutenção. 

24.3 Os materiais, equipamentos, aparelhos e ferramentas constantes neste Termo de 

Referência serão disponibilizados pela CONTRATADA aos profissionais para execução dos 

serviços. 

24.4 A substituição de peças e/ou componentes danificados deverá ser feita por outros 

originais, novos, sem uso e de acordo com as especificações técnicas pertinentes. A 

substituição será realizada mediante emissão prévia de autorização do Fiscal do Contrato, 

na respectiva Ordem de Serviço – OS. 

24.5 Os serviços eventuais somente poderão ser realizados mediante prévia e expressa 

autorização da fiscalização do ajuste, através da Ordem de Serviço respectiva, sob pena de 

não pagamento. 

24.6 Caso a CONTRATADA identifique durante a execução de um serviço corretivo a 

necessidade de realização de serviços adicionais, tal fato deverá imediatamente ser 

informado à fiscalização do ajuste, que analisará a viabilidade de sua execução, caso a caso, 

devendo sempre que possível, efetuar a CONTRATADOS registros fotográficos para 

posterior comprovação e pagamento. 
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24.7 Os serviços eventuais executados terão garantia mínima de 90 (noventa) dias corridos, 

contados do recebimento definitivo dos serviços. 

24.8 Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ficará obrigada a reparar qualquer vício 

relacionado à má execução dos serviços, sempre que houver solicitação, e sem ônus para a 

CONTRATANTE. 

24.9 O recebimento não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e 

segurança dos serviços e dos materiais empregados. 

24.10 A CONTRATADA obrigar-se-á ao cumprimento do Acordo de Níveis de Serviço, 

conforme os indicadores mencionados neste Termo de Referência, sujeitando-se aos  

descontos nos pagamentos por metas não atingidas. 

24.11 Em qualquer caso, a CONTRATADA deverá arcar com todos os procedimentos 

necessários à solução do problema e, ao final de cada mês, solicitar o pagamento dos custos 

dos materiais e peças com base no preço proposto. 

24.12 A retirada de motores, bombas ou qualquer outro equipamento para a realização de 

reparos somente poderá ser efetuada pela CONTRATADA após comunicação ao fiscal do 

contrato e autorização do Setor competente pela Gestão de Patrimônio, os quais deverão ser 

devolvidos ao local de origem e instalados, sem ônus adicional para o CONTRATANTE. 

24.13 Serão objeto das intervenções previstas neste Termo de Referência os ambientes 

internos e externos das edificações das unidades utilizadas pela Prefeitura Municipal de 

Conceição do Araguaia (próprios, cedidos e alugados), de acordo com as ordens de serviços 

emitidas pela CONTRATANTE (engenheiro fiscal do contrato). 

24.14 Durante a execução do Contrato, quando houver alterações nas áreas ocupadas, 

ocorrência de mudança de endereço dos Prédios públicos, ou inclusão/exclusão de novas 

áreas, estas serão informadas à CONTRATADA, para vinculação das novas áreas ao 

Contrato. 

24.15 A CONTRATADA deverá fazer a movimentação de móveis e equipamentos, eventuais 

desmontagens e remontagens de móveis, quando for necessário à desobstrução do local onde 

serão realizados os trabalhos além de protegê-los com manta plástica. A CONTRATADA 

deverá realizar o reposicionamento dos móveis e equipamentos no local, imediatamente após 

a conclusão dos serviços, seguindo-se a limpeza do local. 

24.16 Na execução devem ser observadas as especificações gerais e as indicações do 

relatório, as prescrições ambientais, e ainda as normas brasileiras da ABNT aplicáveis. 

 

25. DAS PRIORIDADES DOS SERVIÇOS. 

 

25.1 A contratada deverá atender a toda e qualquer solicitação demanda do Engenheiro 

Fiscal do Contrato (Fiscalização) para realização de manutenções corretivas ou ações 

emergenciais, de acordo com a urgência requerida descrita na OS. 
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25.2 No ato da assinatura do contrato, deverão ser informados número dos telefones 

celulares/whatsapp do Responsável Técnico da contratada para esse contrato. Qualquer 

alteração nesses números deverá ser previamente comunicada aos fiscais do contrato, com a 

antecedência necessária para garantir a comunicação ininterrupta entre a fiscalização e a 

contratada. 

25.3 A fiscalização informará nas Ordens de Serviço o prazo máximo para conclusão dos 

serviços solicitados, prazo que deverá ser cumprido pela contratada, ficando o pagamento 

sujeito aos descontos previstos neste Termo de Referência e eventuais sanções cabíveis 

(Níveis de Atendimento dos Serviços). 

25.4 As eventuais solicitações de dilação de prazo deverão ser encaminhadas à 

Fiscalização, devidamente justificadas, antes de findo o prazo na ordem de serviço. 

25.5 A fiscalização classificará o nível de urgência do serviço conforme se segue: 

 

26. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. 

26.1 Serão assim classificados pela Fiscalização os demandas com necessidade de 

atendimento URGENTE – Serviços de nível 01, que impeçam o funcionamento do prédio 

ou que acarretem risco iminente de impedimento TOTAL de funcionamento. 

26.2 Podem se caracterizar como urgentes: 

a) Vazamentos da caixa d’água; 

b) Vazamentos na entrada de água da edificação; 

c) Vazamentos na saída de esgoto da edificação; 

d) Desarmes e defeitos de disjuntor geral; 

e) Desarmes e defeitos de disjuntor geral do quadro de alimentação da rede de 

informática; 

f) Abertura / fechamento de fechaduras, acionadores de portas e portões; 

g) Tomadas da rede elétrica, lógica ou telefônica não funcionando; 

h) Pane elétrica, curto-circuito; 

i) Rede de telefonia inoperante; 

j) Destelhamento; 

k) Telhas quebradas; 

l) Infiltrações, vazamentos e alagamentos; 

m) Vazamentos de registros, válvulas de descarga e torneiras, etc.; 

n) Entupimentos de modo geral; 

o) Danos em janelas, portas ou portões de acesso às edificações, causando riscos 

quanto à segurança dos imóveis; 

p) Quebra de bombas. 
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27. ATENDIMENTO SEM URGÊNCIA. 

 

27.1 Serão classificados como Serviços de nível 02: 

a) No caso de Chamados sem urgência, abertos fora do horário de 8:00h às 18:00h 

de segunda a sexta-feira será considerada, para todos os efeitos, como data de 

abertura o primeiro dia útil subsequente. 

b) A contratada deverá apresentar à Fiscalização a composição do serviço 

solicitado via Chamado através de planilha contendo a indicação de prazo de 

execução. 

 

28. CONDIÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. 

28.1  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONVENCIONAIS. 

28.2  QUADROS GERAIS DE BAIXA TENSÃO (QGBT), DE FORÇA E LUZ. 
 

a) Verificar a leitura dos instrumentos de medição e verificação das 

possíveis sobrecargas ou desbalanceamentos; 

b) Verificar o aquecimento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos; 

c) Medir a amperagem nos aumentadores em todas as saídas dos disjuntores 
termomagnéticos; 

d) Verificar a concordância com as condições limites de amperagem 
máxima permitida para a proteção dos cabos; 

e) Verificar o aquecimento nos cabos de alimentação; 

f) Efetuar limpeza interna e externa do quadro; 

g) Verificar as condições gerais de segurança no funcionamento do quadro geral; 

h) Inspecionar os isoladores e conexões; 

i) Reapertar os parafusos de contato dos disjuntores, barramentos, 

seccionadores, contadores, entre outros; 

j) Verificar a resistência do aterramento, com base nos limites normalizados; 

k) Verificar o aterramento, cuja distribuição deve seguir as normas ABNT; 

l) Verificar a regulagem dos disjuntores gerais; 

m) Verificar isoladores e para-raios; 

n) Verificar o estado de conservação das hastes e isoladores; 

o) Verificar a medida de isolação; 

p) Verificar continuidade do cabo de terra, tubo de proteção e eletrodo. 

q) Reapertar os parafusos de contato dos disjuntores, barramentos, 

seccionadores, contadores, entre outros; 

r) Ajustar dispositivos de comando dos disjuntores; 

s) Aferir instrumentos de medição do painel; 

http://www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br/


ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II. 

CEP: 68.540-000 Conceição do Araguaia-PA 

CNPJ: 29.392.037/0001-94 

  

    45 
 

 

www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br   semiduobras@gmail.com  

 

t) Inspecionar o isolamento dos condutores; 

u) Medir e registrar a resistência de isolamento dos cabos dos alimentadores; 

v) Verificar a resistência do aterramento, com base nos limites normatizados; 

w) Lubrificar as dobradiças das portas dos quadros, entre outros; 

x) Eliminar pontos de ferrugem e corrosão. 

y) Verificar a existência de quaisquer anormalidades elétricas ou mecânicas 
(ruídos, odores) que possam caracterizar o mau funcionamento de algum 
componente. 

 

28.3 PARA-RAIOS. 
 

a) Verificar e corrigir o isolamento entre captor e haste; 

b) Verificar e corrigir o isolamento das cordoalhas de descida para a terra; 

c) Verificar e corrigir os isoladores castanha quanto a falhas, trincas, entre outros; 

d) Verificar e corrigir as manilhas de descida; 

e) Verificar e corrigir as malhas da terra; 

f) Verificar e corrigir a conexão de aterramento e grampos tensores; 

g) Verificar e corrigir a oxidação de partes metálicas, estruturas e ligações; 

h) Verificar continuidade entre os eletrodos de aterramento e a ponta 

do para-raios, eliminando- se interrupções; 

i) Verificar o cabo de descida; 

j) Verificar se a resistência de aterramento ultrapassa o valor de 10 

ohm. Fazer a medição com o cabo de descida desligado; 

k) Medir e registrar resistência de aterramento; 

l) Manter através de correções, a resistência de terra abaixo dos valores 
normalizados; 

m) Verificar se a haste do para-raios está solidamente fixada na sua base; 

n) Verificar se o captor do para-raios está bem fixado na haste; 

o) Verificar e reapertar todas as conexões e fixações existentes entre o 

cabo de descida e a ponta e entre o cabo de descida e os eletrodos 

de terra; 

p) Verificar o estado dos isoladores que fixam o cabo de descida; 

q) Eliminar curvas bruscas do cabo de descida; se for o caso, envolver 

o cabo com tubo isolante flexível nos pontos críticos; 

r) Verificar se o tubo de proteção na descida do cabo encontra-se em perfeito 
estado; 

s) Combater a oxidação através da aplicação de produto químico. 
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28.4 ATERRAMENTOS. 

 

a) Verificar a malha de aterramento e suas condições normais de uso, conexões, 

malha de cobre nu, entre outros; 

b) Verificar as condições de uso das ligações entre o aterramento e os estabilizadores 

c) Verificar a resistência ôhmica, que não poderá ultrapassar 10 (dez) ohms para os 

equipamentos em geral e 05 (cinco) ohms para os aterramentos de informática, 

adotando-se as medidas de correção quando necessário; 

d) Verificar os índices de umidade e alcalinidade de solo do aterramento, mantendo-

se dentro dos padrões normais; 

e) Reapertar os bornes que ligam as hastes aos cabos. 

 

28.5 ILUMINAÇÃO E TOMADAS. 

 

28.6 ILUMINAÇÃO GERAL 

a) Verificar as luminárias e postes, substituindo lâmpadas queimadas ou com 

operação insuficiente, interna e externamente; 

b) Verificar contatos internos, reapertar os parafusos de fixação e contatos externos 

dos soquetes, caso as lâmpadas não fiquem ainda iluminadas; 

c) Verificar as condições gerais de segurança e funcionamento do sistema de iluminação; 

d) Trocar os reatores quando for necessário; 

e) Testar o funcionamento das lâmpadas de emergência, incluindo a carga das baterias; 

f) Efetuar a limpeza das luminárias; 

g) Reapertar de terminais elétricos, parafusos de sustentação das luminárias, contatos 

dos reatores e os parafusos das bases dos soquetes. 

 

h) Verificar as luminárias quanto à ocorrência de lâmpadas queimadas ou com 
operação insuficiente, substituindo as que se fizerem necessárias; 

i) Verificar contatos internos, reapertar os parafusos de fixação e contatos externos 
dos soquetes, caso as lâmpadas não acendam; 

j) Verificar as condições gerais de segurança no funcionamento do sistema geral de 
iluminação; 

k) Inspecionar as baterias de luz de emergência; 

l) Trocar os reatores quando do término de vida útil; 

m) Testar o funcionamento das lâmpadas de emergência; 

n) Medir o nível de iluminação; 

o) Efetuar limpeza das luminárias; 

p) Efetuar limpeza das lâmpadas; 

q) Reapertar os parafusos de sustentação das luminárias; 
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r) Reapertar os contatos dos reatores; 

s) Reapertar os parafusos das bases dos soquetes; 

t) Verificar os parafusos de contato das tomadas; 

u) Testar os reatores; 

v) Testar a carga das baterias de emergência. 

w) Proceder, sempre que se fizerem necessários ou quando recomendado pela 

Contratante, a reparos e consertos, inclusive a substituição de lâmpadas e reatores 

queimados ou avariados; modificações e ampliações de pequeno porte nas instalações 

elétricas; aumento de circuitos desde que a carga não ultrapasse os limites 

estabelecidos pelas características das instalações e normas técnicas brasileiras e, na 

ausência destas, de normas internacionais consagradas; substituição de fusíveis e 

contatores. 

28.7 ILUMINAÇÃO EXTERNA (DENTRO DO PERÍMETRO DOS PÁTIOS). 

 

a) Inspecionar os circuitos nos postes de iluminação; 

b) Inspecionar as luminárias nos postes quanto à existência de lâmpadas queimadas; 

c) Verificar a existência de corrosão nas luminárias; 

d) Verificar o contato dos anéis de ajuste; 

e) Limpar as luminárias e vidros dos refletores; 

f) Verificar a estanqueidade do compartimento das lâmpadas; 

g) Verificar os soquetes das lâmpadas quanto à oxidação; 

h) Proceder, sempre que necessário, ou quando recomendado pela 
Contratante, os reparos ou consertos que se fizerem necessários. 

 

28.8 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA. 

 

a) Simular falha de energia, verificando e corrigindo o desempenho das luminárias, 
substituindo-as caso seja necessário; 

b) Efetuar limpeza geral de conjunto; Tomadas e Interruptores - Tomadas em Geral 
(em pisos simples e elevados/paredes/divisórias/mobiliário/eletrocalha); 

c) Testar de modo adequado a corrente na rede, conforme o caso; 

d) Reparar as carcaças das tomadas nas tubulações de piso, paredes, divisórias e 

mobiliário, conforme o caso; 

e) Manter sempre a padronização das tomadas para ar condicionado, rede 

estabilizada, rede comum e rede comum aterrada; 

f) Proceder, sempre que necessário ou quando recomendado pela Contratante, a 

substituição de tomadas avariadas. 

 

28.9 INTERRUPTORES. 
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a) Inspecionar os interruptores, verificando se há aquecimentos anormais; 

b) Realizar manutenção corretiva, quando necessária; 

c) Efetuar limpeza geral; 

d) Reapertar conexões e ligações; 

e) Recompor isolamentos defeituosos; 

f) Proceder, sempre que necessário ou quando recomendado pela 

Contratante, a substituição de interruptores avariados. 

28.10 TOMADAS DE PISO/PAINÉIS. 

a) Testar a corrente em todas as tomadas, reapertando as carcaças das tomadas 

dessas instalações; 

b) Substituição de tomadas danificadas e inoperantes, parafusos e terminais, espelhos 

de bronze e de baquelite; 

c) Verificar os parafusos de contato das tomadas; 

d) Inspecionar as caixas de passagem e o estado das capas isolantes, fios e cabos. 

e) Medir a amperagem da fiação e verificação da concordância com as tabelas de 

amperagens máximas permitidas; 

f) Verificar a corrente de serviço (superaquecimento); 

g) Substituição de cabos; 

h) Balanceamento de circuitos – quando necessário. 

 

28.11 FIOS E CABOS. 

 

a) Fazer teste de isolação; 

b) Inspecionar a capa isolante; 

c) Verificar temperatura e sobrecargas; 

d) Reapertar os terminais; 

e) Verificar e corrigir os elementos danificados. 

 

28.12 REDES DE ATERRAMENTO. 

 

a) Verificar a malha de aterramento, suas condições normais de uso, conexões, 
malha de cobre nu, entre outros; 

b) Verificar a resistência às condições de uso das ligações entre o aterramento e os 
estabilizadores; 

c) Verificar os índices de umidade e alcalinidade do solo de aterramento, com base 
nos valores normalizados; 

d) Verificar a resistência ôhmica, com base nos valores limites normatizada para os 
sistemas de telefonia, lógico-elétrica estabilizada, para-raios e geral dos prédios; 
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e) Manter, através de correção química do solo, o valor de resistência de aterramento 

nos valores normatizados para os sistemas de telefonia, lógica/elétrica estabilizada, 

para-raios e geral dos prédios; 

f) Reapertar os bornes que ligam as hastes aos cabos; 

g) Eliminar corrosão de partes metálicas. 

 

28.13  TRANSFORMADORES. 

 

a) Executar limpeza e reaperto dos terminais de AT e BT; 

b) Verificar o nível do óleo isolante; 

c) Detectar a existência de eventuais vazamentos; 

d) Inspecionar as partes metálicas; 
e) Coletar amostra e efetuar análise físico-química do óleo isolante quanto à rigidez 

de elétrica, tensão interfacial, índice de neutralização e fator de potência a 100 ºC; 

f) Efetuar análise de gascromatografia do óleo isolante; 

g) Executar teste de isolação (megger); 

h) Executar teste de resistência ôhmica de enrolamentos; 

i) Executar teste de relação de transformação (TTR). 

 

28.14 CONTADORES. 

 

a) Efetuar limpeza dos contatos; 

b) Reapertar os terminais; 

c) Lubrificar as partes móveis. 

d) Efetuar limpeza da câmara de extinção; 

e) Efetuar ajuste de pressão dos contatos. 

 

29.  INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA. 

29.1 Efetuar inspeção termográfica, com registro impresso das imagens térmicas dos 

componentes, terminais de fixação, bases fusíveis e demais componentes da subestação, 

QGBT, quadro de transferência do grupo gerador e quadros de distribuição da central de 

água gelada; 

29.2 Realizar a inspeção termográfica através de termo visor que possibilite o registro das 

imagens térmicas geradas, de forma fotográfica ou digitalizadas (termogramas); 

29.3 Elaborar relatório da inspeção termográfica que deverá ser completo, contendo de 

forma impressa as imagens e respectivas temperaturas dos pontos da instalação 

considerados críticos e/ou suspeitos, indicando providências a serem tomadas. Caberá à 

CONTRATADA a correção das irregularidades apontadas no relatório de inspeção 
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termográfica; 

29.4 Promover os reparos ou consertos detectados nas verificações expostas, sempre que 

necessário ou recomendado pela CONTRATANTE, inclusive a substituição de lâmpadas, 

reatores, disjuntores, entre outros, queimados ou avariados; 

29.5 Promover as modificações e ampliações de pequeno porte nas instalações elétricas; 

29.6 Promover aumentos de circuitos, desde que a carga a ser instalada não ultrapasse os 

limites estabelecidos pelas características das instalações e normas técnicas brasileiras; 

29.7 Promover as substituições de fusíveis, chaves magnéticas e contadores; 

29.8 Promover, sempre que necessário ou quando recomendado pela CONTRATANTE, os 

reparos ou consertos, utilizando-se da equipe de profissionais da CONTRATADA; 

29.9 Limpar o espaço físico da subestação, mantendo-o em ordem e seus acessos e 

imediações desobstruídos. 

30. PROCEDER, SEMPRE QUE NECESSÁRIO, OU QUANDO RECOMENDADO PELA 

CONTRATANTE, O SEGUINTE: 

30.1 Reparar ou consertar o que se fizer necessário, inclusive a substituição de lâmpadas, 

reatores, disjuntores, entre outros, queimados ou avariados; 

30.2 Proceder modificações e ampliações de pequeno porte nas instalações elétricas; 

30.3 Aumentar os circuitos, desde que a carga a ser instalada não ultrapasse os limites 

estabelecidos pelas características das instalações e normas técnicas brasileiras; 

30.4 Substituir fusíveis, chaves magnéticas e contadores; 

30.5 Proceder sempre que necessário, ou quando recomendado pela CONTRATANTE, aos 

reparos ou consertos que se fizerem necessários, utilizando-se da equipe de profissionais 

contratada. 

31. REDE ESTABILIZADA. 

31.1  Verificar a existência de tomadas  danificadas, substituindo-as, se for o caso; 

31.2  Verificar as canaletas plásticas, mantendo-as adequadamente colocadas; 

31.3 Proceder, sempre que necessário, ou quando recomendado pela Contratante, os reparos 

ou consertos que se fizerem necessários; 

31.4 Proceder à revisão geral e consertos em todos os estabilizadores existentes; 

31.5 Efetuar o cadastramento total das instalações e equipamentos (computadores, aparelhos 

e equipamentos elétricos e eletrônicos) que se utilizam do sistema estabilizado e aterrado; 
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31.6 Responsabilizar-se pelo acompanhamento da instalação por parte de empresas 

instaladoras dos sistemas destinados a computadores, garantindo que a fiação correrá 

adequadamente nas calhas existentes e, no caso em que a Fiscalização da Contratante 

detectar o contrário, a Contratada se responsabilizará em refazer os circuitos as suas 

expensas. 

32. BARRAMENTOS. 

 

32.1  Controlar a amperagem nas diversas seções do barramento, corrigindo 

sobrecargas e desbalanços de corrente; 

32.2 Controlar as tensões terminais, corrigindo eventuais quedas de tensão; 

32.3 Abrir janelas de inspeção e reapertar conectores; 

32.4 Controlar as tensões, terminais, corrigindo eventuais quedas de tensão; 

32.5 Abrir janelas de inspeção e reapertar conectores; 

32.6 Se necessário, limpar contatos e aplicar WD-40; 

32.7 Inspecionar sobreaquecimento de contatos e vibrações - Termografia; 

32.8 Limpar a blindagem dos barramentos com sopro de ar comprimido; 

32.9 Verificar e corrigir aterramento; 

32.10 Combater a corrosão e retocar a pintura. 

33. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, CALÇAMENTO, 

REVESTIMENTO, PINTURA E CARPINTARIA. 

33.1 RESERVATÓRIOS. 

 

a) Verificar se as válvulas estão em suas devidas posições “aberta” ou “fechada”; 

b) Verificar se as válvulas, registros e vigias estão limpos, desobstruídos e sem 

ferrugem; 

c) Verificar se há vazamentos e infiltrações de água através das paredes do reservatório; 

d) Verificar se a estrutura dos tanques elevados necessita de reparos; 

e) Verificar se as vigias estão devidamente fechadas. 

f) Inspecionar e reparar o medidor de nível, torneira de bóia, extravasor, sistema 

automático de funcionamento das bombas, registros de válvula de pé e de retenção; 

g) Verificar ventilação do ambiente e das aberturas de acesso; 

h) Controle periódico do nível da água para identificação de possíveis vazamentos; 

i) Verificar o estado das bóias das caixas de água e o estado de vedação dos 
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reservatórios; 

j) Substituir válvulas de pé e de retenção, registros, torneiras, de bóia e automáticos. 

 

33.2 VÁLVULAS E CAIXAS DE DESCARGA. 

 
a) Inspecionar os vazamentos; 

b) Regular e reparar os elementos componentes; 

c) Testar vazamentos nas válvulas e caixas de descarga. 

d) Verificar dispositivos de acionamento e vazamentos; 

e) Apertar fixações; 

f) Verificar o funcionamento da válvula de admissão (bóia). 

33.3 REGISTROS, TORNEIRAS E METAIS SANITÁRIOS. 

 
a) Inspecionar o funcionamento; 

b) Reparar vazamento com troca de guarnição, aperto de gaxeta 
e substituição do material completo, em Tubulações (tubos, conexões, 
fixações e acessórios); 

c) Inspecionar corrosão; 

d) Inspecionar vazamentos; 

e) Efetuar serviços de limpeza e desobstrução; 

f) Reparar trechos e  fixações, inclusive repintura; 

g) Inspecionar as uniões dos tubos e conexões; 

h) Inspecionar  tubulações das colunas de água. 

 

33.4 VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO. 

 
a) Inspecionar o funcionamento; 

b) Efetuar reparos necessários. 

33.5 ESGOTOS SANITÁRIOS. 

 
a) Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios) 

b) Inspecionar corrosão; 

c) Inspecionar vazamento; 

d) Efetuar serviços de limpeza e desobstrução; 

e) Reparar trechos e  fixações, inclusive repintura; 

f) Inspecionar as uniões dos tubos e conexões; 
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33.6 RALOS E APARELHOS SANITÁRIOS. 

 
a) Inspecionar o funcionamento; 

b) Efetuar serviços de limpeza e desobstrução. 

33.6 CAIXAS COLETORAS, CAIXAS DE GORDURA E CAIXAS DE 

DECANTAÇÃO. 

 
a) Inspecionar no geral; 

b) Retirar os materiais sólidos; 

c) Retirar óleos e gorduras; 

33.7 POÇOS DE RECALQUE. 

 
a) Inspecionar e reparar as tampas herméticas, registro de gaveta e válvula de 

retenção; 

b) Inspecionar a ventilação do ambiente e das aberturas de acesso, 

controle periódico das trincas nas paredes para verificação de vazamentos; 

c) Inspecionar as chaves de acionamento das bombas. 

33.8 TUBULAÇÕES (TUBOS, CONEXÕES, FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS). 

 
a) Inspecionar corrosão; 

b) Inspecionar vazamento; 

c) Efetuar serviços de limpeza e desobstrução; 

d) Reparar trechos e fixações, inclusive repintura; 

e) Inspecionar as uniões dos tubos e conexões. 

33.9 RALOS. 

 
a) Inspecionar periodicamente o funcionamento; 

b) Efetuar serviços de limpeza e desobstrução. 

33.10 CALHAS. 

 
a) Inspecionar vazamento; 

b) Efetuar serviços de limpeza e desobstrução; 

c) Reparar e/ou substituir trechos e fixações; 

d) Inspecionar as uniões, calhas e tubos; 

e) Pintar as calhas e condutores metálicos. 

33.11 CAIXAS DE INSPEÇÃO. 

 
a) Inspecionar periodicamente o funcionamento; 

b) Efetuar serviços de limpeza e desobstrução. 
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34. ESTRUTURAS E INSTALAÇÕES CIVIS. 

 

34.1 Os serviços de manutenção e conservação das instalações civis correspondem às 

atividades de inspeção e reparos dos componentes e sistemas da edificação e serão executadas 

mediante rotinas abaixo: 

34.2 Inspecionar o estado de conservação das fachadas, observando rachaduras, fissuras, 

infiltrações, corrigindo os elementos danificados; 

34.3 Inspecionar o estado de conservação das coberturas dos prédios, observando 

rachaduras, fissuras, infiltrações nas lajes, telhados, forros, vigas de sustentação, entre outros, 

corrigindo os elementos danificados; 

34.4 Inspecionar o estado de conservação dos muros e paletas, observando as condições, 

corrigindo e substituindo os elementos danificados; 

34.5 Inspecionar o estado de conservação das caixas de embutir dos prédios, corrigindo os 

elementos danificados; 

34.6 Inspecionar o estado de fixação das pedras e perfis metálicos das fachadas, com reparo 

dos elementos danificados, se for o caso; 

34.7 Inspecionar portas e janelas, com reparo dos elementos danificados, se for o caso; 

34.8 Inspecionar o estado de fixação dos brises das fachadas, com reparo dos elementos 

danificados; 

34.9 Inspecionar o estado de conservação dos toldos existentes, corrigindo os elementos 

danificados, substituindo, se for o caso; 

34.10 Inspecionar o estado de conservação das jardineiras, jardins e canteiros, com poda, 

substituição e readequação das mudas; 

34.11 Lavar as brises externas, aplicação de tratamento anticorrosivo e pintura; 

34.12 Executar serviços de desmontagem, realocação e montagem de paredes e portas 

divisórias, perfis, guias (inferiores e intermediárias), requadros, fechaduras, miolos, painéis ou 

vidros, se for o caso, e obedecer a padronagem existente, com aprovação da 

CONTRATANTE, verificando na execução dos serviços as demais necessidades oriundas dos 

mesmos (troca ou complementação do revestimento de pisos, regularização, entre outros), 

reinstalação e realocação de equipamentos diversos, telefonia, iluminação, comunicação e 

instalações especiais de computadores, estabilizadores, nobreaks, entre outros, se for o caso. 

34.13 Substituir os espelhamentos das caixas de embutir, quando necessário; 

34.14 Executar consertos em paredes, trincas, cantos quebrados, entre outros, bem como 

reparos em revestimentos de paredes (pinturas, revestimentos em granitos, mármores, 

azulejos, rebocos, granilhas, entre outros); 
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34.15 Efetuar montagem/desmontagem, realocação e substituição de pias, bancadas de 

cozinha e similares. 

35. OBSERVAÇÕES. 

 

35.1 Os serviços de manutenção e conservação das instalações civis normalmente 

restringem-se à substituição de elementos quebrados ou deteriorados. Esta substituição deve 

ser feita após a remoção do elemento falho e da reconstituição original, se assim for o caso, de 

sua base de apoio, adotando-se, então, o mesmo processo construtivo original da edificação; 

35.2 Conforme o caso, será necessária a substituição de toda uma área ao redor do elemento 

danificado, de modo que, na reconstituição do componente, não sejam notadas áreas 

diferenciadas, manchadas ou de aspecto diferente, bem como seja garantido o mesmo 

desempenho do conjunto; 

35.3 Se a deterioração do elemento for derivada de causas ou defeitos de base, deverá esta 

também ser substituída. Outras causas decorrentes de sistemas danificados de áreas técnicas 

diversas como hidráulica, elétrica e outras, deverão ser verificadas e sanadas antes da correção 

das instalações civis; 

35.4 Manutenção de coberturas, esquadrias. 

35.5 Deverão ser realizados todos os procedimentos, as intervenções, as rotinas e as tarefas 

de manutenção preventiva e corretiva recomendadas pela boa técnica, conforme as leis, as 

normas e as instruções aplicáveis a cada caso, inclusive recomendações do fabricante dos 

equipamentos. 

36. INSTALAÇÕES PREDIAIS. 

a) Remanejamento e alteração de pivotamento de portas, inclusive instalação de 

acessórios como mola hidráulica aérea e prendedor; 

b) Regulagem, lubrificação e manutenção de ferragens, incluindo fechaduras, molas 

etc.; 

c) Instalação de bancadas divisórias, elementos de banheiros, copas etc.; 

d) Chumbamento de peças e tubulações internas; 

e) Recuperação de caixas de passagem e inspeção em sistemas hidrossanitárias; 

f) Execução de serviços de recomposição de bases e lajes de concretos; 

g) Pintura e/ou repintura de tubulações, tampas, caixas, equipamentos, sinalizações etc.; 

h) Soldar peças e partes de estruturas e de móveis; 

i) Soldar e costurar tubulações, chapas e outros componentes metálicos;

 

j) Executar serviços de reparos e adaptações em elementos de chapas, tubos, 

suportes e outros componentes metálicos; 

k) Substituição de fechaduras e guarnições de portas e armários, de acordo com os 
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padrões existentes. 

 

37. COBERTURAS. 

 
a) Executar tarefas de manutenção, reparos e consertos de coberturas; 

b) Efetuar os trabalhos técnicos necessários às recuperações de coberturas devendo 

os serviços obedecerem ao padrão técnico existente e recomendado; 

c) Observar que todos os materiais deverão ser similares aos já existentes para a 

correta adaptação à estrutura e obedecendo as normas técnicas de segurança e serem 

perfeitamente montados e aplicados a fim de evitar-se qualquer problema de ajuste, 

transpasse ou homogeneidade; 

d) Observar que quaisquer trabalhos relativos a estas rotinas, necessariamente, 
deverão receber orientação técnica e autorização do engenheiro fiscal do contrato da 
Contratante; 

e) Compreende-se na cobertura, todos os serviços inerentes ao telhamento, estrutura 
de madeira e sistema de captação de águas pluviais por meio de calhas e tubos de 
queda. 

38. PAVIMENTAÇÃO, REVESTIMENTO E PINTURA. 

 

a) Executar tarefas de manutenção, reparos e consertos em pavimentação interna e 

externa à base de cimentado, concreto, madeira, carpete, ladrilhos, mármore, 

granitos, vinílico, entre outros; 

b) Observar ao calçamento do pátio externo, aplicar-se-á toda a programação de 

manutenção preventiva e corretiva; 

c) Executar emassamentos e pinturas em geral; 

d) Executar pintura de tubulações, esquadrias metálicas e de madeira; 

e) Quaisquer trabalhos relativos a estas rotinas, necessariamente, deverão receber 

orientação técnica e autorização do setor competente da Contratante; 

f) Observar todos os serviços de pedreiro, incluso assentamento de azulejos, 

seguirão as técnicas especificadas pelo setor competente da Contratante; 

g) A manutenção em pavimentação, revestimento e pintura obedecerão sempre às 

orientações técnicas preliminares, devendo ocorrer mediante o emprego de idênticos 

materiais e cores, exceto quando existir determinação em contrário; 

 

39. SERVIÇOS DE ALVENARIA. 

 

a) Executar tarefas de alvenaria, referentes à restauração de revestimento das 

paredes, retiradas de trincas e fissuras; 

b) Reparar e efetuar serviços de acabamento gerais nas edificações e telhados; 

c) Preparar massa para alvenaria em geral; 

http://www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br/


ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II. 

CEP: 68.540-000 Conceição do Araguaia-PA 

CNPJ: 29.392.037/0001-94 

  

    57 
 

 

www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br   semiduobras@gmail.com  

 

d) Preparar superfícies de paredes (pinturas e cerâmicas); 

e) Observar que os materiais para execução dos serviços serão fornecidos pela 
Contratada. 

 

40. ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS (MATERIAL CELULAR, MADEIRA E GESSO). 

 
a) Executar tarefas de manutenção, reparos e consertos em esquadrias e divisórias; 

b) Observar no caso de esquadrias e divisórias, remanejamentos, substituições, 

alterações e/ou complementações somente poderão ocorrer mediante o emprego de 

materiais de idêntica qualidade, acabamento e tenacidade, assim como os demais 

complementos (montantes, rodapés, alumínios, vidros, entre outros) deverão ser da 

linha existente. Ainda, na manutenção das esquadrias implicará sempre que 

necessário a execução da pintura de revestimento; 

c) Quaisquer trabalhos relativos a estas rotinas, necessariamente, deverão receber 

autorização do setor competente da Contratante. 

 

41. SERRALHERIA. 
 

a) A Contratada executará tarefas de serralheria, conforme a seguir: 
 
b) Inspecionar as instalações; 

c) Reparar armações, grades, portões e esquadrias metálicas, inclusive serviços de 
solda; 

d) Executar os seguintes serviços: lixamento, com pinturas de fundos e 

pinturas padronizadas em grades, portões e esquadrias metálicas, 

conforme padrões da contratada; 

e) Reparar, trocar trancas e fechaduras, se for o caso; 

f) Regular portas; 

g) Reparar ou substituir os motores de acionamento dos portões, se for o caso; 

h) Substituir portas, portões, janelas e grades, quando necessário; 

i) Inspecionar e consertar, se necessário, o sistema de comando das portas e portões; 

j) Observar que os materiais para execução dos serviços serão fornecidos pela 
Contratada. 

 

42. EQUIPE DE TRABALHO. 

 

a) O encarregado de manutenção deverá ser supervisionado por Responsável 

Técnico, ao qual compete: 

b) Gerenciar todos os procedimentos e rotinas de trabalho com vistas a promover a 

qualidade na execução do objeto deste Contrato; 

c) Manter a equipe atualizada quanto às normas técnicas, legais e administrativas; 
d) Realizar  visitas  periódicas   e   elaborar   relatórios,  comunicados,   laudos e  

http://www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br/


ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II. 

CEP: 68.540-000 Conceição do Araguaia-PA 

CNPJ: 29.392.037/0001-94 

  

    58 
 

 

www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br   semiduobras@gmail.com  

 

outros documentos; 

e) Elaborar planejamentos, rotinas e procedimentos operacionais e de 

acompanhamentos da equipe de manutenção, para execução do objeto deste 

Contrato, considerando normas técnicas, legais e administrativas vigentes. 

f) O encarregado deverá possuir no mínimo as seguintes qualificações: 

g) Escolaridade mínima correspondente ao ensino médio completo; 

h) O responsável técnico deverá possuir graduação em engenharia elétrica ou civil, 

com experiência no acompanhamento dos serviços de manutenção preventiva e 

corretiva compatíveis com os especificados neste Termo de Referência. 

i) A empresa contratada deverá manter na cidade, um local físico apropriado para 

armazenamento de materiais de consumo relacionados aos serviços contratados, 

além de manter uma equipe padrão composta de no mínimo: 01 (um) encarregado 

e, no mínimo, 2 (dois) técnicos especializados em manutenção hidráulica, elétrica 

e civil para serviços emergenciais, além de  todo ferramental necessário para a 

perfeita execução dos serviços. 

 

43. DAS FERRAMENTAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UNIFORMES. 

 

43.1 Todos os materiais a empregar nos serviços serão novos, comprovadamente de 

primeira qualidade e devem observar rigorosamente os modelos existentes nas edificações, 

salvo disposição expressa e diversa estabelecida em documento próprio emitido pela 

fiscalização, contendo a justificativa técnica para aceitação de modelo diverso. 

43.2 Todos os funcionários da contratada durante a execução dos serviços deverão estar 

usando o fardamento e o crachá da empresa, sempre em perfeito estado. 

43.3 A empresa é obrigada a entregar todos os EPI´s (equipamentos de proteção individual) 

a seus funcionários, sendo que, no mínimo, os seguintes EPI’s são obrigatórios: bota de 

segurança, capacete, cinto de segurança com talabarte duplo, par de luvas de algodão, par de 

luvas de couro e óculos de segurança. 

43.4 A empresa deverá possuir um sistema informatizado para o gerenciamento e controle 

de manutenção ou outro meio de controle que permita o acompanhamento detalhado de 

todos os serviços a executar e executados e as informações respectivas (materiais e peças 

empregados, mão-de-obra necessária, preço dos materiais e serviços, tempo de execução 

etc.). 

 

44. DOS PRAZOS. 

 

44.1 A empresa deverá apresentar a ART do Responsável Técnico pelos serviços relativos 

ao contrato nos termos da Lei nº 6.496/77, até a data imediatamente anterior ao início dos 

serviços. No caso de serviços relevantes de manutenção corretiva, realizados através de 

Ordem de Serviço, deverão ser emitidas ARTs específicas antes do início da execução. 

44.2 As visitas periódicas para a realização de manutenção preventiva nos Prédio públicos 
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serão feitas de acordo com o estabelecido nos planos de visitas periódicas formalizados entre 

a Contratada e o Contratante. 

44.3 O início das visitas deve ocorrer em até 7 (sete) dias úteis a contar do primeiro plano 

de visitas aprovado e assinado pelo Contratante e Contratada. 

44.4 No caso dos serviços urgentes, classificados como Serviços de Nível 01, a visita ao 

imóvel deve ocorrer no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir do Chamado e o 

orçamento dos serviços, acompanhado do cronograma físico, deverá ser entregue à 

fiscalização em até 72 (setenta e duas) horas a partir do Chamado. 

44.5 Após a aprovação do orçamento pela Fiscalização a contratada disporá de até 6 (seis) 

horas para o início da execução dos serviços classificados como nível 01. O prazo de 

execução do serviço será informado juntamente com a planilha de serviço aprovada. 

44.6 No caso dos serviços sem urgência, classificados como Serviços de Nível 02, a visita 

ao imóvel deve ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a partir do Chamado, e o 

orçamento dos serviços, acompanhado do cronograma físico, deverá ser entregue à 

fiscalização em até 10 (dez) dias corridos a partir do Chamado. 

44.7 Após a aprovação da Fiscalização dos serviços de nível 02, a contratada disporá de 

até 02 (dois) dias úteis para início da execução. O prazo de execução do serviço será 

informado juntamente com a planilha de serviços aprovada. 

44.8 Após o envio dos orçamentos pela contratada, o engenheiro fiscal do contrato terá o 

prazo de 2 (dois) dias úteis para aprovar aqueles classificados de nível 01 e o prazo de 5 

(cinco) dias úteis para serviços classificados de nível 02. 

44.9 Os serviços serão recebidos provisoriamente em até 5 (cinco) dias úteis após a 

informação feita pela contratada de que os serviços foram concluídos. Verificada a 

compatibilidade entre o objeto contratado e o executado, bem como a qualidade e a 

integralidade dos serviços prestados em conformidade com as ordens de serviço emitidas, a 

fiscalização emitirá o atestado de recebimento definitivo no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

uteis a contar do recebimento provisório. 

44.10 Caso na vistoria realizada durante o recebimento provisório seja verificado que os 

serviços não foram executados em conformidade com o acordado, será concedido à 

contratada o prazo de, no máximo, 5 (cinco) dias úteis para correção dos serviços a depender 

da extensão dos serviços, prazo esse que será definido pela fiscalização. Nesse caso, o prazo 

de 5 (cinco) dias úteis para o recebimento definitivo será contado a partir da conclusão dos 

serviços. 

44.11 Se após o recebimento definitivo for identificada qualquer falha na execução (vício 

redibitório), cuja responsabilidade seja atribuída à Contratada, o serviço deverá ser 

recomposto no prazo máximo de 7 (sete) dias corridos a contar da data da notificação feita 

pela fiscalização. 

44.12 No prazo de até 2 (dois) dias úteis da retirada dos equipamentos mencionados neste 

Termo de Referência, a contratada deverá informar à Fiscalização (engenheiro fiscal do 

contrato) o diagnóstico apurado e apresentar o orçamento do serviço. O prazo para a 

execução do serviço e devolução do equipamento será definido em comum acordo com a 

fiscalização. 

44.13 A contratada é obrigada a retirar do recinto dos locais de serviços os materiais 
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porventura rejeitados pela fiscalização, no prazo máximo de 2 (dois) dias corridos, a contar 

do recebimento do aviso dado pela fiscalização. 

44.14 Qualquer objeto comprovadamente danificado por seus empregados deverá ser 

reposto no prazo de 72 (setenta e duas) horas a contar de decisão administrativa que resulte 

de processo administrativo onde reste assegurada a ampla defesa. 

44.15 Deverá ser substituído, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sempre que 

exigido pela Contratante, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou 

comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios. 

44.16 No caso de substituição do engenheiro, a qualificação do novo profissional deverá 

ser comprovada com antecedência de 10 (dez) dias corridos antes da efetivação da 

substituição, para análise e aprovação do gestor do contrato. 

45. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

 

45.1 Além daquelas obrigações previstas ao longo deste Termo de Referência, são 

obrigações da contratada: 

45.2 Manter, durante o prazo contratual, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste. 

45.3 Empregar, na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado e alocar os 

quantitativos necessários para a execução dos serviços. 

45.4 Designar Engenheiro com amplos poderes para representá-la formalmente durante a 

prestação dos serviços, em todos os assuntos operacionais e administrativos relativos ao 

objeto do contrato, disponibilizando número de telefone celular para contato com o Fiscal do 

Contrato, ou em situações de emergência, devendo este permanecer acessível 12 horas por 

dia. 

45.5 Submeter à Contratante, por escrito, solicitação de retirada de quaisquer equipamentos 

de suas dependências, bem como proceder a sua devolução, no prazo fixado. 

45.6 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, disponibilizando todos os 

materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários. 

45.7 Reconstruir as partes danificadas decorrentes da má execução dos serviços. 

45.8 Executar os serviços de forma a produzir o máximo de resultados, com o mínimo de 

transtorno para a Contratante, devendo, para tanto programar a sua execução em conjunto 

com a Fiscalização. 

45.9 Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir toda legislação aplicável à execução dos 

serviços contratados, inclusive as normas de segurança, medicina do trabalho e prevenção 

de acidentes no desempenho de cada etapa dos serviços. 

45.10 Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de 

forma  a não serem confundidos com similares de propriedade da Contratante. 

45.11 Proceder à limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho após a execução de 

serviços. 

45.12 Sujeitar-se a mais ampla fiscalização por parte da Contratante, prestando todos os 

esclarecimentos que forem por ela solicitados, cujas reclamações obriga-se a atender 
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prontamente. 

45.13 Providenciar que os serviços sejam executados de acordo com as especificações 

técnicas pertinentes. 

45.14 Cumprir, além das normas de segurança constantes destas especificações, todas as 

outras disposições legais, federais, estaduais/municipais pertinentes, sendo de sua inteira 

responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou 

jurídicas em decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho ou da 

utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços. 

45.15 Providenciar sinalização e/ou isolamento das áreas de serviço. 

45.16 Não transferir a terceiros, por qualquer motivo, nem mesmo parcialmente, a execução 

dos serviços, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada. 

45.17 Manter arquivo com toda a documentação relativa à execução dos serviços 

contratados. 

45.18 Executar os serviços corretivos somente após prévia aprovação e/ou solicitação do 

Engenheiro Fiscal do Contrato. 

45.19 A eventual falta de Fiscalização da parte do Contratante em nenhuma hipótese eximirá 

a empresa das responsabilidades decorrentes do contrato, correndo por conta da mesma 

todas as despesas em razão dos serviços a desfazer ou refazer. 

45.20 Fornecer os materiais/peças de reposição e insumos necessários à realização da 

manutenção preventiva e corretiva das instalações e equipamentos previstos no contrato, 

cuja obrigação abrangerá também o acondicionamento, transporte e demais procedimentos 

relacionados com a colocação e/ou disponibilização no local, não assumindo, a Contratante, 

qualquer co-responsabilidade pelas mercadorias, mesmo que já depositadas nas suas 

dependências. 

45.21 Responsabilizar-se pelo descarte de materiais e peças substituídos, quando das 

realizações de manutenções, de acordo com as leis ambientais vigentes. 

45.22 Os materiais e peças a serem utilizados nas instalações e equipamentos da Contratante 

devem ser obrigatoriamente novos e possuir, quando for o caso, prazo de garantia não 

inferior a 90 (noventa) dias corridos. 

45.23 Assumir a garantia integral pelo prazo idêntico ao estabelecido pelo fabricante, na 

hipótese de emprego de materiais/peças com prazo de garantia do fabricante já vencidos, 

respeitando o prazo mínimo disposto no subitem anterior. 

45.24 Emitir relatórios periódicos e cumprir demais obrigações constantes deste Termo de 

Referência ou pertinentes a este tipo de contratação. 

45.25 Informar ao Fiscal do Contrato quaisquer irregularidades nos sistemas e/ou nas 

instalações que não possam ser sanadas nos termos do contrato. 

45.26 Os serviços eventuais deverão ser executados de modo que não paralisem ou 

prejudiquem o andamento normal das atividades do cartório, devendo o horário ser 

acordado previamente com a fiscalização. Caso as manutenções programadas impliquem 

interrupção do funcionamento do sistema, isso deverá ser informado previamente para 

análise e melhor programação por parte da Contratante. 

45.27 Prestar os esclarecimentos e as orientações que forem solicitados pela Contratante. 
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45.28 Cumprir prontamente as tarefas que receber, segundo as prioridades estabelecidas 

pela Contratante, com correção e nos moldes em que previamente foram informados. 

45.29 Observar as normas de procedimento e de segurança da Contratante, em especial as 

dedicadas à circulação de pessoas e bens em geral. 

45.30 Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos 

e materiais utilizados, bem como do local utilizado por seus empregados. 

45.31 Manter as instalações e os equipamentos em condições normais de funcionamento, 

executando a manutenção preventiva necessária, sem alterar as características  técnicas dos 

mesmos. 

45.32 Realizar as manutenções sempre de acordo com as prescrições dos fabricantes, com as 

normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e normas referentes a 

higiene e segurança do trabalho. 

45.33 Na manutenção de todas as instalações e equipamentos, objeto desta licitação, serão 

observadas rotinas programadas e aprovadas pela Fiscalização e executadas durante o 

horário de funcionamento do prédio público: as visitas periódicas serão feitas num total de, 

no máximo, 6 horas diárias e a realização dos serviços eventuais nos dias em que foram 

necessários. 

45.34 Comunicar por escrito à Fiscalização da Prefeitura, de forma detalhada, todo tipo de 

acidente que eventualmente venha a ocorrer com seus empregados. 

45.35 Apresentar, até o quinto dia útil do mês subsequente à execução dos serviços, Relatório 

Resumo de Manutenção detalhando todos os serviços a que se refere o documento fiscal, 

contendo, no mínimo: 

45.36 Relatório resumo das manutenções realizadas, tanto periódicas como eventuais, com a 

data efetiva de realização de cada procedimento, com indicação dos equipamentos afetados, 

causa do defeito, peças substituídas, etc.; poderão ser adotados os relatórios da própria 

Contratada, adaptados para abranger os elementos definidos neste Termo de Referência, 

preenchidos conforme as rotinas de manutenção propostas. Esses relatórios deverão ser 

assinados pelo engenheiro da Contratada. 

45.37 Descrição analítica das manutenções corretivas realizadas e dos materiais substituídos 

para fins de pagamento; 

45.38 Apresentar sugestões com vistas a melhorar a eficiência e confiabilidade das 

instalações. 

45.39 Manter seu pessoal devidamente uniformizado e identificado. 

45.40 Diligenciar para que seus funcionários tratem o pessoal da Fiscalização e servidores 

com atenção e urbanidade, prestando os esclarecimentos que forem solicitados, e atendendo 

de imediato às solicitações efetuadas. 

45.41 Levar imediatamente ao conhecimento da Fiscalização (engenheiro fiscal do contrato) 

qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a execução dos serviços, para a 

adoção das medidas cabíveis. 

45.42 Recolocar nos seus devidos lugares, móveis e equipamentos que forem deslocados para 

execução de serviços. 

45.43 Responsabilizar-se, em relação aos profissionais que realizarão os serviços, por todas 
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as despesas decorrentes da execução dos serviços objeto deste projeto básico, tais como: 

salários; seguros de acidentes; taxas; impostos e contribuições; indenizações; vales- 

refeição; vales-transporte; uniforme; crachás e outras que venham a ser impostas durante a 

execução do contrato. 

45.44 Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais, causados ao 

Contratante ou a terceiros, por seus engenheiros ou empregados, em atividade nas 

dependências da Contratante, desde que fique comprovada a responsabilidade, nos  termos 

do Artigo 70, da Lei nº 8.666/93. 

45.45 Assumir total responsabilidade pela disciplina e pelo cumprimento do horário da 

prestação dos serviços e das obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive as 

decorrentes de acidentes, indenizações, multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos, 

normas de saúde pública e regulamentadoras do trabalho (NRs), assim como pelo 

cumprimento de todas as demais obrigações atinentes ao contrato. 

45.46 Informar à Fiscalização, para efeito de controle de acesso às suas dependências, o 

nome, os respectivos números da carteira de identidade e da matrícula de todos os 

profissionais vinculados à execução dos serviços, inclusive daqueles designados pela 

Contratada para exercer atribuições de supervisão, coordenação e controle operacional em 

relação ao contingente alocado na Contratante. A referida relação deverá ser apresentada 

com, no mínimo, um dia de antecedência da execução dos serviços periódicos/preventivos ou 

junto com orçamento no caso dos serviços eventuais, a qual deve ser imediatamente 

atualizada nos casos de alteração. 

45.47 Atender a todas as solicitações e determinações da Fiscalização, bem como fornecer 

todas as informações e elementos necessários à fiscalização dos serviços. 

45.48 Planejar e programar as atividades a serem executadas de forma contínua, concluindo 

os serviços no prazo estipulado pela Fiscalização, de forma a minimizar os transtornos e as 

interferências aos usuários finais dos serviços. 

45.49 Obter todas as licenças e autorizações junto aos órgãos públicos federais, estaduais e 

municipais necessárias à execução dos serviços contratados, arcando com todos os 

emolumentos prescritos por lei. 

45.50 Fornecer os materiais e produtos de consumos necessários à manutenção preventiva 

dos equipamentos como parafusos, pregos, porcas, arruelas, buchas, soldas, graxa, 

lubrificantes, estopa, lâmpadas tipo fusível, lixas, fita veda rosca, fita isolante, fita crepe, 

abraçadeiras de nylon, adesivo para PVC, anéis de borracha para tubo DN ˂ 100mm e 

arames, itens de pequeno valor monetário. 

45.51 Registrar, em software específico ou outro meio de controle, informações completas 

sobre cada serviço realizado: insumos utilizados, consumos, tempo consumido na execução, 

entre outros dados. 

45.52 Apresentar os desenhos as-built após a conclusão dos trabalhos de cada Ordem de 

Serviço, quando realizadas alterações em qualquer elemento da edificação, inclusive 

instalações prediais, condição indispensável para o pagamento dos serviços executados. 

Estes deverão ser enviados junto com a nota fiscal respectiva dos serviços. 

45.53 Entregar à Fiscalização da Prefeitura de Conceição do Araguaia materiais retirados e 

removidos, que poderão ser reutilizados, a critério da fiscalização. 

45.54 Transportar e dar destinação adequada a materiais inservíveis provenientes de 
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descarte, demolições etc., observando as exigências constantes na Recomendação n.º 11/2007 

do CNJ e na Instrução Normativa n.º 01/2010 do Ministério de Planejamento, Orçamento e 

Gestão, no que se refere aos critérios de sustentabilidade ambiental durante a execução do 

serviço. 

45.55 Proteger o mobiliário e equipamentos existentes no local de realização dos serviços 

com lonas e outros materiais adequados, presos e vedados com fitas adesivas e cordas, de 

forma a se evitar danos e sujeiras, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados. 

 

46. DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 

 

a) Promover o acompanhamento e a Fiscalização dos serviços contratados, sob os 

aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas 

detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a 

seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma. 

b) Efetuar o pagamento à Contratada, estritamente de acordo com o preço, os 

prazos e as condições estipuladas no contrato. 

c) Propiciar à Contratada as condições necessárias, a fim de que possa desempenhar 

normalmente os serviços contratados. 

d) Fornecer à Contratada todas as informações relacionadas com o objeto deste 

Termo de Referência. 

e) Notificar, por escrito, à Contratada, sobre qualquer irregularidade constatada na 

execução dos serviços. 

f) Proibir que pessoas não autorizadas pela Contratada ou pela Contratante, sob 

qualquer pretexto, efetuem intervenção técnica nos equipamentos/instalações 

objeto do contrato. 

g) Recusar serviço de membro da equipe técnica da Contratada quando observado 

que não está sendo realizado a contento, serviço este que deverá ser refeito 

imediatamente. 

h) Convocar, a qualquer momento o Engenheiro fiscal do contrato para prestar 

esclarecimentos ou sanar dúvidas. 

i) Solicitar, sempre que entender conveniente, relatório atualizado do andamento 

de cada atividade dos serviços. 

j) Assegurar aos técnicos e empregados da Contratada, no horário fixado para a 

execução dos serviços, livre acesso aos locais onde se encontrem os equipamentos 

e instalações pertinentes, desde que estejam portando cartão de identificação 

funcional ou crachá; 

k) Zelar para que, durante a vigência do contrato, a Contratada cumpra as 

obrigações assumidas, bem como sejam mantidas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no processo licitatório. 

l) Abrir um chamado quando surgir uma necessidade de manutenção, para que no 

prazo estabelecido a Contratada efetue visita ao imóvel e apresente a planilha de 
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orçamento dos serviços. 

m) Abrir uma Ordem de Serviço para cada necessidade de manutenção corretiva, 

com descrição do que deve ser executado, indicando prazo para que a contratada 

execute os serviços. 

 

47. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 

47.1 Durante o período de vigência, o contrato será fiscalizado por servidores da 

Contratante, a serem designados após a assinatura do contrato. 

47.2 As atribuições dos fiscais do contrato são: 

a) Acionar a contratada para atendimento de demandas afetas ao objeto deste 

Termo de Referência, devendo promover a avaliação e fiscalização do serviço 

executado; 

b) Receber provisória e definitivamente os serviços solicitados; 

c) Emitir relatório circunstanciado, para fins de recebimento dos serviços, após 

cada serviço executado, e mensalmente, caso necessário, certificando o 

desempenho da contratada, para fins de aplicação do Acordo de Níveis de 

Serviço-ANS, calculando os descontos; 

d) Atestar as notas fiscais, nos termos contratados, para efeito de pagamento; 

e) Documentar as ocorrências havidas em registro próprio, firmado juntamente com 

o Engenheiro da Contratada; 

a. Todas as ordens de serviços ou comunicação entre a fiscalização e a contratada 

serão transmitidas por escrito, exceto em casos de emergência, quando poderão 

ser feitas por contato telefônico. 

b. Haverá fiscalização sobre a qualidade e adequação da execução dos serviços 

contratados bem como dos materiais. Obriga-se a contratada a facilitar a 

fiscalização em oficinas, depósitos, armazéns, ou dependências onde se 

encontrem materiais destinados aos serviços em reparo. 

c. A fiscalização poderá ordenar a suspensão dos serviços quando forem 

constatadas incorreções, vícios, defeitos, riscos de acidentes e outras situações 

em que a boa técnica não esteja sendo observada pela contratada ou que as 

recomendações da fiscalização não estejam sendo atendidas. 

d. A avaliação e fiscalização serão feitas em conformidade com as condições 

estabelecidas neste Termo de Referência e seus Anexos, com o contrato, com a 

legislação pertinente, com as normas técnicas brasileiras e com os documentos 

técnicos relativos aos serviços. 

 

48. DA PROPOSTA DE PREÇOS. 

48.1 As licitantes deverão apresentar proposta de preços em conformidade com o Edital. 

48.2 A licitação será do tipo menor preço e o critério de julgamento será o de maior 
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desconto sobre os valores da Tabela SINAPI anexa. 

48.3 Os valores constantes das planilhas são a estimativa máxima anual de gastos por 

prédio público, não havendo obrigação por parte da Administração de execução de serviços 

no valor total informado. Serão realizados os serviços para fins de pagamento apenas e à 

medida que surgirem as necessidades de manutenção. 

48.4 Na elaboração das planilhas de qualquer serviço preventivo e/ou corretivo que vir a 

ser executado, serão utilizados os valores do mês da elaboração da proposta publicados nos 

sites da Caixa Econômica Federal, com a incidência do desconto concedido pela Licitante, 

ou seja, o preço contratado. 

48.5 Serão emitidas notas fiscais distintas relativas a cada município onde foram realizados 

os serviços. O BDI sofrerá variação de acordo com o ISS do município.  Os encargos sociais 

utilizados nas planilhas estimativas são aqueles indicados no SINAPI (com desoneração). 

48.6 No valor da proposta deverão estar inclusos todos os demais custos relacionados com 

manutenção, remuneração, encargos sociais incidentes sobre os serviços, além das despesas 

com o fornecimento de transporte, uniforme e treinamento dos empregados envolvidos na 

execução do serviço e todos os demais custos diretos e indiretos. 

49. DO PAGAMENTO. 

49.1 O pagamento será proporcional aos serviços executados medidos e atestados pelos 

engenheiros fiscal do contrato e ao cumprimento das metas estabelecidas no Acordo de 

Níveis de Serviços. 

49.2 A Contratada deve apresentar até o quinto dia de cada mês, Relatório Resumo de 

Manutenção assinado pelo Engenheiro Responsável, observando o constante neste Termo de 

Referência, para análise prévia da fiscalização. 

49.3 O Contratante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para verificar o relatório 

apresentado e autorizar, por meio do atestado dado pelo engenheiro fiscal do contrato à 

planilha de medição físico financeira, a Contratada a emitir a nota fiscal/fatura, com 

eventuais descontos por descumprimento de acordo de  nível de serviço, a critério da 

Fiscalização. 

49.4 Caso a contratada não concorde com os descontos apontados na autorização de 

faturamento, terá 5 (cinco) dias úteis para contestá-los, apresentando as devidas 

justificativas. Se forem acatadas, total ou parcialmente, os descontos serão revisados e nova 

autorização será emitida. 

49.5 A contratada deverá discriminar na planilha de medição físico financeira e nota 

fiscal/fatura o valor total de desconto por eventual descumprimento de acordo de nível de 

serviço ocorrido no mês de referência, efetuando o devido abatimento no valor da nota 

fiscal/fatura: 
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a) Onde: VPM = Valor a Ser Pago no Mês; SSE = soma dos Serviços Executados 

no mês 

b) TDM = Total de Descontos no 

Mês. 

49.6 A não observância do item anterior implicará devolução da planilha de medição físico 

financeira e/ou nota fiscal para correção da documentação que deve acompanhá-la, 

suspendendo o prazo para pagamento. 

49.7 O valor mensal do pagamento será calculado considerando-se os serviços prestados de 

acordo com valores estabelecidos na proposta de preços, sendo devidos somente os serviços 

efetivamente executados no mês. 

49.8 O pagamento será efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura de Serviços, que será previamente atestada pelo 

engenheiro fiscal do contrato. 

49.9 Condiciona-se o pagamento a: 

a) apresentação da planilha de medição físico financeira e nota fiscal/fatura 

discriminativa da execução do serviço; 

b) declaração da fiscalização do contrato (atesto) de que o serviço foi prestado na 

forma avençada; 

c) apresentação dos desenhos as-built, se necessário for. 

d) apresentação do Relatório de Manutenção. 

49.10 Por ocasião do pagamento será verificada a regularidade da contratada perante a 

seguridade social (Certidão Negativa de Débito – CND e Certidão Conjunta de Débitos 

Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), o Fundo de Garantia do tempo de 

Serviço (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF), a Justiça Trabalhista (Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT) e a Fazenda Municipal (Certidão de Quitação de 

Tributos Municipais ou Certidão que comprove a regularidade com o ISS emitida pelo  

órgão competente). 

49.11 Para o primeiro e o último mês do contrato, o faturamento das visitas periódicas deverá 

ser relativo aos dias efetivamente prestados. 

 

 

50. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. 

VPM = SSE - TDM 
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50.1 A vigência terá início a partir da assinatura do contrato por 12 (doze) meses, conforme 

Art. 57, da Lei Nº 8.666/93. 

51. DA RECISÃO CONTRATUAL. 

51.1 O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 

a. Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 

incisos I a XVII, do art. 78, da Lei 8.666/93; 

b. Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio 

de, no mínimo, 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das 

partes, resguardando-se o interesse público; 

c. Judicialmente, nos termos da legislação vigente; 

51.2 O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou 

contratuais, assegura ao CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, 

independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial. 

51.3 Fica reservado ao CONTRATANTE o direito de rescindir total ou parcialmente o 

presente contrato, desde que seja administrativamente conveniente ou que importe no 

interesse público, conforme preceituam os artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93 e alterações, 

sem que assista a CONTRATADA, direito algum de reclamações ou indenização. 

52. DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES. 

a) O objeto licitado poderá ser aumentado ou reduzido em até 25%(vinte e cinco por 

cento), nos termos do art.65, § 1º, da Lei nº8.666/93, salvo exceção prevista no § 

2º do art.65 consoante a redação dada pela Lei nº 9.648 de 27.05.98. 

 

53. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA. 

53.1 A despesa com a presente licitação correrá a conta das seguintes Dotações 

Orçamentária: 

 

a. Programa: 03.0301.04.122.0037.2.035 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1001 

b. Programa: 04.0401.04.123.0031.2.045 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1001 

c. Programa: 05.0501.04.122.0037.2.049 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1001 

d. Programa: 05.0501.26.125.0051.2.051 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1001 

e. Programa: 05.0501.26.781.0715.2.052 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Fonte: 1001 

f. Programa: 06.0606.20.122.0037.2.088 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1001 

g. Programa: 06.0606.20.608.0067.2.169 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1001 

h. Programa: 06.0606.23.334.0312.2.095 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1001 

i. Programa: 07.0707.27.392.0037.2.145 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1001 

j. Programa: 08.0801.18.122.0621.2.154 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1001 

k. Programa: 09.0909.08.122.0037.2.009 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1311 
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l. Programa: 09.0909.08.122.0137.2.010 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1311 

m. Programa: 09.0909.08.122.1203.2.011 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1311 

n. Programa: 09.0909.08.243.0125.1.006 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1311 

o. Programa: 09.0909.08.244.0132.2.030 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1311 

p. Programa: 09.0909.08.244.0137.2.023 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1390 

q. Programa: 09.0909.08.244.0137.2.024 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1390 

r. Programa: 09.0909.08.244.0137.2.028 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1311 

s. Programa: 09.0909.08.244.0137.2.029 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1311 

t. Programa: 10.1001.12.365.0450.2.205 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1124 

u. Programa: 10.1001.12.361.0037.2.058 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1111 

v. Programa: 10.1001.12.845.0403.2.079 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1120 

w. Programa: 10.1001.12.361.0401.2.080 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1113 

x. Programa: 12.1212.10.301.0037.2.107 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1211 

y. Programa: 12.1212.10.301.0200.2.113 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1214 

z. Programa: 12.1212.10.301.0212.2.121 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1214 

aa. Programa: 12.1212.10.302.0210.2.123 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1214 

bb. Programa: 12.1212.10.304.0235.2.129 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1214 

cc.   Programa: 12.1212.10.305.0245.2.130 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1214 

dd. Programa: 12.1212.10.331.0002.2.131 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1113 

54. DA VISTORIA PRÉVIA. 

54.1 As empresas interessadas poderão realizar vistoria nos locais e instalações da 

prestação dos serviços, proceder a medições e verificar as instalações e equipamentos até o 

dia anterior à abertura da licitação de forma a obterem pleno conhecimento das condições e 

eventuais dificuldades para a sua execução, bem como de todas as informações necessárias 

para a formulação da sua proposta de preços. 

54.2 A realização da vistoria é facultativa, não se consubstanciando em condição para a 

participação na licitação, ficando, contudo, as licitantes cientes de que após apresentação das 

propostas não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores de 

desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não identificadas ou previstas. 

 

55. DOS LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

55.1 Os serviços serão prestados em imóveis próprios da Prefeitura Municipal de Conceição 

do Araguaia que estão situados na zona urbana e na zona rural.  

55.2 Também estarão contemplados os imóveis atualmente locados pela prefeitura, 

observando as cláusulas contratuais de locação e imóveis que, eventualmente, sejam locados 

e necessitem de alguma adequação. 

55.3 Da mesma forma imóveis cedidos à PMCA, que necessitem de intervenções para 

atendimento ao público. 

56. DOS EQUIPAMENTOS, APARELHOS E FERRAMENTAS BÁSICAS. 

56.1 A CONTRATADA é obrigada a disponibilizar quaisquer materiais equipamentos, 

aparelhos e ferramental que se fizerem necessários à perfeita execução dos serviços objeto 
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deste Termo de Referência. A seguir, segue relação (exemplificativa) dos referidos itens: 

1. Alavanca 

2. Alicate de bico chato 

3. Alicate bico torto com mola 

4. Alicate de corte 

5. Alicate torquesa 

6. Alicate bico de pago gaio 

7. Alicates de pressões 

8. Alicates universais com cabo isolado 

9. Arco de serra com lâminas 

10. Brocas de aço carbono, brocas de vídea e brocas de aço rápido (bitolas diversas) 

11. Chave inglesa, chave Philips, chaves de fenda diversas 

12. Colher de pedreiro 

13. Conjunto de brocas 

14. Desempenadeira 

15. Desentupidor de pia e de vaso 

16. Discos de corte 

17. Eletrodos 

18. Escadas 

19. Espátula 

20. Esquadro de metal 

21. Estilete 

22. Alicate de Crimpar Rj11/12/45 

23. Testador De Cabos Rj11/45 Ftg 

24. Extensão elétrica 

25. Ferro de solda 

26. Furadeira de impacto 

27. Jogo de chaves Allen e de chaves combinadas 

28. Lanterna portátil 

29. Lima 

30. Lixadeira elétrica 

31. Makita 

32. Mangueira de nível 

33. Máquina elétrica de furar 

34. Marreta 

35. Martelo comum e martelo de borracha 

36. Multímetro analógico 

37. Multiteste (Volt/Ohm/Amp) 

38. Pistola de silicone 

39. Rádio comunicador 
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40. Régua de alumínio 

41. Serracopo com adaptador 

42. Serrote 

43. Talhadeira 

44. Trena 

57. MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ALGUNS SERVIÇOS 

EVENTUAIS. 

57.1 NORMAS GERAIS DE SERVIÇOS. 

57.2 As presentes especificações têm como objetivo indicar e informar as características 

dos insumos utilizados nas instalações dos Imóveis eleitorais. 

57.3 Deverão ser obedecidas as exigências da legislação Municipal, Estadual e Federal 

vigentes e as normas das companhias concessionárias de serviços públicos. 

57.4 Todo o material empregado nos serviços será obrigatoriamente de primeira qualidade 

e comprovada eficiência para o fim a que se destina. Todos os produtos especificados serão 

referenciais dos materiais a serem utilizados, admitindo-se, portanto eventuais alterações 

das especificações com a prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO que, para tanto, exigirá 

substituição destes por outros comprovadamente similares em qualidade. 

57.5 Deverão ser seguidas as especificações estabelecidas neste memorial descritivo / 

especificações técnicas, inclusive quanto às opções de fabricantes mencionadas. Caso a 

contratada pretenda utilizar materiais de fabricantes diversos dos especificados no 

memorial descritivo, esta deverá previamente apresentar à Fiscalização relatórios de 

ensaios e análise emitidos por laboratórios especializados, que comprovem a similaridade 

em relação à durabilidade, desempenho e atendimento às normas técnicas pertinentes. 

58. PAREDES, PAINÉIS E BANCADAS. 

58.1 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO. 

58.2 Os blocos cerâmicos serão de procedência conhecida e idônea, bem cozidos, textura 

homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de 

fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas 

vivas, faces planas, sem fendas e dimensões perfeitamente regulares de 9x19x39cm. 

58.3 Suas características técnicas serão enquadradas nas especificações das Normas NBR  

7170  e NBR 8041, para tijolos maciços, e NBR 7171, para tijolos furados. Se necessário, 

especialmente nas alvenarias com função estrutural, os tijolos serão ensaiados de 

conformidade com os métodos indicados nas normas. 

58.4 O armazenamento e o transporte dos tijolos serão realizados de modo a evitar 

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

58.5 O assentamento dos tijolos será executado com argamassa mista de cimento, cal em 
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pasta e areia sem peneirar, no traço volumétrico 1:2:8. 

58.6 Para a perfeita aderência das alvenarias de tijolos às superfícies de concreto, será 

aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico de 1:3. Neste 

caso, dever-se-á cuidar para que as superfícies de concreto aparente não apresentem 

manchas, borrifos ou quaisquer vestígios de argamassa utilizada no chapisco. 

58.7 Nas laterais dos pilares deverão ser fixados ferros cabelo ou tela de aço 

galvanizado, para a devida fixação das paredes. 

59. DIVISÓRIAS. 

59.1 As divisórias dos boxes dos sanitários são em mármore branco polido, espessura 3 

cm e altura 1,80m, conforme aplicado nos Imóveis. Todos os elementos de fixação e 

acessórios têm acabamento cromado. 

60. BANCADAS. 

60.1 As bancadas dos sanitários aplicadas nos Imóveis são em mármore branco polido ou 

granito cinza andorinha espessura 2cm, com rodopia de 10cm, saia de 10cm e acabamento 

reto. 

61. ESQUADRIAS, VIDROS, FERRAGENS E SERRALHERIA. 

61.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA. 

61.2 A madeira utilizada na execução de esquadrias deverá ser seca, isenta de nós, 

cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua 

durabilidade, resistência mecânica e aspecto, sendo recusados todos os elementos 

empenados, torcidos, rachados, lascados, portadores de quaisquer outras imperfeições ou 

confeccionadas com madeiras de tipos diferentes. 

61.3 Todas as peças de madeira receberão tratamento anticupim, mediante aplicação de 

produtos adequados. 

61.4 A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento. 

Os parafusos, cavilhas e outros elementos para a fixação das peças de madeira serão 

aprofundados em relação às faces das peças, a fim de receberem encabeçamento com 

tampões confeccionados com a mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos deverão ser 

repuxados e as cavidades preenchidas com massa adequada, conforme especificação de 

projeto ou orientação do fabricante da esquadria. 

61.5 As esquadrias serão instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente 

fixados à alvenaria, concreto ou elemento metálico, por processo adequado a cada caso 

particular, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. No caso de portas, os 

arremates das guarnições com os rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serão 

executados em conformidade com os detalhes já existentes. 

61.6 As esquadrias (portas, batentes e guarnições) deverão ser obrigatoriamente 
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emassadas e pintadas com esmalte sintético brilhante, sobre selador. Após a execução, as 

esquadrias serão cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer resíduos de 

tintas, argamassas e gorduras. 

61.7 Observação: Todas as portas deverão utilizar ferragens, dobradiças, puxadores, 

fechaduras e maçanetas com acabamento natural polido. As ferragens e fechaduras 

utilizadas serão das marcas Pago iz, La Fonte, Lockwell ou similar. 

62. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO. 

62.1 Todos os materiais utilizados nas esquadrias de alumínio deverão respeitar as 

especificações existentes em cada Imóvel. 

62.2 Deverão ser aplicados produtos da Alcoa, Belmetal, Esquadrilar ou similar. 

62.3 Será vedado o contato direto de peças de alumínio com metais pesados ou ligas 

metálicas com predomínio destes elementos, bem como com qualquer componente de 

alvenaria. 

62.4 O isolamento entre as peças poderá ser executado por meio de pintura de cromato de 

zinco, borracha clorada, elastômero plástico, betume asfáltico ou outro processo adequado, 

como metalização a zinco. 

62.5 Sempre que possível, deverá ser evitada a utilização de parafusos nas ligações de 

peças de alumínio. Se a sua utilização for estritamente necessária, os parafusos serão da 

mesma liga metálica das peças de alumínio, endurecidos a alta temperatura. 

62.6 No caso de esquadrias de alumínio anodizado natural, as peças receberão tratamento 

prévio compreendendo decapagem e desengorduramento, bem como esmerilhamento e 

polimento mecânico. 

63. ESQUADRIAS DE FERRO. 

63.1 As portas e portões são em chapa de aço e os portões dos depósitos de correr em 

chapa de aço, vincada, acabamento em esmalte sintético brilhante, com duas demãos, cor 

branca. 

64. VIDROS. 

64.1 Os vidros terão a espessura mínima de 4mm, cristal liso, ou a espessura existentes 

nos Imóveis e serão colocados sobre dois apoios de neoprene, fixados à distância de ¼ do 

vão, nas bordas  inferiores, superiores e laterais do caixilho. Antes da colocação, os cantos 

das esquadrias serão selados com mastique elástico, aplicado com auxílio de espátula ou 

pistola apropriada. Um cordão de mastique será aplicado sobre todo o montante fixo do 

caixilho, nas partes onde será apoiada a placa de vidro. 

65. COBERTURA. 

65.1 A cobertura poderá ser executada com telha de fibrocimento, perfil ondulado, linha 

Brasiflex da Brasilit ou similar. A execução deverá obedecer aos procedimentos da NBR-

7196-Folha de Telha Ondulada de Fibrocimento. 

65.2 Deverá ser adotada inclinação de mínima de 9% nos sentidos existentes. A 

sobreposição lateral das telhas será de 1 ¼ da onda e a longitudinal de 25cm. 
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65.3 O comprimento do balanço no beiral longitudinal deverá ser de no máximo 1,00m. 

Quando se usar calha, o avanço mínimo sobre a mesma deve ser de 10cm a partir do último 

contato da telha. 

66. IMPERMEABILIZAÇÃO. 

66.1 Para impermeabilização de vigas baldrame deverá ser aplicado pintura asfáltica para 

impermeabilização, Neutrol da Vedacit, Igol da Sika, ou similar. 

66.2 A argamassa impermeabilizada deverá ter adição de produto pronto para utilização, 

Rebocol da Vedacit, Sika 1 da Sika ou similar. 

66.3 Para as lajes aparentes, calhas e ralos hemisféricos deverá ser aplicada manta 

asfáltica de poliéster 4mm, Manta Asfáltica Vedacit, Sika Manta ou similar. 

66.4 A aplicação da manta deverá ser feita a quente, com maçarico, e exige mão-de-obra 

especializada. Deverá sempre ser precedida de execução de uma camada de regularização 

com caimento de 1% na direção dos ralos hemisféricos. A camada de regularização deverá 

ser executada em argamassa de cimento e areia, traço 1:3 e na espessura de 3cm. Na 

regularização, as arestas e cantos vivos devem ser arredondados com raio de 8cm. Aguardar 

a cura da superfície para iniciar a impermeabilização. 

66.5 Após a regularização, deve ser assegurado que a superfície a ser impermeabilizada 

está seca,  firme, sem trincas ou saliências que possam danificar a manta. No preparo da 

superfície deve ser considerado que nos rodapés a manta ficará embutida no mínimo 3cm e 

com altura de 20cm, sendo os cantos arredondados. Antes da aplicação da manta, a 

superfície sobre a qual a mesma será aplicada, inclusive os ralos e paredes laterais, deve ser 

imprimada com uma ou duas demãos de PRIMER do mesmo fabricante da manta adotada, 

garantindo secagem rápida, alto poder de aderência e excelente penetração nos substratos. A 

manta poderá ser aplicada após 6 horas da imprimação, dependendo das condições de 

temperatura e ventilação no local. 

66.6 Em todos os casos de aplicação de produtos para impermeabilização, deve-se 

obedecer aos procedimentos, especificações e proporções recomendadas pelo manual do 

fabricante do produto utilizado. 

67. ACABAMENTO DAS PAREDES.  

67.1  PINTURA. 

67.2 Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as seguintes 

diretrizes gerais: 

67.3 As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, 

de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas; 

67.4 As superfícies a pintar serão protegidas quando perfeitamente secas e lixadas; 

67.5 Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente 

seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas; 
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67.6 Igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, observando 

um intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de massa; 

67.7 Deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em 

superfícies não destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras. 

67.8 Deverão ser usadas as tintas e massas corridas já preparadas em fábricas, não sendo 

permitidas composições, salvo se especificadas pela Fiscalização. 

67.9 As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na 

proporção recomendada. As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas 

de pincéis. 

67.10 Nas superfícies metálicas (portões, grades, etc.) deverá ser aplicada uma demão de 

fundo adequado para acabamento a óleo ou esmalte. Serão aplicadas, no mínimo, duas 

demãos de tinta de acabamento, com retoques de massa, se necessário, antes da segunda 

demão, sempre respeitando as recomendações do fabricante. 

67.11 Os materiais utilizados serão das marcas Coral, Suvinil, Sherwin-Williams ou 

similar. 

68. CERÂMICAS. 

68.1 Revestimento em cerâmica esmaltada, cor branca, da Eliane, Cecrisa, Portobello ou 

similar, nas dimensões existentes no local a ser aplicado, com argamassa pré-fabricada (ou 

cimento colante) e rejuntado com argamassa na espessura de 5mm. 

68.2 Deverá ser utilizado gabarito para manter a espessura da junta e alinhar as peças com 

um fio de linha. 

68.3 Os materiais serão de procedência conhecida e idônea e deverão obedecer às 

especificações existentes nos Imóveis. As cerâmicas, azulejos, pastilhas e outros materiais 

serão cuidadosamente classificados no canteiro de serviço quanto à sua qualidade, 

calibragem e desempeno, rejeitando-se todas as peças que apresentarem defeitos de 

superfície, discrepâncias de bitolas ou empeno. 

69. ACABAMENTO DE PISO. 

69.1 PISO DE ALTA RESISTÊNCIA 

69.2 Execução de piso industrial monolítico em argamassa de alta resistência, com 

pigmentação na cor cinza claro, em painéis de 120x120cm, com juntas plásticas, 

acabamento polido. A aplicação do piso industrial monolítico em rampa de acesso é sem 

polimento, tornando a superfície estável e antiderrapante.  A espessura de 10 mm. 

69.3 Os rodapés tem altura de 7 cm do piso acabado e acabamento arredondado, 

conforme detalhe especificado em planta de piso. 

70. PISO CERÂMICO. 

70.1 Piso em cerâmica esmaltada, resistência PEI IV, cor branca, da Eliane, Cecrisa, 

Portobello ou similar, com argamassa pré-fabricada (ou cimento colante) e rejuntado com 
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argamassa na espessura de 5mm. 

70.2 Deverá ser utilizado gabarito para manter a espessura da junta e alinhar as peças 

com um fio de linha. 

70.3 Deverá ser retirado o excesso de argamassa das juntas. Não deverá ser permitido que 

se pise sobre o piso antes de completar 24 horas do assentamento. O rejuntamento deverá 

ser feito no dia seguinte. 

71. PISO DE CONCRETO. 

71.1 Execução de passeio em concreto não estrutural com espessura de 7 cm, sarrafeado 

para calçada, devendo o acabamento ser dado no próprio concreto. Antes do lançamento do 

concreto, deve-se umedecer a base e as ripas irrigando-o levemente. Executar juntas de 

dilatação de 1,50 x 1,50m no cimentado. 

72. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS. 

72.1 As Normas vigentes preconizadas pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, a saber: NBR-5648 - Instalações prediais de água fria e NBR-5688 - Instalações 

prediais de esgotos sanitários e águas pluviais. 

72.2 As recomendações e especificações constantes deste Termo referem-se apenas às 

exigências, nem sempre claramente constantes de normas específicas, não eximindo o 

executante das instalações hidráulicas do conhecimento e obediência a todas as normas da 

ABNT pertinentes ao sistema, Decretos e Regulamentos das Concessionárias. 

73. INSTALAÇÃO ELÉTRICA. 

73.1 Em geral, as instalações atenderão as normas técnicas da ABNT e, em itens específicos, 

as normas internacionais aceitas. 

73.2 As luminárias serão da Ômega (omegalight), Philips, Lumicenter, ITAIM, ou similar. 

Qualquer um desses fabricantes será aceitos, desde que haja uma estrita correspondência 

com os modelos já existentes nos Imóveis. As luminárias do interior da edificação poderão 

ser do tipo de sobrepor ou embutir em forro.  As externas serão arandelas, postes ou 

refletores. 

74. LIMPEZA.  

74.1 Durante a realização dos serviços, deverá ser mantida equipe para limpeza dos 

ambientes, com vistas à manutenção da ordem nos Prédio públicos. 

75. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

75.1 A participação nesta licitação implica plena aceitação dos termos e condições deste 

Edital e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes; 

75.2 É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, subjetivo ou 

reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os 
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licitantes; 

75.3 A Pregoeira poderá, no interesse do Executivo Municipal, relevar omissões puramente 

formais nas propostas apresentadas pelos licitantes, desde que não comprometam a lisura e o 

caráter competitivo da licitação; 

75.4 As multas e outras penalidades somente poderão ser relevadas pelo Executivo Municipal, 

nos casos de força maior, devidamente comprovados e para os quais não tenha dado causa a 

licitante vencedora; 

75.5 O Município de Conceição do Araguaia-PA reserva-se o direito de revogar total ou 

parcialmente a presente licitação, tendo em vista o interesse público, ou ainda anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei 

8.666/93, não cabendo às licitantes o direito de indenizações, ressalvado o disposto no 

parágrafo único do art. 59 da citada lei; 

75.6 O Município reserva-se o direito de filmar e/ou gravar as Sessões e utilizar este meio 

como prova; 

75.7 A Pregoeira dirimirá as dúvidas que suscite este Pregão desde que argüidas até 02 (dois) 

dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão do Certame no endereço: vereador 

virgolina coelho, Nº1145, São Luiz II Cep: 68540-000, Conceição do Araguaia-PA. 

75.8 Os casos omissos neste aviso serão resolvidos pela Pregoeira, de acordo com o que reza 

a Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, os Decretos nºs 3.555/2000 e 3.693/2000 e, 

subsidiariamente, Lei Complementar nº 123/2006 e Lei 8.666/93 e suas alterações; 

75.9 É competente o foro da Comarca de Conceição do Araguaia-PA, para dirimir quaisquer 

litígios oriundos da presente licitação. 

  

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Conceição do Araguaia-

PA, XXXX de Agosto de 2019. 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Genebaldo Barbosa Queiroz 

Secretario de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano 

Portaria Nº 064/2018 
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VALOR ADOTADO PARA BDI 

MODELO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – BDI NOS 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (REFORMAS) 

 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI 
 

AC Administração Central   

S Seguros + Garantias   

R Riscos   

DF Despesas Financeiras   

L Lucros/Remuneração   

T Tributos   

 ISS   

 COFINS   

 PIS   

 CPRB   

TOTAL DO BDI - Resultado dos 
percentuais aplicados na fórmula 

 
% 

 

*Considerando-se que num serviço de engenharia metade dos custos é de mão de obra e a outra 

metade é de material, na composição do BDI incide apenas metade do ISS do município. Para 

efeito de faturamento, contudo, será observada a legislação específica de cada município onde o 

serviço foi prestado. 

TIPO DE OBRA BDI MÉDIO 

Construção de Edifícios % 

FÓRMULA DO BDI 

A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um empreendimento a 

título de Benefícios e Despesas Indiretas é: 

SUB-ITEM DO ANEXO I BDI 

NOTA: Foram utilizados os valores médios para Administração Central, Seguro + Garantia, Risco, 
Despesa Financeira e Lucro estabelecidos no Acórdão 2622/2013 do TCU para Construção de 
Edifícios. Para o PIS e o COFIS foram utilizadas as alíquotas de 0,65% e 3,00%, respectivamente, 
referentes ao regime de incidência cumulativa. Para o ISS foi considerada a alíquota de 5%, 
adotada em Conceição do Araguaia. Foi, ainda, considerada a desoneração do INSS nos encargos 
sociais sobre a mão de obra e a criação da Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta (CPRB), 
com alíquota de 2% (Lei nº 12.844/2013 que alterou o art. 7º da Lei 12.546/2011). 
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BDI = (1 + (AC + S + R + G)) (1 + DF) (1+ L) -1 

(1 – T) 

 
 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ALGUNS SERVIÇOS EVENTUAIS 
 

 

1. Normas gerais deServiços 

a) As presentes especificações têm como objetivo indicar e informar as características dos 
insumos utilizados nas instalações dos Imóveis eleitorais. 

b) Deverão ser obedecidas as exigências da legislação Municipal, Estadual e Federal 
vigentes e as normas das companhias concessionárias de serviços públicos. 

c) Todo o material empregado nos serviços será obrigatoriamente de primeira qualidade e 
comprovada eficiência para o fim a que se destina. Todos os produtos especificados serão 
referenciais dos materiais a serem utilizados, admitindo-se, portanto eventuais alterações das 
especificações com a prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO que, para tanto, exigirá substituição 
destes por outros comprovadamente similares em qualidade. 

d) Deverão ser seguidas as especificações estabelecidas neste memorial descritivo / 
especificações técnicas, inclusive quanto às opções de fabricantes mencionadas. Caso a contratada 
pretenda utilizar materiais de fabricantes diversos dos especificados no memorial descritivo, esta 
deverá previamente apresentar à Fiscalização relatórios de ensaios e análise emitidos por 
laboratórios especializados, que comprovem a similaridade em relação à durabilidade, desempenho e 
atendimento às normas técnicas pertinentes. 

 

 

2. Paredes, painéis ebancadas. 
 
 

2.1. Alvenaria de Bloco CerâmicoFurado. 

a) Os blocos cerâmicos serão de procedência conhecida e idônea, bem cozidos, textura 
homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos 
calcários ou outro qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas vivas, faces planas, sem 
fendas e dimensões perfeitamente regulares de 9x19x39cm. 

b) Suas características técnicas serão enquadradas nas especificações das Normas NBR  
7170  e NBR 8041, para tijolos maciços, e NBR 7171, para tijolos furados. Se necessário, 
especialmente nas alvenarias com função estrutural, os tijolos serão ensaiados de conformidade com 

SUB-ITEM DO ANEXO I - SERVIÇOS 
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os métodos indicados nas normas. 

c) O armazenamento e o transporte dos tijolos serão realizados de modo a evitar quebras, 
trincas, umidade, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. 

d) O assentamento dos tijolos será executado com argamassa mista de cimento, cal em 
pasta e areia sem peneirar, no traço volumétrico 1:2:8. 

e) Para a perfeita aderência das alvenarias de tijolos às superfícies de concreto, será 
aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico de 1:3. Neste caso, dever-
se-á cuidar para que as superfícies de concreto aparente não apresentem manchas, borrifos ou 
quaisquer vestígios de argamassa utilizada no chapisco. 

 

f) Nas laterais dos pilares deverão ser fixados ferros cabelo ou tela de aço galvanizado, 
para a devida fixação das paredes. 

 

 

2.2. Divisórias 

As divisórias dos boxes dos sanitários são em mármore branco polido, espessura 3 cm e altura 

1,80m, conforme aplicado nos Imóveis. Todos os elementos de fixação e acessórios têm acabamento 

cromado. 

 

 

2.3. Bancadas 

As bancadas dos sanitários aplicadas nos Imóveis são em mármore branco polido ou granito cinza 

andorinha espessura 2cm, com rodopia de 10cm, saia de 10cm e acabamento reto. 

 

 

3. ESQUADRIAS, VIDROS, FERRAGENS E SERRALHERIA 

3.1. Esquadrias de Madeira 

a) A madeira utilizada na execução de esquadrias deverá ser seca, isenta de nós, 
cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua 
durabilidade, resistência mecânica e aspecto, sendo recusados todos os elementos empenados, 
torcidos, rachados, lascados, portadores de quaisquer outras imperfeições ou confeccionadas com 
madeiras de tipos diferentes. 

b) Todas as peças de madeira receberão tratamento anticupim, mediante aplicação de 
produtos adequados. 

c) A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento. Os 
parafusos, cavilhas e outros elementos para a fixação das peças de madeira serão aprofundados em 
relação às faces das peças, a fim de receberem encabeçamento com tampões confeccionados com a 
mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos deverão ser repuxados e as cavidades preenchidas 
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com massa adequada, conforme especificação de projeto ou orientação do fabricante da esquadria. 

d) As esquadrias serão instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados à 
alvenaria, concreto ou elemento metálico, por processo adequado a cada caso particular, de modo a 
assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. No caso de portas, os arremates das guarnições com 
os rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serão executados em conformidade com os 
detalhes já existentes. 

e) As esquadrias (portas, batentes e guarnições) deverão ser obrigatoriamente emassadas 
e pintadas com esmalte sintético brilhante, sobre selador. Após a execução, as esquadrias serão 
cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer resíduos de tintas, argamassas e 
gorduras. 

 

f) Observação: Todas as portas deverão utilizar ferragens, dobradiças, puxadores, 
fechaduras e maçanetas com acabamento natural polido. As ferragens e fechaduras utilizadas serão 
das marcas Pago iz, La Fonte, Lockwell ou similar. 

 

 

3.2. Esquadrias de Alumínio 

a) Todos os materiais utilizados nas esquadrias de alumínio deverão respeitar as 
especificações existentes em cada Imóvel. 

b) Deverão ser aplicados produtos da Alcoa, Belmetal, Esquadrilar ou similar. 

c) Será vedado o contato direto de peças de alumínio com metais pesados ou ligas 
metálicas com predomínio destes elementos, bem como com qualquer componente de alvenaria. 

d) O isolamento entre as peças poderá ser executado por meio de pintura de cromato de 
zinco, borracha clorada, elastômero plástico, betume asfáltico ou outro processo adequado, como 
metalização a zinco. 

e) Sempre que possível, deverá ser evitada a utilização de parafusos nas ligações de peças 
de alumínio. Se a sua utilização for estritamente necessária, os parafusos serão da mesma liga 
metálica das peças de alumínio, endurecidos a alta temperatura. 

f) No caso de esquadrias de alumínio anodizado natural, as peças receberão tratamento 
prévio compreendendo decapagem e desengorduramento, bem como esmerilhamento e polimento 
mecânico. 

 

 

3.3. Esquadrias de Ferro 

As portas e portões são em chapa de aço e os portões dos depósitos de correr em chapa de aço, 

vincada, acabamento em esmalte sintético brilhante, com duas demãos, corbranca. 

 

 

3.4. Vidros 
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a) Os vidros terão a espessura mínima de 4mm, cristal liso, ou a espessura existentes nos 
Imóveis e serão colocados sobre dois apoios de neoprene, fixados à distância de ¼ do vão, nas 
bordas  inferiores, superiores e laterais do caixilho. Antes da colocação, os cantos das esquadrias 
serão selados com mastique elástico, aplicado com auxílio de espátula ou pistola apropriada. Um 
cordão de mastique será aplicado sobre todo o montante fixo do caixilho, nas partes onde será 
apoiada a placa devidro. 

 

 

4. Cobertura 

a) A cobertura poderá ser executada com telha de fibrocimento, perfil ondulado, linha 
Brasiflex da Brasilit ou similar. A execução deverá obedecer aos procedimentos da NBR-7196-Folha 
de Telha Ondulada de Fibrocimento. 

b) Deverá ser adotada inclinação de mínima de 9% nos sentidos existentes. A sobreposição 
lateral  das telhas será de 1 ¼ da onda e a longitudinal de25cm. 

c) O comprimento do balanço no beiral longitudinal deverá ser de no máximo 1,00m. 
Quando se usar calha, o avanço mínimo sobre a mesma deve ser de 10cm a partir do último contato 
da telha. 

 

 

5. Impermeabilização 

a) Para impermeabilização de vigas baldrame deverá ser aplicado pintura asfáltica para 
impermeabilização, Neutrol da Vedacit, Igol da Sika, ou similar. 

b) A argamassa impermeabilizada deverá ter adição de produto pronto para utilização, 
Rebocol da Vedacit, Sika 1 da Sika ou similar. 

c) Para as lajes aparentes, calhas e ralos hemisféricos deverá ser aplicada manta asfáltica 
de  poliéster 4mm, Manta Asfáltica Vedacit, Sika Manta ousimilar. 

d) A aplicação da manta deverá ser feita a quente, com maçarico, e exige mão-de-obra 
especializada. Deverá sempre ser precedida de execução de uma camada de regularização com 
caimento de 1% na direção dos ralos hemisféricos. A camada de regularização deverá ser executada 
em argamassa de cimento e areia, traço 1:3 e na espessura de 3cm. Na regularização, as arestas e 
cantos vivos devem ser arredondados com raio de 8cm. Aguardar a cura da superfície para iniciar a 
impermeabilização. 

e) Após a regularização, deve ser assegurado que a superfície a ser impermeabilizada está 
seca,  firme, sem trincas ou saliências que possam danificar a manta. No preparo da superfície deve 
ser considerado que nos rodapés a manta ficará embutida no mínimo 3cm e com altura de 20cm, 
sendo os cantos arredondados. Antes da aplicação da manta, a superfície sobre a qual a mesma será 
aplicada, inclusive os ralos e paredes laterais, deve ser imprimada com uma ou duas demãos de 
PRIMER do mesmo fabricante da manta adotada, garantindo secagem rápida, alto poder de 
aderência e excelente penetração nos substratos. A manta poderá ser aplicada após 6 horas da 
imprimação, dependendo das condições de temperatura e ventilação nolocal. 

f) Em todos os casos de aplicação de produtos para impermeabilização, deve-se obedecer 
aos procedimentos, especificações e proporções recomendadas pelo manual do fabricante do produto 
utilizado. 
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6. Acabamento das Paredes  

6.1.Pintura 

a) Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as seguintes 
diretrizes gerais: 

 as superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, 
de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substânciasestranhas; 

 as superfícies a pintar serão protegidas quando perfeitamente secas elixadas; 

 cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente 
seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas; 

 igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, observando 
um intervalo mínimo de 48 horas após cada demão demassa; 

 deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em 
superfícies não destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias eoutras. 

b) Deverão ser usadas as tintas e massas corridas já preparadas em fábricas, não sendo 
permitidas composições, salvo se especificadas pela Fiscalização. 

c) As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na 
proporção recomendada. As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis. 

d) Nas superfícies metálicas (portões, grades, etc.) deverá ser aplicada uma demão de 
fundo adequado para acabamento a óleo ou esmalte. Serão aplicadas, no mínimo, duas demãos de 
tinta de acabamento, com retoques de massa, se necessário, antes da segunda demão, sempre 
respeitando as recomendações do fabricante. 

e) Os materiais utilizados serão das marcas Coral, Suvinil, Sherwin-Williams ou similar. 
 

 

6.2. Cerâmicas 

a) Revestimento em cerâmica esmaltada, cor branca, da Eliane, Cecrisa, Portobello ou 
similar, nas dimensões existentes no local a ser aplicado, com argamassa pré-fabricada (ou cimento 
colante) e rejuntado com argamassa na espessura de5mm. 

b) Deverá ser utilizado gabarito para manter a espessura da junta e alinhar as peças com 
um fio de linha. 

c) Os materiais serão de procedência conhecida e idônea e deverão obedecer às 
especificações existentes nos Imóveis. As cerâmicas, azulejos, pastilhas e outros materiais serão 
cuidadosamente classificados no canteiro de serviço quanto à sua qualidade, calibragem e 
desempeno, rejeitando-se todas as peças que apresentarem defeitos de superfície, discrepâncias de 
bitolas ou empeno. 
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7. Acabamento de piso 

7.1. Piso de AltaResistência 

a) Execução de piso industrial monolítico em argamassa de alta resistência, com 
pigmentação na cor cinza claro, em painéis de 120x120cm, com juntas plásticas, acabamento polido. 
A aplicação do piso industrial monolítico em rampa de acesso é sem polimento, tornando a superfície 
estável e antiderrapante.  A espessura de 10 mm. 

b) Os rodapés tem altura de 7 cm do piso acabado e acabamento arredondado, conforme 
detalhe especificado em planta de piso. 

 

7.2. Pisocerâmico 

a) Piso em cerâmica esmaltada, resistência PEI IV, cor branca, da Eliane, Cecrisa, 
Portobello ou similar, com argamassa pré-fabricada (ou cimento colante) e rejuntado com argamassa 
na espessura de 5mm. 

b) Deverá ser utilizado gabarito para manter a espessura da junta e alinhar as peças com 
um fio de linha. 

c) Deverá ser retirado o excesso de argamassa das juntas. Não deverá ser permitido que 
se pise sobre o piso antes de completar 24 horas do assentamento. O rejuntamento deverá ser feito 
no dia seguinte. 

 

7.3. Piso deConcreto 

a) Execução de passeio em concreto não estrutural com espessura de 7 cm, sarrafeado 
para calçada, devendo o acabamento ser dado no próprio concreto. Antes do lançamento do 
concreto, deve-se umedecer a base e as ripas irrigando-o levemente. Executar juntas de dilatação de 
1,50 x 1,50m no cimentado. 

 

8. Instalaçõeshidrossanitárias 

a) As Normas vigentes preconizadas pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS, a saber: NBR-5648 - Instalações prediais de água fria e NBR-5688 - Instalações prediais 
de esgotos sanitários e águaspluviais. 

b) As recomendações e especificações constantes deste Termo referem-se apenas às 
exigências, nem sempre claramente constantes de normas específicas, não eximindo o executante 
das instalações hidráulicas do conhecimento e obediência a todas as normas da ABNT pertinentes ao 
sistema, Decretos e Regulamentos das Concessionárias. 

 

9. Instalaçãoelétrica 

a) Em geral, as instalações atenderão as normas técnicas da ABNT e, em itens específicos, 
as normas internacionais aceitas. 

b) As luminárias serão da Ômega (omegalight), Philips, Lumicenter, ITAIM, ou similar. 
Qualquer um desses fabricantes será aceitos, desde que haja uma estrita correspondência com os 
modelos já existentes nos Imóveis. As luminárias do interior da edificação poderão ser do tipo de 
sobrepor ou embutir em forro.  As externas serão arandelas, postes ou refletores. 
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10. Limpeza 

Durante a realização dos serviços, deverá ser mantida equipe para limpeza dos ambientes, com 

vistas à manutenção da ordem nos Prédio públicos. 
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ANEXO - MODELO DE RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA 
 

LOCALIDADE:  DATADA REALIZAÇÃO: / /  

 

Sistema  
Ocorrência 

Serviços Realizados: 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

Peças/materiais/insumos utilizado com base na tabela SINAPI 

Código: 

Descrição: 

Quantidade/Unidade: 

Custo unitário e total: 

Peças/materiais/insumos necessários para a próxima manutenção preventiva com base na tabela 

SINAPI: Código: Descrição: 

 Quantidade/Unidade: 

Custo unitário e total: 

VALOR TOTAL DO MATERIAL: 

VALOR TOTAL DA MÃO DE OBRA: 

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 
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             ANEXO I I 

C R E D E N C I A M E N T O 

À 

Pregoeira da Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia 

Pregoeira do Município de Conceição do Araguaia - PA – Na sala da Comissão 

Permanente de Licitações com sede Travessa Vereadora virgolina coelho 

n°1145 CEP: 68.540-000. 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0xx/2019 – SRP 

Objeto: REGISTRO DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL PARA FUTURA, 

EVENTUAL E PARCELADA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (VISITA PERIÓDICA) E CORRETIVA (SERVIÇOS 

EVENTUAIS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, NOS SISTEMAS, 

EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA. 

 

Pela presente, CREDENCIAMOS o(a) Sr.(a) _________________________ o(a), 

nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de Identidade nº 

_________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, rua, 

nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xxx), e-mail: 

_________________________________ a participar do procedimento licitatório 

referente ao Pregão Presencial nº 012/2018-SRP, na qualidade de 

REPRESENTANTE da empresa (RAZÃO SOCIAL), inscrita no CNPJ nº_________, com 

sede na ____________________, (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, 

CEP, Cidade, Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx.  

 

 

OUTORGA-SE à pessoa acima qualificada amplos e gerais poderes para formular 

propostas verbais, acordar, discordar, transigir, receber em devolução documentos 

pertencentes a esta empresa, recorrer ou renunciar ao direito de recurso, em todas as 

fases, podendo, ainda, praticar todos os outros atos pertinentes ao presente certame 

licitatório, inclusive a interposição de recursos administrativos. Bem como assinar o 

Instrumento Contratual a ser firmado (este último poder incluir a critério da 

licitante). 

 

Declaro, também, estar ciente de que esta empresa responderá, tanto na esfera 

administrativa como na judicial, por todos os atos que venham a ser praticados pelo (a) 

representante ora nomeado (a). 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome, Função na Empresa 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo 

referente ao Pregão Presencial nº 0XX/2019, não devendo conter o cabeçalho e rodapé 

do presente formulário, que deverá consta o cabeçalho e rodapé da referida proponente. 

Este anexo não terá obrigatoriedade de esta endereçado ao contratante, desde que em 

momento oportuno assim que solicitado seja entregue em mãos a Pregoeira. 
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A N E X O III 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominada (Licitante), 
para fins do disposto no subitem 4.1.9 alinha “c” do Edital nº 008/2019, declara, sob as 
penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, 
que: 
 
a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº 008/2019, Item(s) ____, 
foi elaborada de maneira independente pela (identificar a empresa), e o conteúdo da 
proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 
008/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial nº 
008/2019 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial 
ou de fato do Pregão Presencial nº 008/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 008/2019 quanto a participar 
ou não da referida licitação; 
 
d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº 
008/2019 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido 
com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 008/2019 
antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
 
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº 
008/2019 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
recebido de qualquer integrante do Secretaria Municipal de Infraestrutura e desenvolvimento 
urbano e demais órgão participantes antes da abertura oficial das propostas; e 
 
f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente 
ao Pregão Presencial nº 008/2019, não devendo conter o cabeçalho e rodapé do presente 
formulário, que deverá consta o cabeçalho e rodapé da referida proponente. Este anexo não 
terá obrigatoriedade de esta endereçado ao contratante, desde que em momento oportuno 
assim que solicitado seja entregue em mãos a Pregoeira. 
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A N E X O IV 

 

Descrição dos itens 

   Formulário Padrão para Preenchimento da Proposta (modelo) 

 

A 

Pregoeira do Município de Conceição do Araguaia - PA – Na sala da Comissão 

Permanente de Licitações com sede Travessa Vereadora virgolina coelho 

n°1145 CEP: 68.540-000. 

 

 

DADOS DA EMPRESA: 

Razão Social: 

Nome Fantasia:  

Endereço:                                         

No. do CNPJ:                                        No. da Inscrição Estadual:                           No. 

da Inscrição Municipal: 

Telefone:                                                                                Fax:  

E-mail: 

Conta Bancária nº                     Banco:                     Agência: 

Nome para Contato:     Fone/Fax: 

 

 

Prezado Senhor, 

 

Apresentamos nossa proposta para REGISTRO DE MAIOR DESCONTO 

PERCENTUAL PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA (VISITA 

PERIÓDICA) E CORRETIVA (SERVIÇOS EVENTUAIS), COM FORNECIMENTO DE 

PEÇAS E MATERIAIS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES NOS 

PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 

- PA, em conformidade com as especificações contidas no Processo Licitatório nº 

6503/2019, no Edital do Pregão Presencial nº 0XX/2019, Termo de Referência e 

seus Anexos, a qual integra este instrumento, independente de transcrição. 

  Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às 

condições contidas no EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0XX/2019 e Termo de 

Referência bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo 

qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.  

  Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que 

possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por 

erros ou omissões existentes nesta proposta, inclusive em caso de divergência entre o 

percentual de  desconto, serão considerados o primeiro, e, entre o expresso em 

algarismo e por extenso será considerado este último, bem como qualquer despesa 

relativa à realização integral do seu objeto. 

 

 

 

 

ITEM  DESCRIÇÃO DO OBJETO 
UNIDA

DE 

MAIOR 

PERCENT
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UAL DE 

DESCONT

O  

1 

REGISTRO DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL PARA 

FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA (VISITA PERIÓDICA) E CORRETIVA 

(SERVIÇOS EVENTUAIS), COM FORNECIMENTO DE 

PEÇAS E MATERIAIS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E 

INSTALAÇÕES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – PA. 

SERV. 

% 

 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta dias). 

 

PRAZO DE FORNECIMENTO: Os “Serviços de engenharia para manutenção preventiva 

e corretiva” deverão ser fornecidos conforme termo de referência sendo observadas as 

exigências e informações do servidor municipal responsável, o disposto nas cláusulas da 

ATA DE REGISTRO DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL, após a assinatura e 

publicação da mesma.  

 

Os “Serviços de engenharia para manutenção preventiva e corretiva” deverão ser 

entregues de imediato após a ordem de serviços, podendo, este prazo, ser prorrogado 

por igual período, desde que analisadas e aceitas as razões do pedido de prorrogação 

pela Administração. 

 

 A contratada ficará obrigada a trocar/substituir, reparar/corrigir, pelo prazo de até 24 

(horas), às suas expensas os “Serviços de engenharia para manutenção preventiva e 

corretiva” caso venham a ser recusadas no ato de recebimento, sendo que este ato não 

importará sua aceitação, independentemente da aplicação das sanções cabíveis. 

 

Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 

liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade 

ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem 

que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

 
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________  2019. 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome, Função na Empresa  

 e Assinatura do Representante Legal 

 

Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação de proposta 

referente ao Pregão Presencial nº 0XX/2019, não devendo conter na proposta o 

cabeçalho e rodapé do presente formulário. Especificar a marca do Veiculo dentre outras 

especificações e características necessárias.  OBSERVAR TODAS AS EXIGÊNCIAS 

CONTIDAS NO ATO CONVOCATÓRIO ACERCA DA APRESENTAÇÃO DESTA PROPOSTA. 

Este anexo não terá obrigatoriedade de esta endereçado ao contratante, aja visto que o 

mesmo deve esta obrigatoriamente dentro do envelope n° 01 PROPOSTA DE PREÇO e o 

mesmo já esta identificado e endereçado ao contratante conforme item 3 do edital. 
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A N E X O  V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INC. V DA LEI Nº 

8.666/93 E ART. 7º, INC. XXXIII DA CF. 

 

A 

Pregoeira do Município de Conceição do Araguaia - PA – Na sala da Comissão 

Permanente de Licitações com sede Travessa Vereadora virgolina coelho 

n°1145 CEP: 68.540-000. 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0XX/2019 – SRP 

Objeto: REGISTRO DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL PARA FUTURA, 

EVENTUAL E PARCELADA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (VISITA PERIÓDICA) E CORRETIVA (SERVIÇOS 

EVENTUAIS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, NOS SISTEMAS, 

EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA. 

 

 

A empresa______________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____ Inscrição 

Estadual nº _____, com sede na ________________________, por intermédio do seu 

representante legal o(a) Sr(a)___________________________, portador(a) do 

Documento de Identidade – RG nº _________SSP_____ e do CPF 

nº_______________________, DECLARA, para fins de participação do Pregão 

Presencial nº 0XX/2019 – SRP, conforme o disposto no inciso V, do Art. 27 da Lei 

Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, que não emprega menor 

de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos 

ou insalubres, e ainda que, não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo 

na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme determina a 

Constituição Federal. 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome, Função na Empresa  

 e Assinatura do Representante Legal 

 

 

Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo 

referente ao Pregão Presencial nº 0XX/2019, não devendo conter o cabeçalho e rodapé 

do presente formulário, que deverá consta o cabeçalho e rodapé da referida proponente. 

Este anexo não terá obrigatoriedade de esta endereçado ao contratante, aja visto que o 

mesmo deve esta obrigatoriamente dentro do envelope n° 02 DA HABILITAÇÃO e o 

mesmo já esta identificado e endereçado ao contratante conforme item 3 do edital. 
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A N E X O VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES, 

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA OU INIDONEIDADE PARA LICITAR. 

 

A 

Pregoeira do Município de Conceição do Araguaia - PA – Na sala da Comissão 

Permanente de Licitações com sede Travessa Vereadora virgolina coelho 

n°1145 CEP: 68.540-000. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0XX/2019 – SRP 

Objeto: REGISTRO DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL PARA FUTURA, 

EVENTUAL E PARCELADA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (VISITA PERIÓDICA) E CORRETIVA (SERVIÇOS 

EVENTUAIS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, NOS SISTEMAS, 

EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA. 

                   A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o 

nº_________________ Inscrição Estadual nº _______________________, com sede na 

________________________, por intermédio do seu representante o(a) 

Sr(a)___________________________, portador(a) do Documento de Identidade 

Registro Geral nº _________SSP_____ e do CPF nº_______________________, 

residente e domiciliado na __________________, Cidade-UF, 

 

DECLARA para fins de participação no Pregão Presencial nº 0xx/2019-SRP, não 

existirem fatos supervenientes ao cadastramento/habilitação no SICAF 

impeditivos do direito de licitar; bem como não ter recebido Suspensão 

Temporária ou Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia ou de qualquer Órgão ou 

Entidade da Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional, em âmbito 

Federal, Estadual, Distrito Federal ou Municipal, assumindo ainda, a obrigação de 

declarar qualquer ocorrência posterior a esta declaração, pelo prazo de vigência da ata 

de registro de maior desconto percentual desta licitação e de contratos dela 

provenientes, bem como a obrigação de manter as respectivas condições de 

cadastramento/habilitação durante o mesmo período. 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome, Função na Empresa 

e Assinatura do Representante Legal 

 

Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo 

referente ao Pregão Presencial nº 0XX/2019, não devendo conter o cabeçalho e rodapé 

do presente formulário, que deverá consta o cabeçalho e rodapé da referida proponente. 

Este anexo não terá obrigatoriedade de esta endereçado ao contratante, aja visto que o 

mesmo deve esta obrigatoriamente dentro do envelope n° 02 DA HABILITAÇÃO e o 

mesmo já esta identificado e endereçado ao contratante conforme item 3 do edital. 
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A N E X O V II 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A 

PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

A 

Pregoeira do Município de Conceição do Araguaia - PA – Na sala da Comissão 

Permanente de Licitações com sede Travessa Vereadora virgolina coelho 

n°1145 CEP: 68.540-000. 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0xx/2019 – SRP 

Objeto: REGISTRO DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL PARA FUTURA, 

EVENTUAL E PARCELADA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (VISITA PERIÓDICA) E CORRETIVA (SERVIÇOS 

EVENTUAIS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, NOS SISTEMAS, 

EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA. 

Prezado Senhor, 

 

[Nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (Ltda, S.A, etc.), endereço 

completo], inscrita no CNPJ sob o nº [xxxx], Inscrição Estadual n. [xxx], neste ato 

representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de 

Identidade nº [xxxx], inscrito no CPF sob o nº [xxxx], residente e domiciliado à 

(endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xxx), 

 

DECLARA, sob as penalidades da lei, com fins de participação do Pregão Presencial 

nº 0xx/2019 e para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do Artigo 4º 

da Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/2002, sob as penalidades cabíveis, que cumprimos 

plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital. 

 

Declaramos ainda, que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições 

contidas no EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL retro mencionado, bem como verificamos 

todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas 

informações e/ou documentos que dela fazem parte. 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome, Função na Empresa 

e Assinatura do Representante Legal 

 

 

Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo 

referente ao Pregão Presencial nº 0XX/2019, não devendo conter o cabeçalho e rodapé 

do presente formulário, que deverá consta o cabeçalho e rodapé da referida proponente. 

Este anexo não terá obrigatoriedade de esta endereçado ao contratante, desde que em 

momento oportuno assim que solicitado seja entregue em mãos aa Pregoeira. 
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A N E X O VIII 

 

                                 DECLARAÇÃO DO PRÓPRIO LICITANTE 

 

A 

Pregoeira do Município de Conceição do Araguaia - PA – Na sala da Comissão 

Permanente de Licitações com sede Travessa Vereadora virgolina coelho 

n°1145 CEP: 68.540-000. 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0xx/2019 – SRP 

Objeto: REGISTRO DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL PARA FUTURA, 

EVENTUAL E PARCELADA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (VISITA PERIÓDICA) E CORRETIVA (SERVIÇOS 

EVENTUAIS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, NOS SISTEMAS, 

EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA. 

 

(Razão Social da licitante) ...................................................., através de seu 

Diretor ou Responsável Legal, declara, que não existe em seu quadro de 

empregados, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerencia, 

administração ou tomada de decisão, na forma do art. 9º, inciso III da Lei 8.666/93. 

 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

_____________________, em _____ de _____________de 2019. 

 

 

_____________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal (is) da empresa e 

carimbo do CNPJ 

.  

 

 

 

 

 

Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo 

referente ao Pregão Presencial nº 0ox/2019, não devendo conter o cabeçalho e rodapé 

do presente formulário, que deverá consta o cabeçalho e rodapé da referida proponente. 

Este anexo não terá obrigatoriedade de esta endereçado ao contratante, aja visto que o 

mesmo deve esta obrigatoriamente dentro do envelope n° 02 DA HABILITAÇÃO e o 

mesmo já esta identificado e endereçado ao contratante conforme item 3 do edital. 
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ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES 

 

A 

Pregoeira do Município de Conceição do Araguaia - PA – Na sala da Comissão 

Permanente de Licitações com sede Travessa Vereadora virgolina coelho 

n°1145 CEP: 68.540-000. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0xx/2019 – SRP 

Objeto: REGISTRO DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL PARA FUTURA, 

EVENTUAL E PARCELADA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (VISITA PERIÓDICA) E CORRETIVA (SERVIÇOS 

EVENTUAIS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, NOS SISTEMAS, 

EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA. 

 

DECLARAMOS para fins de direito e participação do Pregão Presencial 

nº 0XX/2019- SRP, na qualidade de proponente que: 

 

Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os 

documentos apresentados, comprometendo-nos à realização de eventuais vistorias, 

averiguações e substituições dos “Serviços de engenharia para manutenção preventiva e 

corretiva” caso se façam necessárias;   

 

Comprometemo-nos a manter durante a execução do Instrumento com 

força Contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais 

reduções de descontos decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes 

sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, 

publicadas durante a vigência da Ata de Registro de maior desconto percentual; 

 

Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078/90 – 

Código de Defesa do Consumidor, às normas pertinentes ao fornecimento e utilização do 

objeto a ser fornecido, bem como, ao Edital do Pregão Presencial nº 0XX/2019-SRP; 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

 
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________  2019. 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome, Função na Empresa  

 e Assinatura do Representante Legal 

 

 

 

Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo 

referente ao Pregão Presencial nº 0XX/2019, não devendo conter o cabeçalho e rodapé 

do presente formulário, que deverá consta o cabeçalho e rodapé da referida proponente. 

Este anexo não terá obrigatoriedade de esta endereçado ao contratante, desde que em 

momento oportuno assim que solicitado seja entregue em mãos aa Pregoeira. 

http://www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br/


ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II. 

CEP: 68.540-000 Conceição do Araguaia-PA 

 CNPJ: 29.392.037/0001-94 

    96 
 

 

www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br   semiduobras@gmail.com  

 

ANEXO X   

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA, EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE OU MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

A 

Pregoeira do Município de Conceição do Araguaia - PA – Na sala da Comissão 

Permanente de Licitações com sede Travessa Vereadora virgolina coelho 

n°1145 CEP: 68.540-000. 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0xx/2019 – SRP 

Objeto: REGISTRO DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL PARA FUTURA, 

EVENTUAL E PARCELADA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (VISITA PERIÓDICA) E CORRETIVA (SERVIÇOS 

EVENTUAIS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, NOS SISTEMAS, 

EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA. 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ 

nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na 

____________________, (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) 

Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx, através de seu representante 

legal/procurador o(a) Sr.(a) _________________________, nacionalidade, estado civil, 

profissão, portador(a) do Documento de Identidade nº _________e do CPF nº 

__________, residente e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, 

CEP, Cidade, Telefone(xx)xxx), 

 

DECLARA, sob as penas da lei que, cumpre os requisitos legais para a qualificação 

empresarial estabelecida pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial 

quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido 

nessa Lei Complementar e no Decreto Federal nº 6.204, de 05.09.2007, para fins de 

cumprimento ao disposto no Edital deste Pregão Presencial- SRP e participação do 

referido certame; 

 

DECLARA que esta empresa, na presente data, é enquadrada como: 

 

( ) MICROEMPRESA - ME, conforme o inciso I do artigo 3° da Lei Complementar Federal 

n°123, 

de 14.12.2006. 

 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, conforme inciso II do artigo 3° da Lei 

Complementar 

Federal n°123, de 14.12.2006. 

( ) MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, conforme §1º do artigo 18-A da Lei 

Complementar Federal n°123, de 14.12.2006. 

DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º 

do 

artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover 

a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida 

para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame. Por ser 

verdade, firmo a presente declaração. 

Cidade-Estado, _____ de _________________ de 2019. 

Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo 

referente ao Pregão Presencial nº 0XX/2019, não devendo conter o cabeçalho e rodapé 

do presente formulário, que deverá consta o cabeçalho e rodapé da referida proponente. 

Este anexo não terá obrigatoriedade de esta endereçado ao contratante, desde que em 

momento oportuno assim que solicitado seja entregue em mãos aa Pregoeira. 
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ANEXO XI 

DECLARACAO DE DETERMINACOES CONSTANTES DA NR-35 

 

A 

Pregoeira do Município de Conceição do Araguaia - PA – Na sala da Comissão 

Permanente de Licitações com sede Travessa Vereadora virgolina coelho 

n°1145 CEP: 68.540-000. 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0xx/2019 – SRP 

Objeto: REGISTRO DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL PARA FUTURA, 

EVENTUAL E PARCELADA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (VISITA PERIÓDICA) E CORRETIVA (SERVIÇOS 

EVENTUAIS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, NOS SISTEMAS, 

EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA. 

 

 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ 

nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na 

____________________, (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) 

Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx, através de seu representante 

legal/procurador o(a) Sr.(a) _________________________, nacionalidade, estado civil, 

profissão, portador(a) do Documento de Identidade nº _________e do CPF nº 

__________, residente e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, 

CEP, Cidade, Telefone(xx)xxx), em atenção ao edital de PREGAO PRESENCIAL № 

0xx/2019, DECLARA que cumprira as determinações constantes da NR-35 (Trabalho 

em Altura). 

 

 

____________________, ____ de ____________________ de 2019. 

___________________________________________________________ 

(Assinatura, nome e cargo do declarante, representante legal da Licitante) 

 

1) Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo 

referente ao Pregão Presencial nº 0XX/2019, não devendo conter o cabeçalho e 

rodapé do presente formulário, que deverá consta o cabeçalho e rodapé da referida 

proponente. Este anexo não terá obrigatoriedade de esta endereçado ao contratante, 

aja visto que o mesmo deve esta obrigatoriamente dentro do envelope n° 02 DA 

HABILITAÇÃO e o mesmo já está identificado e endereçado ao contratante conforme 

item 3 do edital. 
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ANEXO XII  

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E 

PESSOAL TÉCNICO 

 

A 

Pregoeira do Município de Conceição do Araguaia - PA – Na sala da Comissão 

Permanente de Licitações com sede Travessa Vereadora virgolina coelho n°1145 

CEP: 68.540-000. 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0xx/2019 – SRP 

Objeto: REGISTRO DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL PARA FUTURA, EVENTUAL E 

PARCELADA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA (VISITA PERIÓDICA) E CORRETIVA (SERVIÇOS EVENTUAIS), COM 

FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E 

INSTALAÇÕES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO 

DO ARAGUAIA - PA. 

 

 

A empresa ____________________________________________, CNPJ/MF nº 

______________________________, com sede na 

_______________________________,Por seu representante legal, o(a) Sr(a) 

________________________________________,RG________________________________

__ e CPF _____________________________, DECLARA para todos os fins de direito e sob as 

penas da lei, que por ocasião da assinatura do contrato, disponibilizará as máquinas e 

equipamentos bem como o pessoal técnico, abaixo relacionado, necessários à perfeita 

execução do objeto contratado; DECLARA, ainda, que as máquinas e os equipamentos 

necessários e abaixo elencado, serão fornecidos em perfeitas condições de uso, de tal modo a 

não comprometer o bom andamento dos serviços a serem executados. 

 

Máquinas e Equipamentos (Ferramentas): 

 

QUANT. MARCA DESCRIÇÃO 

   

   

   

   

   

   

 
Pessoal Técnico: 

 

NOME  CARGO/FUNÇÃO 
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____________________, ____ de ____________________ de 2018. 

___________________________________________________________ 

(Assinatura, nome e cargo do declarante, representante legal da Licitante) 

 

 

1) Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo 

referente ao Pregão Presencial nº 0XX/2019, não devendo conter o cabeçalho e 

rodapé do presente formulário, que deverá consta o cabeçalho e rodapé da 

referida proponente. Este anexo não terá obrigatoriedade de esta endereçado ao 

contratante, aja visto que o mesmo deve esta obrigatoriamente dentro do 

envelope n° 02 DA HABILITAÇÃO e o mesmo já está identificado e endereçado ao 

contratante conforme item 3 do edital. 
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ANEXO XIII 

DECLARAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR 

 

A 

Pregoeira do Município de Conceição do Araguaia - PA – Na sala da Comissão 

Permanente de Licitações com sede Travessa Vereadora virgolina coelho 

n°1145 CEP: 68.540-000. 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0xx/2019 – SRP 

Objeto: REGISTRO DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL PARA FUTURA, 

EVENTUAL E PARCELADA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (VISITA PERIÓDICA) E CORRETIVA (SERVIÇOS 

EVENTUAIS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, NOS SISTEMAS, 

EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA. 

 

Prezados Senhores (a),   

 

..................... (Nome, qualificação completa, n° da carteira do CREA), DECLARA, sob 

as penas da lei, ser funcionário da empresa....................... (Qualificação completa) 

desde................. e concordar em participar da equipe técnica da empresa que será 

constituída para executar os serviços e obras objeto do EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 

Nº _____/ 2018, para a gestão dos serviços de engenharia para manutenção 

preventiva e corretiva, no município de Conceição do Araguaia:  

 

 

____________________, ____ de ____________________ de 2018. 

___________________________________________________________ 

(Assinatura, nome e cargo do declarante, representante legal da Licitante) 

 

 

1) Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo 

referente ao Pregão Presencial nº 0XX/2019, não devendo conter o cabeçalho e 

rodapé do presente formulário, que deverá consta o cabeçalho e rodapé da 

referida proponente. Este anexo não terá obrigatoriedade de esta endereçado ao 

contratante, aja visto que o mesmo deve esta obrigatoriamente dentro do 

envelope n° 02 DA HABILITAÇÃO e o mesmo já está identificado e endereçado ao 

contratante conforme item 3 do edital. 
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ANEXO XIV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AOS LOCAIS DOS SERVIÇOS/OBRA 

 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE (em duas vias) – apresentar no dia da visita 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Nome do(s) Responsável (is) técnico (s): 

______________________________________CREA:_____________________

__________________________________________ Declaro (amos), na qualidade 

de Engenheiro______________________, Responsável (is) Técnico (s) da empresa 

___________________________________________________, com 

sede_____________________________________________________fone/fax________

__________________________________,email_______________________que visitei 

em____/____/_____, o local onde será executada a obra objeto do Edital de PREGÃO 

PRESENCIAL Nº XXX/2019, tendo tomado conhecimento de todas as dificuldades por 

ventura existentes. 

 

Representante da Prefeitura:  

 

- Nome do Representante: _____________________ 

- Cargo/Função:          _____________________ 

- Data:         ______ / ______ / ______  

- Assinatura: _______________________________ 

 

Assinatura do(s) responsável (is) técnico(s): 

 

[NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL] 

[RAZÃO SOCIAL/DENOMINAÇÃO] 

 

 

1) Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo 

referente ao Pregão Presencial nº 0XX/2019, não devendo conter o cabeçalho e 

rodapé do presente formulário, que deverá consta o cabeçalho e rodapé da 

referida proponente. Este anexo não terá obrigatoriedade de esta endereçado ao 

contratante, aja visto que o mesmo deve esta obrigatoriamente dentro do 

envelope n° 02 DA HABILITAÇÃO e o mesmo já está identificado e endereçado ao 

contratante conforme item 3 do edital. 
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ANEXO XV 

INFORMAÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

1 - DADOS DA EMPRESA 

RAZÃO SOCIAL: 

NOME FANTASIA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: CIDADE: EST: 

Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 

CEP: TEL (XX) FAX (XX) 

E-MAIL:  

BANCO : AG: C/C: 

NOME P/CONTATO: 

 

2 – DADOS PARA ASSINATURA DA ATA REGISTRO DE MAIOR DESCONTO 

PERCENTUAL /CONTRATO.  

 

NOME: 

QUALIFICAÇÃO: (nacionalidade, naturalidade, profissão, estado civil, endereço 

residencial, n° do documento de identidade, n° do CPF, e-mail, telefone) 

 

Na qualidade de: (Representante legal ou procurador)  

 

2) Tratando-se de representante legal será observado o ESTATUTO SOCIAL, 

contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta 

Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura, constante dos documentos 

de habilitação já existentes no processo;  

 

3) Tratando-se de procurador, o instrumento de PROCURAÇÃO pública ou particular 

com firma reconhecida do qual constem poderes para praticar todos os atos 

pertinentes para formalização do contrato, acompanhado do correspondente 

documento que comprove os poderes do mandante para a outorga, se o mesmo 

não estiver constando do processo.  

4) Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo 

referente ao Pregão Presencial nº 0XX/2019, não devendo conter o cabeçalho e 

rodapé do presente formulário, que deverá consta o cabeçalho e rodapé da 

referida proponente. Este anexo não terá obrigatoriedade de esta endereçado ao 

contratante, aja visto que o mesmo deve esta obrigatoriamente dentro do 

envelope n° 02 DA HABILITAÇÃO e o mesmo já está identificado e endereçado ao 

contratante conforme item 3 do edital. 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0x/2019 
Processo Licitatório Nº 6503/2019 

Anexo XVI 
 
 
Processo Licitatório Nº  6503/2019 
Licitação na Modalidade Pregão na forma Presencial nº  00x/2019– SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. 
Tipo: Menor Preço Por Item. 
Objeto: REGISTRO DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA (VISITA 
PERIÓDICA) E CORRETIVA (SERVIÇOS EVENTUAIS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, 
NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA. 
  

Aos XXXX dias do mês de XXXXX do ano de XXXXX, a Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano , como ÓRGÃO GERENCIADOR, inscrita no CNPJ nº 

29.392.037/0001-94, com sede na Tv. Vereadora Virgolina Coelho n° 1145  São Luiz II,  Município de 

Conceição do Araguaia - PA, representada neste ato pelo Sr. Prefeito GENEBALDO BARBOSA QUEIROZ, 

brasileiro, Casado,  CPF 503.146.706-10, residente na RUA 02 N°210 – SETOR UNIVERSITÁRIO - 

Conceição do Araguaia, CEP 68.540.000, denomina nesta Ata as partes: 

 

Órgão participantes  

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Município de 

Conceição do Araguaia - PA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro na cidade de 

Conceição do Araguaia - PA, Av. Jk nº. 2671 CEP: 68.540-000, Município de Conceição do Araguaia-PA, 

inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.112139/0001-83, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato 

representado pelo Sra. Secretária Municipal, Barbara Lima de Liz, brasileiro, solteira,  RG. Nº 584.9879  

SSP- SP, portador do C.P.F. nº 825.648.922-72 residente na av. Couto Magalhães n° 2811, centro, Cidade 

Conceição do Araguaia - PA: 

 

A Secretaria Municipal de Agricultura Industria e Comercio Município de Conceição do Araguaia - 

PA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro na cidade de Conceição do Araguaia - PA, 

TV Vereadora Virgolina Coelho nº. 1145 CEP: 68.540-000, Município de Conceição do Araguaia-PA, 

inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.392.067/0001-09, doravante denominada CONTRATANTE neste ato 

representado pelo Sr. Secretario Municipal , Alessandro Quintino Silveira, brasileiro, solteira,  RG. Nº 

3216999  SSP- PA, portador do C.P.F. nº 281.087.088-85 residente na av. Brasília n° 3221, centro, Cidade 

Conceição do Araguaia – PA. 

 

A  Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Juventude do Município de Conceição 

do Araguaia - PA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro na cidade de Conceição do 

Araguaia - PA, TV Vereadora Virgulina Coelho nº. 1145 CEP: 68.540-000, Município de Conceição do 

Araguaia-PA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.499.285/0001-39, doravante denominada CONTRATANTE, 

neste ato representado pelo Sr. Secretário de Turismo, Esporte e Juventude, FAUSTO DIOGO DIAS 

BARROS, brasileiro, casado,  RG. Nº 481.3159  SSP- PA, portador do C.P.F. nº 796.389.882-15 residente na 

av., JK n° 1784 Setor Universitário, Cidade Conceição do Araguaia - PA, denomina nesta Ata as partes 
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O Fundo Municipal de Educação e Cultura de Conceição do Araguaia - PA, 

inscrita no CNPJ nº 13.840.043/0001-27, com sede à Av. JK, n° 3751- Centro, Conceição do Araguaia, CEP 

68.540-000, representada neste ato pela sua gestora a Sra. Elida Elena Moreira, brasileira, Casada, CPF 

688.741.116-49 e RG 357.4640 SSP/MG, residente na AV. Brasília, Nº 1440 – centro - Conceição do 

Araguaia - PA, denomina nesta Ata as partes 

 

        O Fundo Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia - PA, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede e foro na cidade de Conceição do Araguaia, Estado do Pará, à Av. JK, nº 3343, CEP 

68.540-000 - Bairro Centro, Conceição do Araguaia - PA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.453.467/0001-90, 

doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretaria, Sra. Cleidiane Silva de 

Paula , brasileira, Solteira, CPF 720.746.552-15 e RG 420.1052 SSP-PA, residente na Rua. 22, n° 4636 – 

Setor Vila Nova - Conceição do Araguaia – PA 

          O Fundo Municipal de assistência social de Conceição do Araguaia - PA, pessoa jurídica de 

direito público interno, com sede e foro na cidade de Conceição do Araguaia, Estado do Pará, av. 07 de 

setembro, s/n,centro CEP 68.540-000,  Conceição do Araguaia - PA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

13.497.073.0001-52, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sra. Secretaria  

Núbia Aparecida Neiva Oliveira Martins, brasileira, Casada, CPF 037.291.986-37 e RG 1.753.773 

SSP/MG, residente na Rua Inocêncio Costa, Nº 2024 – Setor Universitário - Conceição do Araguaia – PA. 

 

            A Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento do Município de Conceição do Araguaia - 

PA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro na cidade de Conceição do Araguaia - PA, 

TV Vereadora Virgulina Coelho nº. 1145 CEP: 68.540-000, Município de Conceição do Araguaia-PA, 

inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.392.001/0001-00, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato 

representado pelo Sr. Secretario Municipal de Gestão e planejamento , José Carlos Azevedo, brasileiro, 

casado,  RG. Nº 493.8675  SSP- SP, portador do C.P.F. nº 587.476.058-04 residente na av., Couto Magalhães 

n° 663 Setor Universitário, Cidade Conceição do Araguaia – PA 

 

      A  Secretaria Municipal de Finanças do Município de Conceição do Araguaia - PA, pessoa jurídica 

de direito público interno, com sede e foro na cidade de Conceição do Araguaia - PA, TV Vereadora 

Virgulina Coelho nº. 1145 CEP: 68.540-000, Município de Conceição do Araguaia-PA, inscrita no CNPJ/MF 

sob nº 29.392.090/0001-95, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr. 

Secretário de Finanças, Cicero Albuquerque Alencar, brasileiro, casado, RG. Nº 3.107.968 PC- PA, 

portador do C.P.F. nº 594.143.592-49 residente na Rua. Frei Estevão Gallis n° 3338 Setor canudinho, 

Cidade Conceição do Araguaia – PA 

 

A  Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - PA, pessoa jurídica de direito público interno, com 

sede e foro na cidade de Conceição do Araguaia - PA, TV Vereadora Virgulina Coelho nº. 1145 CEP: 68.540-

000, Município de Conceição do Araguaia-PA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.070.404/0001-75, doravante 

denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal, JAIR LOPES MARTINS, 

brasileiro, casado,  RG. Nº 217.149  SSP- DF, portador do C.P.F. nº 318.553.182-53 residente na Rua 

Inocêncio Costa n° 12024 Setor Universitário, Cidade Conceição do Araguaia - PA, denomina nesta Ata as 

partes 

 

 
DETENTORAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:  
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 
26.XXX.34X/0001-XX, inscrição estadual n° 10.XXX.970-1, inscrição Municipal n°  XXX.00X.8XX.1,  com 
sede à Av. XXXXX AXXXXX  s/n, Quadra 2X Lote XX, Sala X XXX, Jardim XXXXXXXX / CEP: 7X.9XX-XXX / 
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XXXXXXXXX de XXXXXXX – XO, Fone: (6X)3XXX-2XX9/3XX3-2XX8, email:                 neste ato 
representada por seu representante legal o Sr. XXXXX XXXXXXX de XXXXXXXX XXXXX, brasileiro, 
solteiro, representante comercial, portador do CPF nº 0XX.XX3.58X-42 e Registro Geral nº 8XX.2XX SSP-
TO, residente e domiciliado à Rua BXXXXXXXXo MXXXXX, n. 1985, Setor XXXXX / PXXXXXX do XXXXXXXXX 
– XO. 
   

              
              As partes acima elencadas RESOLVEM, por meio desta Ata e com integral observância das 

normas: Lei Federal nº 10.520/2002; do Decreto nº 7.892, de 23.01.2018, da Lei Complementar nº 123, de 
14.12.2006, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, demais normas pertinentes e 
respectivas atualizações, e, ainda, pelas condições estabelecidas pelo Instrumento Convocatório do Pregão 
Presencial nº 00x/2019- SRP e seus anexos: 

 
 

                      FIRMAR A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP REFERENTE AO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00x/2019-SRP, cujo objeto é o REGISTRO DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL PARA 
FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA (VISITA PERIÓDICA) E CORRETIVA (SERVIÇOS EVENTUAIS), COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES NOS 
PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, visando 
atender as necessidades do órgão gerenciador, do Município de Conceição do Araguaia - PA, em 
conformidade com as especificações contidas no Processo Licitatório nº 6503/2019, oriundo da Fundo 
Municipal de Educação e Cultura de Conceição do Araguaia, e no Edital do Pregão Presencial Nº 00x/2019 
- SRP e seus respectivos Anexos, conforme condições, especificações e PREÇOS REGISTRADOS da 
respectiva proposta apresentada, classificada, aceita/negociada no certame do Pregão Presencial Nº 
00x/2019 realizado em xx/xx/2019, conforme ata de sessão, conforme as cláusulas e condições que 
seguem: 
 

 
DO FUNDAMENTO LEGAL 

 
A  presente Ata de Registro de Preços decorre de Adjudicação do Pregão Presencial nº 00x/2019-SRP, 

na forma da Lei nº 10.520/02, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, e Ato de 

Ratificação do Órgão Gerenciador através da sua Gestora, conforme Termo de Homologação de 

xx/0x/2019, tudo constante no Processo Licitatório nº 2018001280, do qual passa a fazer parte 

integrante esta Ata de Registro de Preços com força de Instrumento Contratual. 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

O Objeto desta Ata de Registro de Preços é o REGISTRO DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL PARA 
FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA (VISITA PERIÓDICA) E CORRETIVA (SERVIÇOS EVENTUAIS), COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES NOS 
PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, em 
conformidade com as especificações contidas no Processo Licitatório nº 6503/2019 no Edital do Pregão 
Presencial nº 00x/2019-SRP e seus Anexos. 
 
1.1 A Administração não se obriga a adquirir a quantidade total ou parcial do objeto adjudicado 

constante do Edital e da Ata de Registro de Preços. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PUBLICIDADE DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS 
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2.1 Esta Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor, sócio 
administrador ou procurador da empresa, com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de 
procuração pública ou contrato social, acompanhados de cédula de identidade.   

 
2.2 O prazo para assinatura desta Ata de Registro de Preço será de ate 05 (cinco) dias úteis contados do 

recebimento da convocação, podendo ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, antes 
do término do prazo previsto, e com exposição de motivo justo que poderá ou não ser aceito pela 
Administração.  

 
2.2.1 A Licitante que convocada para assinar a Ata de Registro de Preço deixar de fazê-lo no prazo fixado, 

dela será excluída. 
 
2.2.2 Na hipótese do não atendimento à convocação a que se refere o item 2.2 ou havendo recusa em fazê-

lo, a Administração aplicará as penalidades cabíveis. 
 
2.3 A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura e 

validada para aquisição a partir data da publicação de seu extrato.  
 
2.3.1 A Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Presencial nº 00x/2018-SRP, terá seu extrato 

publicado Diário Oficial dos Municípios (FAMEP), (quando necessário, e a sua íntegra, após assinada e 
homologada, será disponibilizada na Fundo Municipal de Educação e Cultura de Conceição do Araguaia 
durante sua vigência), conforme Art. 14 da 7.892/2013. 

 
2.4 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 

acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS, DOS LOCAIS,  DAS CONDIÇÕES, FISCALIZAÇÃO  DO 
FORNECIMENTO/RECEBIMENTO DEFINITIVO E PROVISÓRIO. 

 
1. DOS PRAZOS 

a) A empresa deverá apresentar a ART do Responsável Técnico pelos serviços relativos ao contrato nos 
termos da Lei nº 6.496/77, até a data imediatamente anterior ao início dos serviços. No caso de serviços 
relevantes de manutenção corretiva, realizados através de Ordem de Serviço, deverão ser emitidas ARTs 
específicas antes do início da execução. 

b) As visitas periódicas para a realização de manutenção preventiva nos Prédio públicos serão feitas de 
acordo com o estabelecido nos planos de visitas periódicas formalizados entre a Contratada e o 
Contratante. 

c) O início das visitas deve ocorrer em até 7 (sete) dias úteis a contar do primeiro plano de visitas 
aprovado e assinado pelo Contratante e Contratada. 

d) No caso dos serviços urgentes, classificados como Serviços de Nível 01, a visita ao imóvel deve 
ocorrer no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir do Chamado e o orçamento dos serviços, 
acompanhado do cronograma físico, deverá ser entregue à fiscalização em até 72 (setenta e duas) horas 
a partir do Chamado. 

e) Após a aprovação do orçamento pela Fiscalização a contratada disporá de até 6 (seis) horas para o 
início da execução dos serviços classificados como nível 01. O prazo de execução do serviço será 
informado juntamente com a planilha de serviço aprovada. 

f) No caso dos serviços sem urgência, classificados como Serviços de Nível 02, a visita ao  imóvel deve 
ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a partir do Chamado, e o orçamento dos serviços, 
acompanhado do cronograma físico, deverá ser entregue à fiscalização em até 10 (dez) dias corridos a 
partir do Chamado. 

g) Após a aprovação da Fiscalização dos serviços de nível 02, a contratada disporá de até 02 (dois) dias 
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úteis para início da execução. O prazo de execução do serviço será informado juntamente com a 
planilha de serviços aprovada. 

h) Após o envio dos orçamentos pela contratada, o engenheiro fiscal da ARP/Contrato terá o prazo de 2 
(dois) dias úteis para aprovar aqueles classificados de nível 01 e o prazo de 5 (cinco) dias úteis para 
serviços classificados de nível02. 

i) Os serviços serão recebidos provisoriamente em até 5 (cinco) dias úteis após a informação feita pela 
contratada de que os serviços foram concluídos. Verificada a compatibilidade entre o objeto contratado e 
o executado, bem como a qualidade e a integralidade dos serviços prestados em conformidade com as 
ordens de serviço emitidas, a fiscalização emitirá o atestado de recebimento definitivo no prazo máximo 
de 5 (cinco) dias uteis a contar do recebimento provisório. 

j) Caso na vistoria realizada durante o recebimento provisório seja verificado que os serviços não foram 
executados em conformidade com o acordado, será concedido à contratada o prazo de, no máximo, 5 
(cinco) dias úteis para correção dos serviços a depender da extensão dos serviços, prazo esse que será 
definido pela fiscalização. Nesse caso, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para o recebimento definitivo será 
contado a partir da conclusão dos serviços. 

k) Se após o recebimento definitivo for identificada qualquer falha na execução (vício redibitório), cuja 
responsabilidade seja atribuída à Contratada, o serviço deverá ser recomposto no prazo máximo de 7 
(sete) dias corridos a contar da data da notificação feita pela fiscalização. 

l) No prazo de até 2 (dois) dias úteis da retirada dos equipamentos mencionados nesta ARP, a 
contratada deverá informar à Fiscalização (engenheiro fiscal da ARP/Contrato) o diagnóstico apurado e 
apresentar o orçamento do serviço. O prazo para a execução do serviço e devolução do equipamento será 
definido em comum acordo com a fiscalização. 

m) A contratada é obrigada a retirar do recinto dos locais de serviços os materiais porventura rejeitados 
pela fiscalização, no prazo máximo de 2 (dois) dias corridos, a contar do recebimento do aviso dado pela 
fiscalização. 

n) Qualquer objeto comprovadamente danificado por seus empregados deverá ser reposto no prazo de 
72 (setenta e duas) horas a contar de decisão administrativa que resulte de processo administrativo 
onde reste assegurada a ampla defesa. 

o) Deverá ser substituído, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sempre que exigido pela 
Contratante, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados 
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios. 

p) No caso de substituição do engenheiro, a qualificação do novo profissional deverá ser comprovada 
com antecedência de 10 (dez) dias corridos antes da efetivação da substituição, para análise e aprovação 
do gestor da ARP/Contrato. 
 
2. DOS LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

a. Os serviços serão prestados em imóveis próprios da Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia 
que estão situados na zona urbana e na zona rural.  

b. Também estarão contemplados os imóveis atualmente locados pela prefeitura, observando as 
cláusulas contratuais de locação e imóveis que, eventualmente, sejam locados e necessita de alguma 
adequação. 

c. Da mesma forma imóveis cedidos à PMCA, que necessitem de intervenções para atendimento ao 
público. 

 

3. DOS SERVIÇOS – ESPECIFICAÇÕES, LOCAIS E HORÁRIOS 

a) A       licitação será realizada por tipo maior percentual de desconto e o critério de julgamento será 
o de maior desconto sobre os percentuais de desconto da Tabela SINAPI, correspondendo à execução 
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dos serviços nos prédios utilizados pela Prefeitura Municipal. 

b) A prestação dos serviços deverá ser realizada nas unidades discriminadas no Anexo I, localizadas em 
todo o município de Conceição do Araguaia, e englobarão: 

c) visitas periódicas para a realização de manutenção preventiva nos prédios públicos; 

d) visitas eventuais demandadas para a realização de manutenções corretivas nos prédios públicos. 

e) Os Prédios públicos e imóveis locados e/ou cedidos possuem construções simples, em alvenaria de 
bloco cerâmico com pisos de alta resistência, pintura na cor branca, com detalhes em vermelho, azul ou 
amarelo, coberturas predominantemente em telhas de cerâmica. Possuem tubulações em PVC e 
instalações elétricas de uso geral e instalações e ligações exclusivas para computadores. 

f) A omissão na descrição de qualquer informação da edificação ou dos equipamentos descritos nesta 
ARP e no Termo de Referência, ou a substituição/alteração de suas características no decorrer da 
ARP/Contrato, não exime a Contratada da prestação dos serviços com relação às partes 
omitidas/substituídas/alteradas, desde que estas sejam integrantes dos sistemas manutenção. 

g) Os serviços de manutenção preventiva e corretiva deverão ser executados de segunda a sábado, 
durante o horário a ser definido pelo engenheiro fiscal da ARP/Contrato. No caso de manutenção de 
urgência, será executado em qualquer horário que necessite. 

h) Durante a realização de determinados eventos pela Contratante, poderá ser solicitada a prestação dos 
serviços aos sábados, domingos ou feriados e em horários e locais diversos, oportunidade em que a 
necessidade e o respectivo detalhamento será comunicada à empresa com 10 dias úteis de antecedência 
pelo Engenheiro Fiscal da ARP/Contrato. 

i) Outro ANEXO abaixo apresenta a lista de ferramentas básicas que a empresa deverá possuir e 
fornecer sempre que necessário para a execução dos serviços, sem prejuízo da necessidade de 
disponibilização pela contratada de outras não constantes do referido rol para a devida consecução dos 
serviços objeto dessa contratação. 

j) Os serviços e/ou materiais serão pagos de acordo com os valores constantes da tabela SINAPI 
estabelecida para o Estado do Pará, com a incidência do desconto ofertado pela Licitante. Nos 
pagamentos dos serviços e materiais estão incluídos os encargos sociais (de acordo com o SINAPI) e 
impostos (incluídos no BDI). 

k) O valor do BDI nas previsões de gastos para essa contratação está apresentado nesta ARP e no Termo 
de Referência. Foram utilizados os valores médios para os itens que compõem essa taxa, seguindo as 
orientações estabelecidas no Acórdão nº 2622/2013 do TCU, e para o ISS, a alíquota de 5% adotada no 
município. Foi ainda, considerada a desoneração do INSS nos encargos sociais sobre a mão de obra e a 
criação da Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta (CPRB), com alíquota de 2% (Lei nº 
12.844/2013 que alterou o art. 7º da Lei 12.546/2011). O valor do BDI sofrerá alteração a depender do 
valor do ISS do município no qual os serviços serão executados, na forma detalhada nesta ARP e no 
Termo de Referência. A Licitante deverá observar o percentual máximo de BDI, apresentado no item 
referente ao BDI, mesmo se o regime de contribuição for o não cumulativo. Neste caso, a diferença 
deverá ser absorvida na taxa de lucro. 

l) Considerações sobre as variáveis do BDI referencial de acordo com o porte e localização da 
obra/serviço: 
 

 Encargos sociais complementares: são itens relativos ao vale-transporte, alimentação, 
botas, uniforme, equipamentos de proteção individual, dentre outras associáveis à mão de obra. 
No BDI referencial são considerados os encargos sociais horários de 149,94% (soma dos 
encargos básicos com os complementares) aplicados sobre a mão de obra das composições de 
custo unitária. 

 Valor do custo direto (CD): deve ser considerado o valor do custo direto obtido das 
composições de preços unitários, aqui tomados como referência orçamentos elaborados 
majoritariamente com serviços baseados nas composições e insumos do SINAPI (medianos) 
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como teto. 

 O custo da Administração Central foi estimado como sendo equivalente à metade do 
custo com a Administração Local. 

 Na taxa de lucro bruto declarada está considerada todas as demais despesas para 
composição do custo de reprodução do empreendimento, tais como IRPJ, CSSL, expectativa de 
inflação etc. 

 SELIC: aplicar taxa Selic corrente como referência para as despesas financeiras. 

 O Imposto Sobre Serviços – ISS, será pago de acordo com a alíquota estabelecida para 
cada município onde for realizado o serviço. No modelo exemplificativo foi considerado que o 
custo da mão de obra corresponde a 30% do custo total e que a alíquota do ISSQN no município 
é até5%; 

 Mobilização e desmobilização: o custo de Mobilização/Desmobilização foi parametrizado 
em função do porte da obra, tendo como base as distâncias entre os prédios onde serão 
executadas o objeto. 

 Custo Direto - CD: o Custo Direto-CD a ser inserido na fórmula para cálculo do BDI 
referencial deverá ser o Custo Direto já com o percentual de desconto ofertado sobre as tabelas 
do SINAPI. 

 Administração Local: é o conjunto de atividades realizadas no local do empreendimento 
pelo executor, necessárias à condução da obra e à administração da ARP/Contrato. É exercida 
por pessoal técnico e administrativo, em caráter de exclusividade. No caso de fornecimento de 
materiais e equipamentos a CONTRATADA deverá observar os limites do Acórdão mais atual do 
TCU e apresentar BDI diferenciado para fornecimento de materiais e equipamentos. 

 
No caso da possibilidade de termos aditivos, a CONTRATADA deverá observar: 

 Administração Local e Central – em aditivos quantitativos deve ser glosada da taxa de 
BDI sobre a quantidade excedente. 

 Caberá ao Fiscal da ARP/Contrato a análise e aprovação de taxas de BDI superiores aos 
valores aqui apresentados (para qualquer um dos parâmetros – AL, AC, etc.). Tais taxas 
superiores deverão estar acompanhadas de relatório circunstanciado com o detalhamento das 
justificativas para incremento da referência. E que essas despesas sejam efetivamente 
fiscalizadas e controladas posteriormente, vislumbrando a possibilidade de glosa de despesas 
não realizadas. 

m) Excepcionalmente, quando não houver especificação do insumo e/ou serviço na Tabela SINAPI, a 
contratada fornecerá os insumos baseado no preço do mercado local, mediante apresentação de 3 (três) 
orçamentos, sendo computada a média entre eles para efeito de composição de preços. A obrigação da 
contratada em apresentar orçamento não afasta a responsabilidade da Administração pela verificação, 
por seus próprios meios, da compatibilidade dos preços com os praticados no mercado. 

n) A Contratante, na existência de peças e materiais em seu almoxarifado, poderá, a seu critério, 
fornecer à Contratada esses insumos, ocasião em que será paga apenas o valor da mão-de-obra prestada. 
 
4. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
Designados após a assinatura da ARP/Contrato. 

As atribuições dos fiscais da ARP/Contrato são: 

1. Acionar a contratada para atendimento de demandas afetas ao objeto deste Termo de Referência, 
devendo promover a avaliação e fiscalização do serviço executado; 

2. Receber provisória e definitivamente os serviços solicitados; 
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3. Emitir relatório circunstanciado, para fins de recebimento dos serviços, após cada serviço 
executado, e mensalmente, caso necessário, certificando o desempenho da contratada, para fins de 

aplicação do Acordo de Níveis de Serviço-ANS, calculando os descontos; 

4. Atestar as notas fiscais, nos termos contratados, para efeito de pagamento; 

5. Documentar as ocorrências havidas em registro próprio, firmado juntamente com o Engenheiro da 
Contratada; 

6. Todas as ordens de serviços ou comunicação entre a fiscalização e a contratada serão transmitidas 
por escrito, exceto em casos de emergência, quando poderão ser feitas por contato telefônico. 

7. Haverá fiscalização sobre a qualidade e adequação da execução dos serviços contratados bem como 
dos materiais. Obriga-se a contratada a facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos, armazéns, ou 

dependências onde se encontrem materiais destinados aos serviços em reparo. 

8. A fiscalização poderá ordenar a suspensão dos serviços quando forem constatadas incorreções, 
vícios, defeitos, riscos de acidentes e outras situações em que a boa técnica não esteja sendo observada 

pela contratada ou que as recomendações da fiscalização não estejam sendo atendidas. 

9. A avaliação e fiscalização serão feitas em conformidade com as condições estabelecidas nesta ARP e 
no Termo de Referência e seus Anexos, com o contrato, com a legislação pertinente, com as normas 

técnicas brasileiras e com os documentos técnicos relativos aos serviços. 
 
5. NORMAS DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 

q) As visitas periódicas de manutenção preventiva serão realizadas de acordo com o estabelecido em 
anexo deste edital, e com o plano de visitas a que se refere o Termo de Referência. 

r) Os serviços eventuais ou corretivos são, a título exemplificativo, podendo ser solicitados outros 
serviços inerentes aos serviços de manutenção. 

s) Os materiais, equipamentos, aparelhos e ferramentas constantes nesta ARP e no Termo de Referência 
serão disponibilizados pela CONTRATADA aos profissionais para execução dos serviços. 

t) A substituição de peças e/ou componentes danificados deverá ser feita por outros originais, novos, 
sem uso e de acordo com as especificações técnicas pertinentes. A substituição será realizada mediante 
emissão prévia de autorização do Fiscal da ARP/Contrato, na respectiva Ordem de Serviço – OS. 

u) Os serviços eventuais somente poderão ser realizados mediante prévia e expressa autorização da 
fiscalização do ajuste, através da Ordem de Serviço respectiva, sob pena de não pagamento. 

v) Caso a CONTRATADA identifique durante a execução de um serviço corretivo a necessidade de 
realização de serviços adicionais, tal fato deverá imediatamente ser informado à fiscalização do ajuste, 
que analisará a viabilidade de sua execução, caso a caso, devendo sempre que possível, efetuar a 
CONTRATADOS registros fotográficos para posterior comprovação e pagamento. 

w) Os serviços eventuais executados terão garantia mínima de 90 (noventa) dias corridos, contados do 
recebimento definitivo dos serviços. 

x) Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ficará obrigada a reparar qualquer vício relacionado à 
má execução dos serviços, sempre que houver solicitação, e sem ônus para a CONTRATANTE. 

y) O recebimento não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e segurança  dos 
serviços e dos materiais empregados. 

z) A CONTRATADA obrigar-se-á ao cumprimento do Acordo de Níveis de Serviço, conforme os 
indicadores mencionados nesta ARP e no Termo de Referência, sujeitando-se aos descontos nos 
pagamentos por metas não atingidas. 

aa) Em qualquer caso, a CONTRATADA deverá arcar com todos os procedimentos necessários à solução 
do problema e, ao final de cada mês, solicitar o pagamento dos custos dos materiais e peças com base no 
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preço proposto. 

bb) A retirada de motores, bombas ou qualquer outro equipamento para a realização de reparos 
somente poderá ser efetuada pela CONTRATADA após comunicação ao fiscal da ARP/Contrato e 
autorização do Setor competente pela Gestão de Patrimônio, os quais deverão ser devolvidos ao local de 
origem e instalados, sem ônus adicional para o CONTRATANTE. 

cc) Serão objeto das intervenções previstas nesta ARP e no Termo de Referência os ambientes internos e 
externos das edificações das unidades utilizadas pela Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia 
(próprios, cedidos e alugados), de acordo com as ordens de serviços emitidas pela CONTRATANTE 
(engenheiro fiscal da ARP/Contrato). 

dd) Durante a execução da ARP/Contrato, quando houver alterações nas áreas ocupadas, ocorrência 
de mudança de endereço dos Prédios públicos, ou inclusão/exclusão de novas áreas, estas serão 
informadas à CONTRATADA, para vinculação das novas áreas ao Contrato.  

ee) A CONTRATADA deverá fazer a movimentação de móveis e equipamentos, eventuais desmontagens e 
remontagens de móveis, quando for necessário à desobstrução do local onde serão realizados os 
trabalhos além de protegê-los com manta plástica. A CONTRATADA deverá realizar o reposicionamento 
dos móveis e equipamentos no local, imediatamente após a conclusão dos serviços, seguindo-se a 
limpeza do local. 

ff) Na execução devem ser observadas as especificações gerais e as indicações do relatório, as 
prescrições ambientais, e ainda as normas brasileiras da ABNT aplicáveis. 

 
5.1 DAS PRIORIDADES DOS SERVIÇOS  
 

a) A contratada deverá atender a toda e qualquer solicitação demanda do Engenheiro Fiscal da 
ARP/Contrato (Fiscalização) para realização de manutenções corretivas ou ações emergenciais, de 
acordo com a urgência requerida descrita na OS.  

b) No ato da assinatura da ARP/Contrato, deverão ser informados número dos telefones 
celulares/whatsapp do Responsável Técnico da contratada para essa ARP/Contrato. Qualquer alteração 
nesses números deverá ser previamente comunicada aos fiscais da ARP/Contrato, com a antecedência 
necessária para garantir a comunicação ininterrupta entre a fiscalização e a contratada. 

c) A fiscalização informará nas Ordens de Serviço o prazo máximo para conclusão dos serviços 
solicitados, prazo que deverá ser cumprido pela contratada, ficando o pagamento sujeito aos descontos 
previstos nesta ARP e no Termo de Referência e eventuais sanções cabíveis (Níveis de Atendimento dos 
Serviços). 

d) As eventuais solicitações de dilação de prazo deverão ser encaminhadas à Fiscalização, devidamente 
justificadas, antes de findo o prazo na ordem de serviço. 

e) A fiscalização classificará o nível de urgência do serviço conforme se segue: 
 
Atendimento de urgência 

a) Serão assim classificados pela Fiscalização os demandas com necessidade de atendimento URGENTE 
– Serviços de nível 01, que impeçam o funcionamento do prédio ou que acarretem risco iminente de 
impedimento TOTAL de funcionamento. 

b) Podem se caracterizar como urgentes: 

1. Vazamentos da caixad’água; 

2. Vazamentos na entrada de água da edificação; 

3. Vazamentos na saída de esgoto da edificação; 

4. Desarmes e defeitos de disjuntor geral; 
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5. Desarmes e defeitos de disjuntor geral do quadro de alimentação da rede de 
informática; 

6. Abertura / fechamento de fechaduras, acionadores de portas e portões; 

7. Tomadas da rede elétrica, lógica ou telefônica não funcionando; 

8. Pane elétrica, curto-circuito; 

9. Rede de telefonia inoperante; 

10. Destelhamento; 

11. Telhas quebradas; 

12. Infiltrações, vazamentos e alagamentos; 

13. Vazamentos de registros, válvulas de descarga e torneiras, etc.; 

14. Entupimentos de modo geral; 

15. Danos em janelas, portas ou portões de acesso às edificações, causando riscos quanto à 
segurança dos imóveis; 

16. Quebra de bombas. 
 
Atendimento sem urgência 

 

a) Serão classificados como Serviços de nível 02 

b) No caso de Chamados sem urgência, abertos fora do horário de 8:00h às 18:00h de segunda a sexta-
feira será considerada, para todos os efeitos, como data de abertura o primeiro dia útil subsequente. 

c) A contratada deverá apresentar à Fiscalização a composição do serviço solicitado via Chamado 

através de planilha contendo a indicação de prazo de execução. 

 
Dos serviços periódicos (manutenção preventiva) 
 

Consiste em fazer o monitoramento regular das condições mecânicas, eletroeletrônicas, 
eletropneumáticas, eletro-hidráulicas e elétricas dos equipamentos e instalações, monitorando o 
rendimento operacional, com o objetivo de aumentar os intervalos entre reparos por quebras 
(manutenção corretiva) e reparos programados (manutenção preventiva), e maximizar o rendimento no 
processo produtivo para que os equipamentos e instalações estejam disponíveis o maior tempo possível 
para operação. 
 

a) Nos prédios públicos deverão ser executados os serviços básicos (manutenção preventiva) descritos 
nesta ARP e no Termo de Referência por, no mínimo, 2 (dois) profissionais com a qualificação dentre as 
seguintes: eletricistas, bombeiro hidráulico, pintor, pedreiro, marceneiro. 

b) Nas visitas periódicas os serviços serão executados em, no máximo, 6 (seis) horas diárias, no horário 
de funcionamento do prédio público. Caso durante essas visitas seja verificada a necessidade de 
realização de serviços simples como substituição de lâmpadas e reatores, troca de tampas de tomadas ou 
tomadas, conserto de vazamentos em tubulação, etc., e havendo a disponibilidade dos materiais nos 
prédios ou pela empresa contratada, serão realizados pelos profissionais sem qualquer custo adicional 
no que tange à mão-de- obra (os materiais, se fornecidos pela contratada, serão pagos, com a incidência 
do desconto ofertado pela Licitante. Para tanto, nas visitas periódicas a Contratada deverá possuir um 
estoque mínimo de materiais básicos para pronta substituição no caso de necessidade, a exemplo de 
lâmpadas, caixas de tomadas, cabos, sifões, fechaduras, reatores, arandelas, torneiras etc. 
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c) Contratante e Contratada deverão elaborar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos 
contados a partir do 3º (terceiro) dia útil após a publicação da ARP/Contrato, um plano conjunto de 
visitas periódicas, englobando os imóveis próprios e locados/cedidos, para os 3 (três) primeiros meses 
da ARP/Contrato. 

d) Durante a execução do primeiro plano de vistas, a Contratante poderá solicitar nova reunião a fim de 
efetuar reavaliação do plano e estabelecer melhorias para o próximo período de visitas periódicas. 

e) A partir do terceiro mês de prestação de serviços serão realizadas entre o Contratante e a Contratada 
reuniões periódicas, com no mínimo trinta dias antes do antes do término de cada plano de visita, para a 
definição de um novo plano de visitas. 

f) Todo plano de visita deverá ser aprovado e assinado por ambas as partes, sendo o Contratante 
representado pelo Gestor da ARP/Contrato e a Contratada por seu preposto. 

g) No plano de visitas periódicas serão definidas as qualificações dos profissionais que farão as visitas e 
a quantidade de horas necessárias para a realização de cada uma delas. 

h) O valor máximo a ser pago pelas visitas periódicas está discriminado no Termo de Referência 
(planilha). Sobre o valor da mão de obra incidirá o desconto ofertado pela contratada. 
 
 
Dos serviços de manutenção corretiva (eventuais) 
 

Será executada imediatamente após a ocorrência de defeitos, falhas, desempenhos insuficientes ou 
fadigas de materiais, dos sistemas e/ou equipamentos. Os serviços serão pagos de acordo com os 
valores constantes da tabela SINAPI estabelecida para o Estado do Pará, com a incidência do 
desconto ofertado pela Licitante, ou seja, preço contratado. 
 

a) Considera-se Serviço Eventual ou Corretivo, para todos os fins e efeitos deste Termo de Referência, 
todo serviço que extrapolar as rotinas descritas nesta ARP e no Termo de Referência. 

b) Para cada necessidade, a Prefeitura de Conceição do Araguaia, através do departamento/secretaria 
responsável formalizará uma Demanda, com a descrição dos problemas detectados, a partir daí o 
engenheiro fiscal da ARP/Contrato emite a Ordem de Serviço. 

c) A Contratada deverá entregar à fiscalização do ajuste, no prazo estabelecido nesta ARP e no Termo de 
Referência, de acordo com o nível de urgência do Chamado/Ordem de serviço, orçamento detalhado dos 
serviços necessários com o código, descrição analítica, quantidades e valores unitários e totais dos 
insumos (peças, materiais e mão-de-obra), com base na Tabela SINAPI, com a incidência do desconto 
ofertado pela Licitante, acrescidas do BDI (preço contratado), acompanhado do Cronograma Físico para 
a sua execução. 

d) Caso a Ordem de Serviço seja executada pelos profissionais que realizarão as visitas periódicas, no 
dia da visita, a Contratada terá direito ao pagamento dos materiais empregados, caso estes não sejam 
fornecidos pela Contratante; 

e) Caso a Ordem de Serviço seja executada em data diversa da visita periódica, a Contratada terá direito 
ao pagamento dos custos correspondentes à mão de obra somados aos materiais e peças aplicados; ou 
apenas à mão de obra, caso os materiais e peças sejam fornecidos pela Contratante. 

f) De acordo com a dimensão e complexidade dos serviços eventuais a serem realizados, será definido 
prazo para a execução dos serviços em comum acordo entre a Fiscalização da ARP/Contrato e a 
Contratada. Tal prazo, aprovado pela fiscalização, será registrado na Ordem de Serviço – OS e seu 
descumprimento resultará no pagamento proporcional ao nível atingido pela empresa prevista no 
Acordo de Níveis de Serviço. 

g) Os serviços eventuais deverão ser executados por profissionais qualificados, sob acompanhamento e 
orientação do Engenheiro Responsável da Contratada. 
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h) A visita ao imóvel para levantamento dos serviços, no caso de serviços eventuais, será paga em 
conformidade com a tabela constante no anexo deste edital que discorre sobre o assunto. Nesta tabela 
está discriminado o valor máximo admitido. Sobre o valor da mão de obra incidirá o desconto ofertado 
pela Licitante. 

i) Serviços de manutenção corretiva nos sistemas: elétrico (fiação, lâmpadas, tomadas, interruptores, 
entrada de energia), hidráulico (eliminação de vazamentos, fornecimento de peças novas e troca de 
defeituosas), sanitário (eliminação de vazamentos, fornecimento de peças novas e troca de peças 
defeituosas); pintura de paredes interna e externamente; reparos em pisos internos e calçadas 
externas; reparos em pátio de recreação; pintura de muros; reparos em telhados (eliminando 
vazamento e substituindo telhas quebradas e/ou faltantes); reparos (substituição de peças quebradas 
e/ou faltantes) e pintura de esquadrias; em  prédios destinados à educação, denominados Escolas, 
quadras poliesportivas e sede administrativa, incluindo o fornecimento total de peças, materiais, 
equipamentos, mão de obra e ferramental necessários à sua execução. 

j) Na prestação dos serviços acima indicados, devem ser consideradas as novas tecnologias e 
ferramentas gerenciais disponíveis no mercado, que propiciem ganhos de produtividade e de qualidade. 

k) Nos finais de semana e nos dias úteis fora do expediente normal, o atendimento será em regime de 
prontidão, através de telefone celular ou outro meio de comunicação hábil e eficiente. 

l) Todos os profissionais deverão portar crachás de identificação, uniformes completos, EPI’s 
adequados, os quais serão supervisionados por Responsável Técnico que efetuará visita técnica 
mensal no local da ARP/Contrato e acompanhamento com engenheiro, quando necessário. 

m) A mão de obra e todos os encargos decorrentes, bem como uniformes, EPI’s e ferramental 
necessários, deverão fazer parte e inclusos na proposta. 

n) O atendimento emergencial é aquele que, a critério da CONTRATANTE (engenheiro fiscal da 
ARP/Contrato), será feito para solucionar problemas que impeçam o funcionamento, principalmente, de 
unidades de saúde.  Deverá ser disponibilizada equipe técnica de plantão 12h/dia, seis dias por semana, 
para prestar imediatamente o atendimento. Para este atendimento, a equipe deverá chegar ao local em 
até   01 (uma) hora após a abertura do chamado; 

o) Os atendimentos não emergenciais deverão ser atendidos dentro do horário comercial e deverão ser 
agendados junto com a Secretaria Solicitante, em comum acordo entre a Contratante e a Contratada. 
 
Partes estruturais 
 
1. Demolição de paredes, pisos, lajes, contra pisos, forros e revestimentos; 
2. Reconstituição de pequenas paredes de alvenaria, incluindo reboco, contra pisos, lajes de concreto 

armado e forros; 
3. Reconstituição de pequenas pinturas externas e internas, utilizando tinta acrílica ou esmalte 

sintético, em paredes, tetos, forros, gradis, esquadrias, guarda-corpos e corrimãos. 
 

Cobertura 
 

1. Substituição de telhas danificadas; 
2. Impermeabilização de lajes e calhas; 
3. Recuperação de rufos e calhas; 
4. Limpeza de calhas e ralos. 
 

 
Partes elétricas e hidráulicas 
 

1. Instalação de novos circuitos elétricos complexos, quadros, luminárias, interruptores, tomadas 
disjuntores, cabos e materiais elétricos diversos; 

2. Instalação e recuperação de redes hidráulicas; 
3. Correção de vazamentos. 
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Reconstituição de revestimentos cerâmicos 

2. Reconstituição de revestimentos cerâmicos em pisos e paredes e pisos de alta resistência, de 
acordo com as especificações dos fabricantes. 

 

Serviços de serralheria 
3. Recuperação de peças metálicas, com eliminação de todos os focos de ferrugem e substituição de 

partes sem condições de recuperação, efetuando a troca/colocação de baguetes, travessas e 
montantes onde for necessário; 

4. Confecção e instalação de gradis de proteção, suportes para ar condicionado de janela, suportes 
para unidades condensadoras, portões e demais peças em ferro soldado. 

 
Serviços de marcenaria e carpintaria 

1. Serviços de marcenaria e/ou carpintaria para recuperação/conserto/instalação de portas, 
armários, mesas, cadeiras, estações de trabalho, estantes e demais itens de madeira, com 
substituição de partes inservíveis e aplicação de fundo selador, verniz e/ou revestimento 
fenólico- melânico. 

 
Instalação de vidros, espelhos e acessórios 

1. Fornecimento e instalação de espelhos e vidros comuns e temperados de diversas 
especificações; 

2. Fornecimento e instalação de saboneteiras, papeleiras, torneiras e sifões. 
 
Fornecimento e instalação de peças de granito 

2. Fornecimento e instalação de pisos e bancadas de granito, com cubas, de soleiras, rodapés e 
balcões. 

 
Remanejamento de divisórias 

2. Serviço de remanejamento (desmontagem e montagem) de divisórias navais e especiais, com 
aproveitamento de material e a aquisição que se fizer necessária. 
 

6. CONDIÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
 
Instalações Elétricas Convencionais. 

 Quadros Gerais de Baixa Tensão (QGBT), de Força e Luz. 
1. Verificar a leitura dos instrumentos de medição e verificação das possíveis sobrecargas 
ou desbalanceamentos; 

2. Verificar o aquecimento e funcionamento dos disjuntores termo magnéticos; 

3. Medir a amperagem nos aumentadores em todas as saídas dos disjuntores termo magnéticos; 

4. Verificar a concordância com as condições limites de amperagem máxima permitida para 

a proteção dos cabos; 

5. Verificar o aquecimento nos cabos de alimentação; 

6. Efetuar limpeza interna e externa do quadro; 

7. Verificar as condições gerais de segurança no funcionamento do quadro geral; 

8. Inspecionar os isoladores e conexões; 
9. Reapertar os parafusos de contato dos disjuntores, barramentos, seccionadores, 
contadores, entre outros; 

10. Verificar a resistência do aterramento, com base nos limites normalizados; 

11. Verificar o aterramento, cuja distribuição deve seguir as normas ABNT; 

12. Verificar a regulagem dos disjuntores gerais; 
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13. Verificar isoladores e para - raios; 

14. Verificar o estado de conservação das hastes e isoladores; 

15. Verificar a medida de isolação; 

16. Verificar continuidade do cabo de terra, tubo de proteção e eletrodo. 
17. Reapertar os parafusos de contato dos disjuntores, barramentos, seccionadores, 
contadores, entre outros; 

18. Ajustar dispositivos de comando dos disjuntores; 

19. Aferir instrumentos de medição do painel; 

20. Inspecionar o isolamento dos condutores; 

21. Medir e registrar a resistência de isolamento dos cabos dos alimentadores; 

22. Verificar a resistência do aterramento, com base nos limites normatizados; 

23. Lubrificar as dobradiças das portas dos quadros, entre outros; 

24. Eliminar pontos de ferrugem e corrosão. 

25. Verificar a existência de quaisquer anormalidades elétricas ou mecânicas (ruídos, odores) que possam 

caracterizar o mau funcionamento de algum componente; 

 
 Para-raios 
1. Verificar e corrigir o isolamento entre captor e haste; 
2. Verificar e corrigir o isolamento das cordoalhas de descida para aterra; 
3. Verificar e corrigir os isoladores castanha quanto a falhas, trincas, entre outros; 
4. Verificar e corrigir as manilhas de descida; 
5. Verificar e corrigir as malhas da terra; 
6. Verificar e corrigir a conexão de aterramento e grampos tensores; 
7. Verificar e corrigir a oxidação de partes metálicas, estruturas e ligações; 
8. Verificar continuidade entre os eletrodos de aterramento e a ponta do para-raios, 
eliminando- se interrupções; 
9. Verificar o cabo de descida; 
10. Verificar se a resistência de aterramento ultrapassa o valor de 10 ohm. Fazer a medição 
com o cabo de descida desligado; 
11. Medir e registrar resistência de aterramento; 
12. Manter através de correções, a resistência de terra abaixo dos valores normalizados; 
13. Verificar se a haste do para-raios está solidamente fixada na sua base; 
14. Verificar se o captor do para-raios está bem fixado na haste; 
15. Verificar e reapertar todas as conexões e fixações existentes entre o cabo de descida e a 
ponta e entre o cabo de descida e os eletrodos de terra; 
16. Verificar o estado dos isoladores que fixam o cabo de descida; 
17. Eliminar curvas bruscas do cabo de descida; se for o caso, envolver o cabo com tubo 
isolante flexível nos pontos críticos; 
18. Verificar se o tubo de proteção na descida do cabo encontra-se em perfeito estado; 
19. Combater a oxidação através da aplicação de produto químico. 
 
 Aterramentos 
 
1. Verificar a malha de aterramento e suas condições normais de uso, conexões, malha de cobre nu, entre 
outros; 
2. Verificar as condições de uso das ligações entre o aterramento e os estabilizadores 
3. Verificar a resistência ôhmica, que não poderá ultrapassar 10 (dez) ohms para os equipamentos em 
geral e 05 (cinco) ohms para os aterramentos de informática, adotando-se as medidas de correção quando 
necessário; 
4. Verificar os índices de umidade e alcalinidade de solo do aterramento, mantendo-se dentro dos 
padrões normais; 
5. Reapertar os bornes que ligam as hastes aos cabos. 
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 Iluminação e tomadas 

Iluminação Geral 
1. Verificar as luminárias e postes, substituindo lâmpadas queimadas ou com operação insuficiente, 
interna e externamente; 
2. Verificar contatos internos, reapertar os parafusos de fixação e contatos externos dos soquetes, caso as 
lâmpadas não fiquem ainda iluminadas; 
3. Verificar as condições gerais de segurança e funcionamento do sistema de iluminação; 
4. Trocar os reatores quando for necessário; 
5. Testar o funcionamento das lâmpadas de emergência, incluindo a carga das baterias; 
6. Efetuar a limpeza das luminárias; 
7. Reapertar de terminais elétricos, parafusos de sustentação das luminárias, contatos dos reatores e os 
parafusos das bases dos soquetes. 
8. Verificar as luminárias quanto à ocorrência de lâmpadas queimadas ou com operação insuficiente, 
substituindo as que se fizerem necessárias; 
9. Verificar contatos internos, reapertar os parafusos de fixação e contatos externos dos soquetes, caso as 
lâmpadas não acendam; 
10. Verificar as condições gerais de segurança no funcionamento do sistema geral de iluminação; 
11. Inspecionar as baterias de luz de emergência; 
12. Trocar os reatores quando do término de vida útil; 
13. Testar o funcionamento das lâmpadas de emergência; 
14. Medir o nível de iluminação; 
15. Efetuar limpeza das luminárias; 
16. Efetuar limpeza das lâmpadas; 
17. Reapertar os parafusos de sustentação das luminárias; 
18. Reapertar os contatos dos reatores; 
19. Reapertar os parafusos das bases dos soquetes; 
20. Verificar os parafusos de contato das tomadas; 
21. Testar os reatores; 
22. Testar a carga das baterias de emergência. 
23. Proceder, sempre que se fizerem necessários ou quando recomendado pela Contratante, a reparos e 
consertos, inclusive a substituição de lâmpadas e reatores queimados ou avariados; modificações e 
ampliações de pequeno porte nas instalações elétricas; aumento de circuitos desde que a carga não 
ultrapasse os limites estabelecidos pelas características das instalações e normas técnicas brasileiras e, na 
ausência destas, de normas internacionais consagradas; substituição de fusíveis e contatores. 
 

Iluminação Externa (Dentro do perímetro dos pátios) 
 
1. Inspecionar os circuitos nos postes de iluminação; 
2. Inspecionar as luminárias nos postes quanto à existência de lâmpadas queimadas; 
3. Verificar a existência de corrosão nas luminárias; 
4. Verificar o contato dos anéis de ajuste; 
5. Limpar as luminárias e vidros dos refletores; 
6. Verificar a estanqueidade do compartimento das lâmpadas; 
7. Verificar os soquetes das lâmpadas quanto à oxidação; 
8. Proceder, sempre que necessário, ou quando recomendado pela Contratante, os reparos 
ou consertos que se fizerem necessários. 
 

Iluminação de Emergência 
 
1. Simular falha de energia, verificando e corrigindo o desempenho das luminárias, substituindo-as caso 
seja necessário; 
2. Efetuar limpeza geral de conjunto; Tomadas e Interruptores - Tomadas em Geral (em pisos simples e 
elevados/paredes/divisórias/mobiliário/eletro calha); 
3. Testar de modo adequado a corrente na rede, conforme ocaso; 
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4. Reparar as carcaças das tomadas nas tubulações de piso, paredes, divisórias e mobiliário, 
conforme ocaso; 
5. Manter sempre a padronização das tomadas para ar condicionado, rede estabilizada, rede comum e 
rede comum aterrada; 
6. Proceder, sempre que necessário ou quando recomendado pela Contratante, a substituição de tomadas 
avariadas. 
 

 Interruptores 
 
1. Inspecionar os interruptores, verificando se há aquecimentos anormais; 
2. Realizar manutenção corretiva, quando necessária; 
3. Efetuar limpeza geral; 
4. Reapertar conexões e ligações; 
5. Recompor isolamentos defeituosos; 
6. Proceder, sempre que necessário ou quando recomendado pela Contratante, a 
substituição de interruptoresavariados. 

Tomadas De Piso/Painéis 
1. Testar a corrente em todas as tomadas, reapertando as carcaças das tomadas dessas instalações; 
2. Substituição de tomadas danificadas e inoperantes, parafusos e terminais, espelhos de bronze e de 
baquelite; 
3. Verificar os parafusos de contato das tomadas; 
4. Inspecionar as caixas de passagem e o estado das capas isolantes, fios e cabos. 
5. Medir a amperagem da fiação e verificação da concordância com as tabelas de amperagens máximas 
permitidas; 
6. Verificar a corrente de serviço (superaquecimento); 
7. Substituição de cabos; 
8. Balanceamento de circuitos – quando necessário. 
 
 
 Fios eCabos 
 

1. Fazer teste de isolação; 

2. Inspecionar a capa isolante; 

3. Verificar temperatura e sobrecargas; 

4. Reapertar os terminais; 

5. Verificar e corrigir os elementos danificados. 

 
 Redes de aterramento 
 
1. Verificar a malha de aterramento, suas condições normais de uso, conexões, malha de cobre nu, entre 
outros; 
2. Verificar a resistência às condições de uso das ligações entre o aterramento e os estabilizadores; 
3. Verificar os índices de umidade e alcalinidade do solo de aterramento, com base nos valores 
normalizados; 
4. Verificar a resistência ôhmica, com base nos valores limites normatizada para os sistemas de telefonia, 
lógico-elétrica estabilizada, para-raios e geral dosprédios; 
5. Manter, através de correção química do solo, o valor de resistência de aterramento nos valores 
normatizados para os sistemas de telefonia, lógica/elétrica estabilizada, para-raios e geral dosprédios; 
6. Reapertar os bornes que ligam as hastes aoscabos; 
7. Eliminar corrosão de partesmetálicas. 
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 Transformadores 

 
1. Executar limpeza e reaperto dos terminais de AT eBT; 
2. Verificar o nível do óleoisolante; 
3. Detectar a existência de eventuaisvazamentos; 
4. Inspecionar as partesmetálicas; 
5. Coletar amostra e efetuar análise físico-química do óleo isolante quanto à rigidez de elétrica, 
tensão interfacial, índice de neutralização e fator de potência a 100ºC; 
6. Efetuar análise de gascromatografia do óleoisolante; 
7. Executar teste de isolação(megger); 
8. Executar teste de resistência ôhmica deenrolamentos; 
9. Executar teste de relação de transformação(TTR). 

 
 Contadores 
 

1. Efetuar limpeza doscontatos; 
2. Reapertar osterminais; 
3. Lubrificar as partesmóveis. 
4. Efetuar limpeza da câmara deextinção; 
5. Efetuar ajuste de pressão doscontatos. 

 
 Inspeçãotermográfica 
 

1. Efetuar inspeção termográfica, com registro impresso das imagens térmicas dos 
componentes, terminais de fixação, bases fusíveis e demais componentes da subestação, QGBT, 
quadro de transferência do grupo gerador e quadros de distribuição da central de água gelada; 

2. Realizar a inspeção termográfica através de termo visor que possibilite o registro das 
imagens térmicas geradas, de forma fotográfica ou digitalizadas(termogramas); 

3. Elaborar relatório da inspeção termográfica que deverá ser completo, contendo de forma 
impressa as imagens e respectivas temperaturas dos pontos da instalação considerados críticos 
e/ou suspeitos, indicando providências a serem tomadas. Caberá à CONTRATADA a correção das 
irregularidades apontadas no relatório de inspeção termográfica; 
4. Promover os reparos ou consertos detectados nas verificações expostas, sempre que 
necessário ou recomendado pela CONTRATANTE, inclusive a substituição de lâmpadas, reatores, 
disjuntores, entre outros, queimados ou avariados; 

5. Promover as modificações e ampliações de pequeno porte nas instalações elétricas; 

6. Promover aumentos de circuitos, desde que a carga a ser instalada não ultrapasse os limites 

estabelecidos pelas características das instalações e normas técnicas brasileiras; 

7. Promover as substituições de fusíveis, chaves magnéticas e contadores; 

8. Promover, sempre que necessário ou quando recomendado pela CONTRATANTE, os reparos 
ou consertos, utilizando-se da equipe de profissionais da CONTRATADA; 

9. Limpar o espaço físico da subestação, mantendo-o em ordem e seus acessos e imediações 
desobstruídos. 

 
Proceder, sempre que necessário, ou quando recomendado pela CONTRATANTE, o seguinte: 

1. Reparar ou consertar o que se fizer necessário, inclusive a substituição de lâmpadas, 
reatores, disjuntores, entre outros, queimados ou avariados; 
2. Proceder modificações e ampliações de pequeno porte nas instalações elétricas; 
3. Aumentar os circuitos, desde que a carga a ser instalada não ultrapasse os limites 
estabelecidos pelas características das instalações e normas técnicas brasileiras; 
4. Substituir fusíveis, chaves magnéticas e contadores; 
5. Proceder sempre que necessário, ou quando recomendado pela CONTRATANTE, aos reparos 
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ou consertos que se fizerem necessários, utilizando-se da equipe de profissionais contratada. 
 
 
 Rede Estabilizada 

 
1. Verificar a existência de tomadas  danificadas, substituindo-as, se for ocaso; 
2. Verificar as canaletas plásticas, mantendo-as adequadamente colocadas; 
3. Proceder, sempre que necessário, ou quando recomendado pela Contratante, os 
reparos ou consertos que se fizerem necessários; 
4. Proceder à revisão geral e consertos em todos os estabilizadores existentes; 
5. Efetuar o cadastramento total das instalações e equipamentos (computadores, 
aparelhos e equipamentos elétricos e eletrônicos) que se utilizam do sistema 
estabilizado e aterrado; 
6. Responsabilizar-se pelo acompanhamento da instalação por parte de empresas 
instaladoras dos sistemas destinados a computadores, garantindo que a fiação correrá 
adequadamente nas calhas existentes e, no caso em que a Fiscalização da Contratante 
detectar o contrário, a Contratada se responsabilizará em refazer os circuitos as suas 
expensas. 

 
 Barramentos 
 

1. Controlar a amperagem nas diversas seções do barramento, corrigindo 
sobrecargas e desbalanços decorrente; 
2. Controlar as tensões terminais, corrigindo eventuais quedas de tensão; 
3. Abrir janelas de inspeção e reapertar conectores; 
4. Controlar as tensões, terminais, corrigindo eventuais quedas de tensão; 
5. Abrir janelas de inspeção e reapertar conectores; 
6. Se necessário, limpar contatos e aplicarWD-40; 
7. Inspecionar sobreaquecimento de contatos e vibrações -Termografia; 
8. Limpar a blindagem dos barramentos com sopro de ar comprimido; 
9. Verificar e corrigir aterramento; 
10. Combater a corrosão e retocar a pintura. 

 
 Instalações hidráulicas Sanitárias, Calçamento. Revestimento e
 Pintura e Carpintaria. 
 

Reservatórios 
 

1. Verificar se as válvulas estão em suas devidas posições “aberta” ou“fechada”; 

2. Verificar se as válvulas, registros e vigias estão limpos, desobstruídos e semferrugem; 

3. Verificar se há vazamentos e infiltrações de água através das paredes doreservatório; 

4. Verificar se a estrutura dos tanques elevados necessita dereparos; 

5. Verificar se as vigias estão devidamente fechadas. 

6. Inspecionar e reparar o medidor de nível, torneira de bóia, extravasor, sistema automático 
de funcionamento das bombas, registros de válvula de pé e de retenção; 

7. Verificar ventilação do ambiente e das aberturas de acesso; 

8. Controle periódico do nível da água para identificação de possíveis vazamentos; 

9. Verificar o estado das bóias das caixas de água e o estado de vedação dos reservatórios; 

10. Substituir válvulas de pé e de retenção, registros, torneiras, de bóia eautomáticos. 
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Válvulas e caixas de descarga 
1. Inspecionar os vazamentos; 
2. Regular e reparar os elementos componentes; 
3. Testar vazamentos nas válvulas e caixas de descarga. 
4. Verificar dispositivos de acionamento e vazamentos; 
5. Apertar fixações; 
6. Verificar o funcionamento da válvula de admissão (bóia). 

 

Registros, torneiras e metais sanitários 
1. Inspecionar o funcionamento; 
2. Reparar

 vazamentocomtrocadeguarnição,apertodegaxetaesubstituiçãodomaterial completo, 
em Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios); 

3. Inspecionar corrosão; 
4. Inspecionar vazamentos; 
5. Efetuar serviços de limpeza e desobstrução; 
6. Reparar trechos e  fixações, inclusive repintura; 
7. Inspecionar as uniões dos tubos e conexões; 
8. Inspecionar  tubulações das colunas de água. 

 

Válvulas reguladoras de pressão 

 
1. Inspecionar o funcionamento; 
2. Efetuar reparos necessários. 

 

Esgotos sanitários 

 
1. Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios) 
2. Inspecionar corrosão; 
3. Inspecionar vazamento; 
4. Efetuar serviços de limpeza e desobstrução; 
5. Reparar trechos e fixações, inclusive repintura; 
6. Inspecionar as uniões dos tubos e conexões; 

 

Ralos e aparelhos sanitários 

 
1. Inspecionar o funcionamento; 
2. Efetuar serviços de limpeza e desobstrução. 

 

Caixas coletoras, caixas de gordura e caixas de decantação 
1. Inspecionar no geral; 
2. Retirar os materiais sólidos; 
3. Retirar óleos e gorduras; 

 

Poços de recalque 
1. Inspecionar e reparar as tampas herméticas, registro de gaveta e válvula de retenção; 
2. Inspecionar a ventilação do ambiente e das aberturas de acesso, controle periódico 
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das trincas nas paredes para verificação de vazamentos; 
3. Inspecionar as chaves de acionamento das bombas. 

 

Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios) 
1. Inspecionar corrosão; 
2. Inspecionar vazamento; 
3. Efetuar serviços de limpeza e desobstrução; 
4. Reparar trechos e fixações, inclusive repintura; 
5. Inspecionar as uniões dos tubos e conexões; 
 

Ralos 
1. Inspecionar periodicamente o funcionamento; 
2. Efetuar serviços de limpeza e desobstrução. 
 

Calhas 
1. Inspecionar vazamento; 
2. Efetuar serviços de limpeza e desobstrução; 
3. Reparar e/ou substituir trechos e fixações; 
4. Inspecionar as uniões, calhas e tubos; 
5. Pintar as calhas e condutores metálicos. 

Caixas de inspeção 

1. Inspecionar periodicamente o funcionamento; 

2. Efetuar serviços de limpeza e desobstrução. 

 
 Estrutura Civil 
 

Instalações Civis 
 

1. Os serviços de manutenção e conservação das instalações civis correspondem às atividades de 
inspeção e reparos dos componentes e sistemas da edificação e serão executadas mediante rotinas 
abaixo: 

2. Inspecionar o estado de conservação das fachadas, observando rachaduras, fissuras, infiltrações, 
corrigindo os elementos danificados; 

3. Inspecionar o estado de conservação das coberturas dos prédios, observando rachaduras, fissuras, 
infiltrações nas lajes, telhados, forros, vigas de sustentação, entre outros, corrigindo os elementos 
danificados; 

4. Inspecionar o estado de conservação dos muros e paletas, observando as condições, corrigindo e 
substituindo os elementos danificados; 

5. Inspecionar o estado de conservação das caixas de embutir dos prédios, corrigindo os elementos 
danificados; 

6. Inspecionar o estado de fixação das pedras e perfis metálicos das fachadas, com reparo dos 
elementos danificados, se for ocaso; 

7. Inspecionar portas e janelas, com reparo dos elementos danificados, se for ocaso; 

8. Inspecionar o estado de fixação dos brises das fachadas, com reparo dos elementos danificados; 

9. Inspecionar o estado de conservação dos toldos existentes, corrigindo os elementos danificados, 
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substituindo, se for ocaso; 

10. Inspecionar o estado de conservação das jardineiras, jardins e canteiros, com poda, substituição e 
readequação das mudas; 

11. Lavar as brises externas, aplicação de tratamento anticorrosivo e pintura; 

12. Executar serviços de desmontagem, realocação e montagem de paredes e portas divisórias, perfis, 
guias (inferiores e intermediárias), requadros, fechaduras, miolos, painéis ou vidros, se for o caso, e 
obedecer a padronagem existente, com aprovação da CONTRATANTE, verificando na execução dos 
serviços as demais necessidades oriundas dos mesmos (troca ou complementação do revestimento de 
pisos, regularização, entre outros), reinstalação e realocação de equipamentos diversos, telefonia, 
iluminação, comunicação e instalações especiais de computadores, estabilizadores, nobreaks, entre 
outros, se for ocaso. 

13. Substituir os espelhamentos das caixas de embutir, quando necessário; 

14. Executar consertos em paredes, trincas, cantos quebrados, entre outros, bem como reparos em 
revestimentos de paredes (pinturas, revestimentos em granitos, mármores, azulejos, rebocos, granilhas, 
entre outros); 

15. Efetuar montagem/desmontagem, realocação e substituição de pias, bancadas de cozinha e 
similares. 

 

Observações 
 

1. Os serviços de manutenção e conservação das instalações civis normalmente restringem-se à 
substituição de elementos quebrados ou deteriorados. Esta substituição deve ser feita após a remoção 
do elemento falho e da reconstituição original, se assim for o caso, de sua base de apoio, adotando-se, 
então, o mesmo processo construtivo original da edificação; 

2. Conforme o caso, será necessária a substituição de toda uma área ao redor do elemento danificado, 
de modo que, na reconstituição do componente, não sejam notadas áreas diferenciadas, manchadas ou 
de aspecto diferente, bem como seja garantido o mesmo desempenho do conjunto; 

3. Se a deterioração do elemento for derivada de causas ou defeitos de base, deverá esta também ser 
substituída. Outras causas decorrentes de sistemas danificados de áreas técnicas diversas como 
hidráulica, elétrica e outras, deverão ser verificadas e sanadas antes da correção das instalações civis; 

4. Manutenção de coberturas, esquadrias. 

5. Deverão ser realizados todos os procedimentos, as intervenções, as rotinas e as tarefas de 
manutenção preventiva e corretiva recomendadas pela boa técnica, conforme as leis, as normas e as 
instruções aplicáveis a cada caso, inclusive recomendações do fabricante dos equipamentos. 

 
 Instalações Prediais 
 

1. Remanejamento e alteração de pivotamento de portas, inclusive instalação de acessórios como 
mola hidráulica aérea e prendedor; 

2. Regulagem, lubrificação e manutenção de ferragens, incluindo fechaduras, molas etc.; 

3. Instalação de bancadas divisórias, elementos de banheiros, copas etc.; 

4. Chumbamento de peças e tubulações sinternas; 

5. Recuperação de caixas de passagem e inspeção em sistemas hidrossanitárias; 

6. Execução de serviços de recomposição de bases e lajes de concretos; 

7. Pintura e/ou repintura de tubulações, tampas, caixas, equipamentos, sinalizações etc.; 

8. Soldar peças e partes de estruturas e de móveis; 
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9. Soldar e costurar tubulações, chapas e outros componentes 
metálicos; 

10. Executar serviços de reparos e adaptações em elementos de chapas, tubos, suportes e outros 
componentes metálicos; 

11. Substituição de fechaduras e guarnições de portas e armários, de acordo com os padrões 
existentes. 

 
 
 Coberturas 

 

1. Executar tarefas de manutenção, reparos e consertos de coberturas; 

2. Efetuar os trabalhos técnicos necessários às recuperações de coberturas devendo os 
serviços obedecerem ao padrão técnico existente e recomendado; 

3. Observar que todos os materiais deverão ser similares aos já existentes para a correta 
adaptação à estrutura e obedecendo as normas técnicas de segurança e serem 
perfeitamente montados e aplicados a fim de evitar-se qualquer problema de ajuste, 
transpasse ou homogeneidade; 

4. Observar que quaisquer trabalhos relativos a estas rotinas, necessariamente, deverão 

receber orientação técnica e autorização do engenheiro fiscal da ARP/Contrato da 

Contratante; 

5. Compreende-se na cobertura, todos os serviços inerentes ao telhamento, estrutura de 

madeira e sistema de captação de águas pluviais por meio de calhas e tubos de queda. 
 
 Pavimentação, Revestimento e Pintura. 
 
1. Executar tarefas de manutenção, reparos e consertos em pavimentação interna e externa à base de 

cimentado, concreto, madeira, carpete, ladrilhos, mármore, granitos, vinílico, entre outros; 

2. Observar ao calçamento do pátio externo, aplicar-se-á toda a programação de manutenção 
preventiva e corretiva; 

3. Executar emassamentos e pinturas em geral; 

4. Executar pintura de tubulações, esquadrias metálicas e de madeira; 

5. Quaisquer trabalhos relativos a estas rotinas, necessariamente, deverão receber orientação técnica 
e autorização do setor competente da Contratante; 

6. Observar todos os serviços de pedreiro, incluso assentamento de azulejos, seguirão as técnicas 
especificadas pelo setor competente da Contratante; 

7. A manutenção em pavimentação, revestimento e pintura obedecerão sempre às orientações 
técnicas preliminares, devendo ocorrer mediante o emprego de idênticos materiais e cores, exceto 
quando existir determinação em contrário; 

 
 Serviços de Alvenaria 
 

1. Executar tarefas de alvenaria, referentes à restauração de revestimento das paredes, retiradas de 
trincas e fissuras; 

2. Reparar e efetuar serviços de acabamento gerais nas edificações e telhados; 

http://www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br/
mailto:licitaconceicaodoaraguaia@gmail.com


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II. 
CEP: 68.540-000       Conceição do Araguaia-PA 

                                        CNPJ: 05.070.404/0001-75 
 

www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br                                     

licitaconceicaodoaraguaia@gmail.com 

 

  
  

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

3. Preparar massa para alvenaria em geral; 

4. Preparar superfícies de paredes (pinturas e cerâmicas); 

5. Observar que os materiais para execução dos serviços serão fornecidos pela Contratada. 

 
             Esquadrias e Divisórias (material celular, madeira e gesso) 

 

1. Executar tarefas de manutenção, reparos e consertos em esquadrias e divisórias; 

2. Observar no caso de esquadrias e divisórias, remanejamentos, substituições, 
alterações e/ou complementações somente poderão ocorrer mediante o emprego de 
materiais de idêntica qualidade, acabamento e tenacidade, assim como os demais 
complementos (montantes, rodapés, alumínios, vidros, entre outros) deverão ser da linha 
existente. Ainda, na manutenção das esquadrias implicará sempre que necessário a execução 
da pintura de revestimento; 

3. Quaisquer trabalhos relativos a estas rotinas, necessariamente, deverão receber 
autorização do setor competente da Contratante. 

 
             Serralheria 
 

A Contratada executará tarefas de serralheria, conforme a seguir: 

 

1. Inspecionar as instalações; 

2. Reparar armações, grades, portões e esquadrias metálicas, inclusive serviços de solda; 

3. Executar os seguintes serviços: lixamento, com pinturas de fundos e pinturas 
padronizadas em grades, portões e esquadrias metálicas, conforme padrões da contratada; 

4. Reparar, trocar trancas e fechaduras, se for ocaso; 

5. Regular portas; 

6. Reparar ou substituir os motores de acionamento dos portões, se for ocaso; 

7. Substituir portas, portões, janelas e grades, quando necessário; 

8. Inspecionar e consertar, se necessário, o sistema de comando das portas e portões; 

9. Observar que os materiais para execução dos serviços serão fornecidos pela Contratada. 

 
 
            Equipe De Trabalho 

 
1. O encarregado de manutenção deverá ser supervisionado por Responsável Técnico, ao qual 
compete: 
2. Gerenciar todos os procedimentos e rotinas de trabalho com vistas a promover a qualidade na 
execução do objeto desta ARP/Contrato; 

3. Manter a equipe atualizada quanto às normas técnicas, legais e administrativas; 
4. Realizar   visitas   periódicas   e   elaborar   relatórios,  comunicados,   laudo se outros documentos; 
5. Elaborar planejamentos, rotinas e procedimentos operacionais e de acompanhamentos da equipe 
de manutenção, para execução do objeto desta ARP/Contrato, considerando normas técnicas, legais e 
administrativas vigentes. 
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6. O encarregado deverá possuir no mínimo as seguintes 

qualificações: 

7. Escolaridade mínima correspondente ao ensino médio completo; 

8. O responsável técnico deverá possuir graduação em engenharia elétrica ou civil, com experiência 
no acompanhamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva compatíveis com os especificados 
no Termo de Referência e ARP. 

9. A empresa contratada deverá manter na cidade, um local físico apropriado para armazenamento de 
materiais de consumo relacionados aos serviços contratados, além de manter uma equipe padrão 
composta de no mínimo: 01 (um) encarregado e, no mínimo,2 (dois) técnicos especializados em 
manutenção hidráulica, elétrica e civil para serviços emergenciais, além de  todo ferramental necessário 
para a perfeita execução dos serviços. 

 
7.Das ferramentas, materiais, equipamentos e uniformes 

 

a) Todos os materiais a empregar nos serviços serão novos, comprovadamente de primeira qualidade e devem 
observar rigorosamente os modelos existentes nas edificações, salvo disposição expressa e diversa estabelecida 
em documento próprio emitido pela fiscalização, contendo a justificativa técnica para aceitação de modelo 
diverso. 

b) Todos os funcionários da contratada durante a execução dos serviços deverão estar usando o fardamento e 
o crachá da empresa, sempre em perfeito estado. 

c) A empresa é obrigada a entregar todos os EPI´s (equipamentos de proteção individual) a seus funcionários, 
sendo que, no mínimo, os seguintes EPI’s são obrigatórios: bota de segurança, capacete, cinto de segurança 
com talabarte duplo, par de luvas de algodão, par de luvas de couro e óculos de segurança. 

d) A empresa deverá possuir um sistema informatizado para o gerenciamento e controle de manutenção ou 
outro meio de controle que permita o acompanhamento detalhado de todos os serviços a executar e 
executados e as informações respectivas (materiais e peças empregados, mão-de-obra necessária, preço dos 
materiais e serviços, tempo de execução etc.). 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO E DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 

4.1 O pagamento será proporcional aos serviços executados medidos e atestados pelo engenheiro fiscal da 
ARP/Contrato e ao cumprimento das metas estabelecidas no Acordo de Níveis de Serviços. 

4.2A Contratada deve apresentar até o quinto dia de cada mês, Relatório Resumo de Manutenção assinado pelo 
Engenheiro Responsável, observando o constante nesta ARP e no Termo de Referência, para análise prévia 
da fiscalização. 

4.3O Contratante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para verificar o relatório apresentado e autorizar, por 
meio do atestado dado pelo engenheiro fiscal da ARP/Contrato à planilha de medição físico financeira, a 
Contratada a emitir a nota fiscal/fatura, com eventuais descontos por descumprimento de acordo de  nível 
de serviço, a critério da Fiscalização. 

4.4 Caso a contratada não concorde com os descontos apontados na autorização de faturamento, terá 5 (cinco) 
dias úteis para contestá-los, apresentando as devidas justificativas. Se forem acatadas, total ou 
parcialmente, os descontos serão revisados e nova autorização será emitida. 

4.5 A contratada deverá discriminar na planilha de medição físico financeira e nota fiscal/fatura o valor total de 
desconto por eventual descumprimento de acordo de nível de serviço ocorrido no mês de referência, 
efetuando o devido abatimento no valor da nota fiscal/fatura: 

VPM = SSE - TDM 
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Onde: VPM = Valor a Ser Pago no Mês; SSE = soma dos Serviços Executados no 
mês 

TDM = Total de Descontos no Mês. 

4.6A não observância do item anterior implicará devolução da planilha de medição físico financeira e/ou nota 
fiscal para correção da documentação que deve acompanhá-la, suspendendo o prazo para pagamento. 

4.7 O valor mensal do pagamento será calculado considerando-se os serviços prestados de acordo com valores 
estabelecidos na proposta de preços, sendo devidos somente os serviços efetivamente executados no mês. 

4.8 O pagamento será efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura de Serviços, que será previamente atestada pelo engenheiro fiscal da ARP/Contrato. 

4.9 Condiciona-se o pagamento a: 

 apresentação da planilha de medição físico financeira e nota fiscal/fatura discriminativa da 
execução do serviço; 

 declaração da fiscalização da ARP/Contrato (atesto) de que o serviço foi prestado na forma 
avençada; 

 apresentação dos desenhosas-built, se necessário for. 

 apresentação do Relatório de Manutenção. 

4.10 Por ocasião do pagamento será verificada a regularidade da contratada perante a seguridade social 
(Certidão Negativa de Débito – CND e Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União), o Fundo de Garantia do tempo de Serviço (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF), a 
Justiça Trabalhista (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT) e a Fazenda Municipal (Certidão de 
Quitação de Tributos Municipais ou Certidão que comprove a regularidade com o ISS emitida pelo  órgão 
competente). 

4.11 Para o primeiro e o último mês da ARP/Contrato, o faturamento das visitas periódicas deverá ser 
relativo aos dias efetivamente prestados. 

4.12 A Nota Fiscal/Fatura emitida pela fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação 
do nº do Processo Licitatório, nº do Pregão, nº da Ata de Registro de Preços e da Ordem de empenho, a fim 
de se acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento dos “Serviços de engenharia para manutenção 
preventiva e corretiva” e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
5.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei nº 

8.666/93 e no Decreto nº 7.892/2013.  
 
5.2 Os preços registrados nesta Ata de Registro de Preços são fixos e irreajustáveis, salvo com a condição de 

restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da ARP/Contrato, mediante requerimento e justificativa 
expressa do Fornecedor e comprovação documental, decorrência de eventual redução dos preços praticados 
no mercado ou de fato que eleve o custo das aquisições sou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador 
promover as negociações junto aos fornecedores, observadas às disposições contidas na alínea “d” do inciso II 
do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
5.3 O gerenciador desta Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a 

finalidade de verificar sua compatibilidade com os preços registrados nesta ata. 
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5.4 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a 
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

 
5.4.1 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 

observará a classificação original. 
 

5.5 Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a 
média daqueles apurados pelo departamento de compras dos órgãos participantes de Conceição do Araguaia, 
por intermédio do órgão gerenciador desta Ata de Registro de Preços. 

 
5.6 Se ocorrer do preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir 

o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
 
c) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 

fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; 

d) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 

5.7 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de 
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 
5.8 O registro do fornecedor será cancelado mediante formalização por despacho do órgão gerenciador, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o fornecedor: 
a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; e 
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável; ou 
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado;  
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei 
nº 10.520, de 2002. 
 
 

5.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 
força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
a) Por razão de interesse público; ou 
b) A pedido do fornecedor.  

 
CLÁUSULA SEXTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E RECURSOS 

 
6.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta dos recursos das dotações 

orçamentárias afetas aos órgãos participantes órgão gerenciador desta licitação no âmbito Municipal de 
Conceição do Araguaia, conforme o Processo Licitatório nº 2018001280. 

 
       Programa: 03.0301.04.122.0037.2.035 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1001 

Programa: 04.0401.04.123.0031.2.045 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1001 
Programa: 05.0501.04.122.0037.2.049 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1001 
Programa: 05.0501.26.125.0051.2.051 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1001 
Programa: 05.0501.26.781.0715.2.052 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Fonte: 1001 

Programa: 06.0606.20.122.0037.2.088 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1001 
Programa: 06.0606.20.608.0067.2.169 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1001 
Programa: 06.0606.23.334.0312.2.095 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1001 
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Programa: 07.0707.27.392.0037.2.145 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1001 

Programa: 08.0801.18.122.0621.2.154 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1001 

Programa: 09.0909.08.122.0037.2.009 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1311 
Programa: 09.0909.08.122.0137.2.010 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1311 
Programa: 09.0909.08.122.1203.2.011 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1311 
Programa: 09.0909.08.243.0125.1.006 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1311 
Programa: 09.0909.08.244.0132.2.030 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1311 
Programa: 09.0909.08.244.0137.2.023 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1390 
Programa: 09.0909.08.244.0137.2.024 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1390 
Programa: 09.0909.08.244.0137.2.028 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1311 
Programa: 09.0909.08.244.0137.2.029 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1311 

Programa: 10.1001.12.365.0450.2.205 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1124 
Programa: 10.1001.12.361.0037.2.058 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1111 
Programa: 10.1001.12.845.0403.2.079 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1120 
Programa: 10.1001.12.361.0401.2.080 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1113 

Programa: 12.1212.10.301.0037.2.107 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1211 
Programa: 12.1212.10.301.0200.2.113 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1214 
Programa: 12.1212.10.301.0212.2.121 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1214 
Programa: 12.1212.10.302.0210.2.123 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1214 

Programa: 12.1212.10.304.0235.2.129 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1214 
  Programa: 12.1212.10.305.0245.2.130 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1214 
Programa: 12.1212.10.331.0002.2.131 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 1113 

 
CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 
7.  Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, são obrigações: 
7.1 Da Contratada/Beneficiária: 
 

Além daquelas obrigações previstas ao longo deste Termo de Referência, são obrigações da contratada: 

1. Manter, durante o prazo contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste. 

2. Empregar, na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado e alocar os quantitativos 
necessários para a execução dos serviços. 

3. Designar Engenheiro com amplos poderes para representá-la formalmente durante a prestação 
dos serviços, em todos os assuntos operacionais e administrativos relativos ao objeto da ARP/Contrato, 
disponibilizando número de telefone celular para contato com o Fiscal da ARP/Contrato, ou em situações 
de emergência, devendo este permanecer acessível 12 horas por dia. 

4. Submeter à Contratante, por escrito, solicitação de retirada de quaisquer equipamentos de suas 
dependências, bem como proceder a sua devolução, no prazo fixado. 

5. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, disponibilizando todos os materiais, 
equipamentos e mão-de-obranecessários. 

6. Reconstruir as partes danificadas decorrentes da má execução dos serviços. 

7. Executar os serviços de forma a produzir o máximo de resultados, com o mínimo de transtorno 
para a Contratante, devendo, para tanto programar a sua execução em conjunto com a Fiscalização. 

8. Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir toda legislação aplicável à execução dos serviços 
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contratados, inclusive as normas de segurança, medicina do trabalho e 
prevenção de acidentes no desempenho de cada etapa dos serviços. 

9. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma  a não 
serem confundidos com similares de propriedade da Contratante. 

10. Proceder à limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho após a execução de serviços. 

11. Sujeitar-se a mais ampla fiscalização por parte da Contratante, prestando todos os 
esclarecimentos que forem por ela solicitados, cujas reclamações obriga-se a atender prontamente. 

12. Providenciar que os serviços sejam executados de acordo com as especificações técnicas 
pertinentes. 

13. Cumprir, além das normas de segurança constantes destas especificações, todas as outras 
disposições legais, federais, estaduais/municipais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os 
processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência 
nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços. 

14. Providenciar sinalização e/ou isolamento das áreas de serviço. 

15. Não transferir a terceiros, por qualquer motivo, nem mesmo parcialmente, a execução dos 
serviços, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada. 

16. Manter arquivo com toda a documentação relativa à execução dos serviços contratados. 

17. Executar os serviços corretivos somente após prévia aprovação e/ou solicitação do Engenheiro 
Fiscal da ARP/Contrato. 

18. A eventual falta de Fiscalização da parte do Contratante em nenhuma hipótese eximirá a empresa 
das responsabilidades decorrentes da ARP/Contrato, correndo por conta da mesma todas as despesas 
em razão dos serviços a desfazer ourefazer. 

19. Fornecer os materiais/peças de reposição e insumos necessários à realização da manutenção 
preventiva e corretiva das instalações e equipamentos previstos no contrato, cuja obrigação abrangerá 
também o acondicionamento, transporte e demais procedimentos relacionados com a colocação e/ou 
disponibilização no local, não assumindo, a Contratante, qualquer co-responsabilidade pelas 
mercadorias, mesmo que já depositadas nas suas dependências. 

20. Responsabilizar-se pelo descarte de materiais e peças substituídos, quando das realizações de 
manutenções, de acordo com as leis ambientais vigentes. 

21. Os materiais e peças a serem utilizados nas instalações e equipamentos da Contratante devem ser 
obrigatoriamente novos e possuir, quando for o caso, prazo de garantia não inferior a 90 (noventa) dias 
corridos. 

22. Assumir a garantia integral pelo prazo idêntico ao estabelecido pelo fabricante, na hipótese de 
emprego de materiais/peças com prazo de garantia do fabricante já vencidos, respeitando o prazo 
mínimo disposto no subitem anterior. 

23. Emitir relatórios periódicos e cumprir demais obrigações constantes deste Termo de Referência 
ou pertinentes a este tipo de contratação. 

24. Informar ao Fiscal da ARP/Contrato quaisquer irregularidades nos sistemas e/ou nas instalações 
que não possam ser sanadas nos termos do contrato. 

25. Os serviços eventuais deverão ser executados de modo que não paralisem ou prejudiquem o 
andamento normal das atividades do cartório, devendo o horário ser acordado previamente com a 
fiscalização. Caso as manutenções programadas impliquem interrupção do funcionamento do sistema, 
isso deverá ser informado previamente para análise e melhor programação por parte da Contratante. 
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26. Prestar os esclarecimentos e as orientações que forem solicitados 
pela Contratante. 

27. Cumprir prontamente as tarefas que receber, segundo as prioridades estabelecidas pela 
Contratante, com correção e nos moldes em que previamente foram informados. 

28. Observar as normas de procedimento e de segurança da Contratante, em especial as dedicadas à 
circulação de pessoas e bens em geral. 

29. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e 
materiais utilizados, bem como do local utilizado por seus empregados. 

30. Manter as instalações e os equipamentos em condições normais de funcionamento, executando a 
manutenção preventiva necessária, sem alterar as características  técnicas dos mesmos. 

31. Realizar as manutenções sempre de acordo com as prescrições dos fabricantes, com as normas 
técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e normas referentes a higiene e segurança 
do trabalho. 

32. Na manutenção de todas as instalações e equipamentos, objeto desta licitação, serão observadas 
rotinas programadas e aprovadas pela Fiscalização e executadas durante o horário de funcionamento do 
prédio público: as visitas periódicas serão feitas num total de, no máximo, 6 horas diárias e a realização 
dos serviços eventuais nos dias em que foram necessários. 

33. Comunicar por escrito à Fiscalização da Prefeitura, de forma detalhada, todo tipo de acidente que 
eventualmente venha a ocorrer com seus empregados. 

34. Apresentar, até o quinto dia útil do mês subsequente à execução dos serviços, Relatório Resumo 
de Manutenção detalhando todos os serviços a que se refere o documento fiscal, contendo, no mínimo: 

 Relatório resumo das manutenções realizadas, tanto periódicas como eventuais, com a data 
efetiva de realização de cada procedimento, com indicação dos equipamentos afetados, causa do 
defeito, peças substituídas, etc.; poderão ser adotados os relatórios da própria Contratada, 
adaptados para abranger os elementos definidos nesta ARP e no Termo de Referência, 
preenchidos conforme as rotinas de manutenção propostas. Esses relatórios deverão ser 
assinados pelo engenheiro da Contratada. 

 Descrição analítica das manutenções corretivas realizadas e dos materiais substituídos para 
fins de pagamento; 

 Apresentar sugestões com vistas a melhorar a eficiência e confiabilidade das instalações. 

35. Manter seu pessoal devidamente uniformizado e identificado. 

36. Diligenciar para que seus funcionários tratem o pessoal da Fiscalização e servidores com atenção 
e urbanidade, prestando os esclarecimentos que forem solicitados, e atendendo de imediato às 
solicitações efetuadas. 

37. Levar imediatamente ao conhecimento da Fiscalização (engenheiro fiscal da ARP/Contrato) 
qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a execução dos serviços, para a adoção das 
medidas cabíveis. 

38. Recolocar nos seus devidos lugares, móveis e equipamentos que forem deslocados para execução 
deserviços. 

39. Responsabilizar-se, em relação aos profissionais que realizarão os serviços, por todas as despesas 
decorrentes da execução dos serviços objeto deste projeto básico, tais como: salários; seguros de 
acidentes; taxas; impostos e contribuições; indenizações; vales- refeição; vales-transporte; uniforme; 
crachás e outras que venham a ser impostas durante a execução docontrato. 
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40. Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens 
materiais, causados ao Contratante ou a terceiros, por seus engenheiros ou empregados, em atividade 
nas dependências da Contratante, desde que fique comprovada a responsabilidade, nos  termos do Artigo 
70, da Lei nº8.666/93. 

41. Assumir total responsabilidade pela disciplina e pelo cumprimento do horário da prestação dos 
serviços e das obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, 
indenizações, multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos, normas de saúde pública e 
regulamentadoras do trabalho (NRs), assim como pelo cumprimento de todas as demais obrigações 
atinentes aocontrato. 

42. Informar à Fiscalização, para efeito de controle de acesso às suas dependências, o nome, os 
respectivos números da carteira de identidade e da matrícula de todos os profissionais vinculados à 
execução dos serviços, inclusive daqueles designados pela Contratada para exercer atribuições de 
supervisão, coordenação e controle operacional em relação ao contingente alocado na Contratante. A 
referida relação deverá ser apresentada com, no mínimo, um dia de antecedência da execução dos 
serviços periódicos/preventivos ou junto com orçamento no caso dos serviços eventuais, a qual deve ser 
imediatamente atualizada nos casos dealteração. 

43. Atender a todas as solicitações e determinações da Fiscalização, bem como fornecer todas as 
informações e elementos necessários à fiscalização dosserviços. 

44. Planejar e programar as atividades a serem executadas de forma contínua, concluindo os serviços 
no prazo estipulado pela Fiscalização, de forma a minimizar os transtornos e as interferências aos 
usuários finais dos serviços. 

45. Obter todas as licenças e autorizações junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais 
necessárias à execução dos serviços contratados, arcando com todos os emolumentos prescritos por lei. 

46. Fornecer os materiais e produtos de consumos necessários à manutenção preventiva dos 
equipamentos como parafusos, pregos, porcas, arruelas, buchas, soldas, graxa, lubrificantes, estopa, 
lâmpadas tipo fusível, lixas, fita veda rosca, fita isolante, fita crepe, abraçadeiras de nylon, adesivo para 
PVC, anéis de borracha para tubo DN ˂ 100mm e arames, itens de pequeno valor monetário. 

47. Registrar, em software específico ou outro meio de controle, informações completas sobre cada 
serviço realizado: insumos utilizados, consumos, tempo consumido na execução, entre outros dados. 

48. Apresentar os desenhos as-built após a conclusão dos trabalhos de cada Ordem de Serviço, 
quando realizadas alterações em qualquer elemento da edificação, inclusive instalações prediais, 
condição indispensável para o pagamento dos serviços executados. Estes deverão ser enviados junto 
com a nota fiscal respectiva dos serviços. 

49. Entregar à Fiscalização da Prefeitura de Conceição do Araguaia materiais retirados e removidos, 
que poderão ser reutilizados, a critério da fiscalização. 

50. Transportar e dar destinação adequada a materiais inservíveis provenientes de descarte, 
demolições etc., observando as exigências constantes na Recomendação n.º 11/2007 do CNJ e na 
Instrução Normativa n.º 01/2010 do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, no que se refere 
aos critérios de sustentabilidade ambiental durante a execução do serviço. 

51. Proteger o mobiliário e equipamentos existentes no local de realização dos serviços com lonas e 
outros materiais adequados, presos e vedados com fitas adesivas e cordas, de forma a se evitar danos e 
sujeiras, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados. 

 
7.2   Dos direitos e das obrigações da contratante/ Órgão Gerenciador 
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a) Caberá a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de 
Registro de Preços; 

 
b) Providenciar a assinatura da ARP e o encaminhamento de sua cópia aos órgãos ou entidades participantes; 
 
c) Gerenciar a ata de registro de preços, acompanhando e fiscalizando sua execução; 
 
d) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no 

cumprimento da ARP; 
 
e) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento; 
 
f) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de 

Preços; 
 
g) Arcar com as despesas de publicação do extrato da ARP; 
 
h) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para fornecimento; 
 
i) Notificar à Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para 

formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida em que for necessário; 
 
j) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento 

licitatório; 
 
o) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do 

pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas 
próprias contratações; 

 
p) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer 

débitos de sua responsabilidade; 
 
q) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP desde que não 

haja impedimento legal para o ato; 
 
r) Autorizar ou não a adesão de órgãos não participantes na ARP e consequentemente a aquisição ou contratação 

observado o prazo de vigência da ata; 
 
s) Consultar a(s) detentora(s) da ata registrada (observando a ordem de classificação) quanto ao interesse em 

fornecer o material a órgão(s) não participante(s) que externem a intenção de utilizar a ARP; 

t) Efetuar o pagamento à Contratada, estritamente de acordo com o preço, os prazos e as condições 
estipuladas no contrato. 

u) Propiciar à Contratada as condições necessárias, a fim de que possa desempenhar normalmente os serviços 
contratados. 

v) Fornecer à Contratada todas as informações relacionadas com o objeto deste Termo de Referência. 

w) Notificar, por escrito, à Contratada, sobre qualquer irregularidade constatada na execução dos serviços. 

x) Proibir que pessoas não autorizadas pela Contratada ou pela Contratante, sob qualquer pretexto, efetuem 
intervenção técnica nos equipamentos/instalações objeto da ARP/Contrato. 

y) Recusar serviço de membro da equipe técnica da Contratada quando observado que não está sendo 
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realizado a contento, serviço este que deverá ser refeito imediatamente. 

z) Convocar, a qualquer momento o Engenheiro fiscal da ARP/Contrato para prestar esclarecimentos ou sanar 
dúvidas. 

aa) Solicitar, sempre que entender conveniente, relatório atualizado do andamento de cada atividade dos 
serviços. 

bb) Assegurar aos técnicos e empregados da Contratada, no horário fixado para a execução dos serviços, livre 
acesso aos locais onde se encontrem os equipamentos e instalações pertinentes, desde que estejam 
portando cartão de identificação funcional ou crachá; 

cc) Zelar para que, durante a vigência da ARP, a Contratada cumpra as obrigações assumidas, bem como sejam 
mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório. 

dd) Abrir um chamado quando surgir uma necessidade de manutenção, para que no prazo estabelecido a 
contratada efetue visita ao imóvel e apresente a planilha de orçamento dos serviços. 

ee) Abrir uma Ordem de Serviço para cada necessidade de manutenção corretiva, com descrição do que deve 
ser executado, indicando prazo para que a contratada execute os serviços. 

ff) Promover o acompanhamento e a Fiscalização dos serviços contratados, sob os aspectos quantitativos e 
qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências 
de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma. 

 
7.3 Dos Órgãos Participantes 
 
a) Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto 

cumprimento de suas disposições; 
 
b) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora desde que não haja 

impedimento legal para o fato; 
 
c) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de 

Preço; 
 
d) Emitir requisição/solicitação dos itens objeto solicitado para fornecimento; 
 
e) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no 

cumprimento da ARP; 
 
f) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer 

débitos de sua responsabilidade; 
 
g) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do 

pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
 

7.4. Do (S) Órgão (S) não Participante(S) 
 
a) Consultar o Órgão Gerenciador da ARP para manifestação sobre a possibilidade de adesão quando desejarem 

fazer uso da ata de registro de preços; 
 
b) Identificar/elencar o objeto e os quantitativos que tem interesse em fazer adesão, não excedendo a cem por 

cento dos quantitativos totais dos itens registrados na ARP para o órgão gerenciador e órgãos participantes; 
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c) Efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, após a 
autorização do Órgão Gerenciador, dentro o prazo de vigência da ata; 

 
d) Responsabilizar-se por atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações 

contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador; 

 
e) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
f) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no 

cumprimento da ARP, e sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
 
g) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de 

Preços; 
 
h) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega; 
 
i) Informar a Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para 

formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida que for necessário; 
 
j) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP desde que não 

haja impedimento legal para o ato. 
 
7.5 DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS COMERCIAIS E FISCAIS 

 
Caberá à Contratada, ainda: 
 
• Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus 
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 

 
• Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 
empregados no decorrer do fornecimento ou do desempenho dos serviços, ou mesmo em conexão com 
eles, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE; 

 
• Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste 

contrato; 
 

• A inadimplência do CONTRATADO, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere à 
Administração do CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste 
contrato, razão pela qual o CONTRATADO renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, com o CONTRATANTE. 

 
a. DAS PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 

De conformidade com o artigo 86, da Lei nº. 8.666/93, o atraso injustificado na execução do objeto contratado 

sujeitará a contratada, à multa calculada dentro dos seguintes parâmetros: 

a) atrasar o início dos serviços no prazo estabelecido nesta ARP e no Termo de Referência – 0,1 % (um décimo 

por cento) por dia de atraso, até o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, sobre o valor anual dos 
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serviços para cada localidade / prédio público; 

b) atrasar a entrega da ART da ARP/Contrato – 0,1 % (um décimo por cento) por dia de atraso, até o prazo 

máximo de 10 (dez) dias corridos, sobre o valor anual dos serviços para cada localidade / prédio público; 

c) dar causa ao atraso da formalização dos planos de visita – 0,05% (um centésimo por cento) por dia de 

atraso, até o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, sobre o valor anual dos serviços estimado para o 

item visitas periódicas; 

d) não disponibilizar software ou outro meio de controle dos serviços no prazo a que refere o Termo de 

Referência – 0,1 % (um décimo por cento) por dia de atraso, até o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, 

sobre o valor anual dos serviços para cada localidade / prédio público; 

e) dar causa ao atraso do início dos serviços de manutenção corretiva pela não entrega da ART específica – 0,1 

% (um décimo pro cento) por dia de atraso, até o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, sobre o valor 

da ordem de serviço; 

f) suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais – 0,5% (meio por 

cento), por dia de atraso, até o prazo máximo de 10 (dez) dias, sobre o valor do serviço em execução; 

g) atrasar a entrega do relatório e os documentos a que se referem esteTermo de Referência – 0,5% (meio por 

cento), por dia de atraso, até o prazo máximo de 10(dez)dias, sobre o valor da totalidade dos serviços 

executados no mês a que se refere o relatório ou documento; 

h) atrasar a substituição de empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições – 

0,05% (cinco centésimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor anual da totalidade dos serviços 

executados no mês, a contar da data da solicitação da substituição; 

i) Atrasar a apresentação do orçamento dos serviços eventuais, conforme estabelecido nos itens 7.4 e 7.6 do termo 

de Referência - 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, até o prazo máximo de 10(dez) dias, sobre o valor 

total dos serviços eventuais a serem executados. 

Ultrapassado o prazo máximo para o atraso injustificado na execução do objeto contratado, este poderá não ser 

recebido. 

A Administração poderá aplicar à licitante vencedora, pela inexecução total ou parcial do objeto licitado, as 

sanções previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, sendo a multa calculada dentro dos seguintes parâmetros: 

a. deixar de executar parcela dos serviços constantes da ordem de serviço específica – 10% (dez por cento) sobre o 

valor dos serviços não executados; 

b. deixar de prestar informações necessárias à regular execução do contratado ou de sua Fiscalização – 0,05% 

(cinco centésimos por cento), por ocorrência, sobre o valor anual dos serviços para cada localidade / prédio 

público; 

c. deixar de cumprir o plano de visitas – 5% (cinco por cento), por ocorrência, sobre o valor do serviço da visita 

não cumprida; 

d. retirar equipamentos danificados sem observância do quanto previsto nesta ARP e no Termo de Referência ou 

fora dos prazos nele mencionados – 2% (dois por cento), por ocorrência, sobre o valor do conserto do 

equipamento; 

e. executar serviço incompleto, paliativo, ou deixar de providenciar recomposição complementar – 2% (dois por 

cento), por ocorrência, sobre o valor do serviço em execução; 
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f. deixar de cumprir as obrigações fiscais, trabalhistas e sociais, bem como de arcar 

com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução da ARP/Contrato nas datas estipuladas em 

leis – 0,1% (um décimo por cento), por ocorrência, sobre o valor anual dos serviços para cada localidade / 

prédio público; 

g. deixar de observar as obrigações previstas no Termo de Referência – 1% (um por cento), por ocorrência, sobre 

o valor da ordem de serviço ou da visita respectiva; 

 

h. quando o somatório dos itens não cumpridos do Indicador n.º 1 do Acordo de Nível de Serviço for maior ou igual a 

11 – 5% (cinco por cento) sobre o valor da manutenção preventiva por imóvel; 

i. quando o somatório dos chamados não cumpridos de acordo com o Indicador n.º 2 do Acordo de Nível de Serviço 

for maior que 6 – 5% (cinco por cento) sobre o valor da ordem de serviço a que se refere cada chamado; 

j. quando o somatório das ordens de serviço não cumpridas de acordo com o Indicador n.º 3 do Acordo de Nível de 

Serviço for maior ou igual a 4 – 5% (cinco por cento) sobre o valor de cada ordem de serviço; 

k. inexecução total – 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor anual da ARP/Contrato por localidade / 

prédio público. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
8.  A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida de pleno direito: 

 

8.1 Pela Administração independentemente de interpelação judicial, precedido de processo 

administrativo com ampla defesa, quando: 

a) A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços; 
b) A Detentora não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou não retirar o instrumento 

equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração; 
c) A Detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços; 
d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços; 
e) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aquele praticado no 

mercado; 
f) Por razões de interesse público, devidamente justificado pela administração; 
g) Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações assumidas pela empresa 

detentora; 
h) Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações assumidas pela empresa 

detentora; 
 

8.2 Pela Detentora quando: 
a) Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior; 
b) A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá ocorrer antes do pedido de 

fornecimento pela contratante. 
 

8.3 A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas na Ata de Registro de Preços enseja a rescisão da 

mesma, unilateralmente pela Administração, ou bilateralmente, com as consequências contratuais e as 

previstas em lei ou no Ato Convocatório, mediante formalização e assegurados o contraditório e ampla 

defesa, com fundamento nos art. 77 e 78 da Lei 8.666/93, contudo, sempre atendida à conveniência 

administrativa. 
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8.4 Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente 

pela Administração, a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à Contratada, por 

motivo de interesse público e demais hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, 

ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente. 

 

8.4.1 Da rescisão procedida com base na cláusula 8.6 não incidirá multa ou indenização de qualquer natureza. 

 

8.5 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos em Lei, será feita por 

correspondência com Aviso de Recebimento (AR), juntando-se o comprovante aos autos que deram origem 

ao Registro de Preços; 

 

8.6 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por 

publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da 

publicação. 

 
CLÁUSULA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE 

 
 
9.1 Poderão utilizar-se desta Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da Administração Publica que 

não tenha participado do certame, mediante previa consulta ao Órgão Gerenciador desta Ata e anuência da 
empresa beneficiária, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as 
regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 7.892/2013, nas normas 
municipais pertinente e demais normas em vigor e respectivas atualizações. 

 
9.2 Os órgãos que não participaram deste registro de preços, quando desejarem fazer uso desta Ata de Registro 

de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.  
 
9.3 Poderá o beneficiário desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela 

aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e 
futuras decorrentes desta ata, assumidas com o órgão gerenciador.  

 
9.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o art. 22 do Decreto nº 7.892/2013, não poderão 

exceder, por órgão, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados 
nesta Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.  

 
9.5 O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao 

quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.  

 
9.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 

contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.  
 
9.7 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 

obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.  

 
9.8 É expressamente vedada a subcontratação do objeto deste Edital, sob pena de anulação da contratação e da 

Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação de penalidade prevista.  
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS 
PENALIDADES 

 
10.1. Ao(s) Licitante(s)poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões) adiante, além das responsabilidades por 

perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as 
penalidades constantes no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93, 
conforme disposto: 

 
I - Advertência nos casos de: 
 

a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada; 
b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada; 

 
II - Multas nos seguintes casos e percentuais: 
 

a) Por atraso injustificado na execução da ARP/Instrumento Contratual/Autorização de Fornecimento até 30 
(trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total contratado; 
 
b) Por atraso injustificado na execução do ARP/Instrumento Contratual/Autorização de Fornecimento, 
superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, com possibilidade de 
cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão contratual; 
 
c) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Pregoeira: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta; 
 
d) Recusa do adjudicatário em receber a ARP/Instrumento Contratual/Autorização de Fornecimento, dentro 
de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da 
proposta; 
 
e) Por inexecução total ou parcial injustificada a ARP/Instrumento Contratual/Autorização de Fornecimento: 
20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente; 
 
f) A aplicação da penalidade de multa não afasta a aplicação da penalidade de suspensão temporária de 
participação em licitação ou impedimento de licitar ou contratar com a Administração, a critério da 
Autoridade. 

 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar ou contratar com a 

Administração: 
 

a) Por atraso injustificado na execução ARP/Instrumento Contratual/Autorização de Fornecimento, superior 
a 31 (trinta e um) dias: até 01 (um) ano; 
 
b) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Pregoeira: até 02 (dois) anos; 
 
c) Por recusa do adjudicatário em assinar/receber a ARP, o Contrato/Autorização de Fornecimento, conforme 
o caso, dentro de até 05 (cinco) dias úteis da data da convocação: até 02 (dois) anos; 
 
d) Por inexecução total ou parcial injustificada da ARP/Instrumento Contratual/Autorização de 
Fornecimento: até 02 (dois) anos; 
 
e) Por deixar de entregar os documentos exigidos para habilitação: até 02 (dois) anos; 
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IV – Impedimento de licitar com a Administração e descredenciado no SICAF, ou no sistema de 

cadastramento de fornecedores do Município, conforme o caso, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei 
nº10.520/2002: 

 
a) Após convocado, não celebrar a ARP dentro do prazo de validade da sua proposta; 
b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
c) Cometer fraude fiscal; 
d) Não mantiver a proposta; 
e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
f) Falhar ou fraudar na execução da ARP/Contrato; 
g) Fizer declaração falsa; 
h) Comportar-se de modo inidôneo. 

 
V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes. 

 
10.1.1. Para os fins do item 10.1. reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 

97 da Lei n.º 8.666/93. 
 
10.2. As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas 

judicialmente, se for o caso. 
 
10.3. As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do item 10.1, poderão ser aplicadas juntamente com a do item II, 

facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei n.º 
8.666/93. 

 
10.3.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o transcurso do 

prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por meio de 
correspondência com aviso de recebimento onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação 
e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de 
defesa. 

 
10.4. A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração, bem como a declaração de inidoneidade 

para licitar e contratar com a Administração Pública será declarada em função da natureza e gravidade da 
falta cometida. 

 
10.5. As sanções previstas nos itens I, II, III e IV do item 10.1 são da competência do Órgão Gestor/Órgãos 

Participantes/Órgãos Não participantes, conforme o caso. 
 
10.6. A sanção prevista no item V do item 10.1 é da competência de autoridade superior competente da 

Administração, facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias da abertura 
de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação ou antes, se devidamente 
justificada e aceita pela autoridade que a aplicou. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

E DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
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11.1 O Órgão Gerenciador desta Ata de Registro de Preços será o  Fundo 
Municipal de Educação e Cultura de Conceição do Araguaia. 

 
11.2 São obrigações do Órgão Gerenciador e do Gerenciador da Ata de Registro de Preços, dentre a prática de 

todos os atos de controle e Administração da ARP, conforme o Decreto nº 7.892/2013, normas municipais 
pertinentes, as seguintes obrigações: 

a) Gerenciar a presente ata, indicando sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço e as 
especificações do objeto registrado, observada a ordem de classificação indicada na licitação. 

b) Observar que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas. 

c) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins 
de adequação as novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades. 

d) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade 
com aqueles registrados na ata. 

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata. 
f) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade 

com aqueles registrados na ata.  
g) Consultar o detentor da ata registrada (observando a ordem de classificação) quanto ao interesse em 

fornecer o produtos/material a outro(s) órgão da administração Pública que externem a intenção de 
utilizar a presente Ata. 

h) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro 
dos prazos e condições estabelecidas no contrato; 

i) Efetuar o pagamento dos “serviços de engenharia para manutenção preventiva e corretiva” 
entregues nas condições estabelecidas nesta ARP e Termo de Referência;  

j) Rejeitar, no todo ou em parte, os “serviços de engenharia para manutenção preventiva e 
corretiva”entregues em desacordo com as respectivas especificações; 

k) O recebimento não exclui a responsabilidade da empresa vencedora pela perfeita execução da Ata de 
Registro de Preços, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto contratado, 
se a qualquer tempo se verificar vícios ou defeitos.  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS QUANTIDADES ESTIMADAS PELO ÓRGÃO PARTICIPANTE 

 
– PROCESSO: 6503/2019 Pregão Presencial 00x/2019 ATA de Registro de Preço 0x/2019 

 

ITEM  DESCRIÇÃO DO OBJETO UNIDADE 
EMPRESA 

VENCEDORA  
CNPJ  

MAIOR 
PERCENTUAL DE 

DESCONTO  

1 

REGISTRO DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL PARA 
FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA (VISITA PERIÓDICA) E CORRETIVA 
(SERVIÇOS EVENTUAIS), COM FORNECIMENTO DE 
PEÇAS E MATERIAIS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS 
E INSTALAÇÕES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO 
ARAGUAIA – PA. 

SERV. 

  % 

 

Total registrado em favor da empresa  % 
                            Total de Desconto concedido 

 
% 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

13.1 Reger-se-á a presente Ata de Registro de Preços, no que for omisso, pelas disposições constantes na Lei nº 

10.520, de 17.07.2002, no Decreto nº 7.892, de 23.01.2013, na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, Lei 

Complementar n.º 147/2014, normas municipais pertinentes e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666, de 

21.06.1993, respectivas atualizações e demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas no Edital 

do Pregão Presencial nº 00x/2019-SRP e Processo Licitatório nº 6503/2019. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
 

 
14.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da presente Ata de Registro de Preço, fica eleito o Foro da 

Comarca de Conceição do Araguaia - PA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
 

14.2 Justos e acordados firmam o presente, em quatro vias de igual teor e forma na presença de duas 
testemunhas, para que produza os efeitos legais. 

 
Sec Municipal de Infraestrutura e desenvolvimento urbano de Conceição do Araguaia, aos xxx dias do mês de 

xxxx de 2019.  
 
 
  

 
 

Gestor Sr. Genebaldo Barbosa Queiroz 
CONTRATANTE/ÓRGÃO GERENCIADOR 

 
 
 
               

 
 

Gestor  da Secretaria Municipal de 
Gestão e Planejamento de Conceição 

do Araguaia- PA 
José Carlos Azevedo 

CONTRATANTE/ÓRGÃO 
GERENCIADOR 

 
 

 
Bárbara Lima de Liz 

Secretária Municipal de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos 

CONTRATANTE/ÓRGÃO 
PARTICIPANTE 

 
 

Fausto Diogo Dias Barros 
Secretário Municipal de Turismo, 

 
 
 
 

 

 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Hxxxxxxxxxxxx EIRELI - ME 

Sr. Pxxxx xxxxxxx de xxxxxxxxx Primo 
CONTRATADA 

 
                   

 
Dccccccccccccccccccccccccccccccc 

 Cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LTDA  
Sr. Axxxxxx Mxxxxxx de Lxxxx 

CONTRATADA 
 
 
 

Rxxxxxxxxx Hxxxxxxxxx LTDA - ME 
Sr. Fxxxxxxxx Fxxxx Mxxxxxxx 

CONTRATADA 
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ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

Esporte e Lazer 
CONTRATANTE/ÓRGÃO 

PARTICIPANTE 
 
 
 
 

Alessandro Quintino Silveira 
Secretário Municipal de Agricultura, 

Indústria e Comércio 
CONTRATANTE/ÓRGÃO 

PARTICIPANTE 
 

 
Cicero Albuquerque Alencar 

Secretário Municipal de Finanças 
CONTRATANTE/ÓRGÃO 

PARTICIPANTE 
 
 

Jair Lopes Martins 
Prefeito Municipal 

CONTRATANTE/ÓRGÃO 
PARTICIPANTE 

 

 

 
 
 
 

Fundo Municipal de Assistência Social  
Gestora Sra. Nubia Aparecida Neiva Oliveira Martins 

CONTRATANTE/ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
 
 
 

 Fundo Municipal de Educação e Cultura 
Gestora Sra. Elida Elena Moreira 

CONTRATANTE/ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
 
 
 
 

Secretaria municipal de Saúde 
Gestora Sra. Cleidiane silva de Paula 

CONTRATANTE/ÓRGÃO GERENCIADOR 
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ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 
 

 
 
 

 

Testemunhas: 
 
1. CPF: 

 
 
2. 

 
CPF: 
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ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 

 

RECIBO DE ENTREGA DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019 

 

Recebi (emos) da Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - PA o edital 

da Licitação na modalidade de PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL expedida dia 09 de 

outubro de 2019 contendo a especificação inerente ao objeto da mesma, para ser devolvida 

a unidade administrativa referida até o dia 23 de outubro de 2019 às 08h:30m 

devidamente preenchida com o percentual de desconto, bem como o prazo de validade da 

proposta, o prazo de pagamento.  

 

Estamos cientes que o não comparecimento na data, hora e local do certame, 

configurará o meu manifesto desinteresse. 

 

Declaro(amos) que estou(amos) ciente(s) dos critérios de julgamento das 

propostas bem como de todos os meus direitos e deveres como licitante. 

 

 

 

................................................... , ........... de .............................. de ..................... 

 

 

                                                                                                                                         

 

Assinatura do Interessado 

 

 

                                                                                                

 

      

                                                                                                Carimbo CNPJ 

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO* 

*dispensados somente os dados que já constarem no carimbo 

 

Interessado:  

Endereço: 

CNPJ(MF): 

E-mail: 

 

 

Para formalização do interesse de participar nesta licitação, a empresa deverá passar este 

formulário/protocolo, devidamente preenchido para o Departamento de Licitações, via e-mail: 

licitaconceicaodoaraguaia@gmail.com. 

 

A não remessa do recibo exime a Pregoeira, da comunicação de eventuais 

retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 

informações adicionais. 
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