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Convite nº 01/2019 

Processo nº 2019/03225-7 

 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, através de seu Presidente, 

comunica aos interessados que no dia 13 de junho de 2019, às 09 horas, horário local, em 

sua sede na Trav. Quintino Bocaiúva nº. 1585, sala de Audiências Públicas, a abertura de 

propostas referentes ao procedimento licitatório na modalidade CONVITE nº. 01/2019, 

tipo “MENOR PREÇO”, sob o regime de empreitada, por preço global, de acordo 

com as disposições regulamentares contidas na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e 

suas alterações, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei 8.078, de 11 de 

setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), bem como pelas normas e 

condições deste Edital e seus Anexos. 

 

1 - OBJETO 

1.1 - Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para 

a adequação funcional da edificação localizada na TV. Rui Barbosa, objetivando a troca 

das telhas de cimento amianto da Coordenadoria de Informação e Documentação deste 

TCE/PA, bem como implantar o sistema de proteção de incêndio e pânico no prédio, 

conforme condições e especificações constantes no Anexo I deste Edital.  

 

2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 

2.1 - Somente poderão participar desta Licitação, os interessados que satisfaçam todas 

as condições deste Convite e, em especial, que efetuarem os serviços objeto da cotação, 

com características, especificações, prazos e condições idênticas às exigidas no 

presente Convite e apresentadas na proposta comercial. 

2.2 - Não será permitida a participação de empresas em consórcio ou sob qualquer 

forma de subcontratação. 

2.3 - Não será recebido pela Comissão de Licitação, depois da hora previamente 

marcada, documentos ou envelopes pertinentes a esta licitação. 

 

3 - DAS PEÇAS DO EDITAL E APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES  

3.1. Constituem-se Anexos do Edital, dele fazendo parte integrante: 

 Anexo I – Projeto Básico;  

 Anexo II - Modelos de Declaração “A”;  

 Anexo III - Minuta do Contrato.  

 

4 - DA VISITA TÉCNICA  

4.1. As LICITANTES deverão realizar visita técnica obrigatória no local destinado à 

execução das obras, Prédio do TCE-PA, na TV. Rui Barbosa nº 726, CEP: 66053-260, 

Reduto-Belém, PA.  

4.2. O prazo para as visitas iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até o último dia útil que antecede à abertura dos envelopes. 

4.3. Para a visita, o representante legal da LICITANTE, será acompanhado por 

representante da CONTRATANTE designado para esse fim e deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 

empresa comprovando sua habilitação para a realização da visita. 

4.4. Os Projetos arquitetônicos auxiliares para a execução da obra, serão repassados às 

firmas interessadas no certame licitatório, por ocasião de sua visita técnica. 
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4.5. As visitas técnicas deverão ser agendadas previamente, através do telefone (91) 

3210-0585 ou do e-mail: nelson.araujo@tce.pa.gov.br.  

 

5 - DA HABILITAÇÃO 

5.1 - Para a habilitação no Convite nº. 01/2019, exigir-se-á dos interessados, 

documentação relativa a/ao: 

5.1.1 - Habilitação Jurídica: 

5.1.1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual; 

5.1.1.2 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, em conformidade 

com a Lei nº. 10.406/2002 (Novo Código Civil Brasileiro), devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus atuais administradores, 

com a devida indicação da atividade comercial compatível com o objeto da 

solicitação, vigente na data de abertura desta licitação; 

5.1.1.3 - os documentos poderão ser substituídos pelo registro cadastral emitido 

pela Secretaria de Estado de Administração do Estado do Pará, com a devida 

indicação do código do objeto da licitação, vigente na data de abertura desta 

licitação;  

5.1.1.4 - as microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem postergar a 

comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista para o momento da assinatura 

do contrato e ter preferência no critério de desempate quando do julgamento das 

propostas, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, 

deverão apresentar, também, declaração de que estão enquadradas como 

microempresa ou empresa de pequeno porte (conforme o caso) ou comprovação 

do enquadramento emitida pela Secretaria da Receita Federal, nos termos do art. 

3º da Lei Complementar nº. 123/06;  

5.1.1.5 - as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar no 

envelope de habilitação os documentos referentes à regularidade fiscal e/ou 

trabalhista, todavia, apresentada a documentação, caso haja uma eventual 

restrição, poderá ser sanada após o julgamento das propostas de preços, como 

condição para a assinatura do contrato, na forma da Lei Complementar nº. 123/06.  

 

5.1.2 - Regularidade Fiscal: 

5.1.2.1 - Prova de inscrição no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do 

Ministério da Fazenda; 

5.1.2.2 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS (CRF); 

5.1.2.3 - Prova de regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

(CND); 

5.1.2.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Pública, mediante a apresentação 

exclusiva dos seguintes documentos: 

5.1.2.4.1 - Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais e a dívida 

ativa da União, expedida pelo Ministério da Fazenda; 

5.1.2.4.2 - Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual ou do 

Distrito Federal, com efeitos tributários, expedida pela Secretaria da Fazenda, 

da sede ou domicilio do licitante, vigente na data de abertura da licitação; 

5.1.2.4.3 - Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal, expedida 

pela Secretaria da Fazenda, da sede ou domicilio do licitante, vigente na data 
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de abertura da licitação, juntamente com respectiva Certidão de Regularidade. 

 

5.1.3 - Regularidade Trabalhista: 

5.1.3.1 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do art. 642-A 

da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT (Lei nº 12.440 de 07/07/2011). 

 

5.1.4 - Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º CF/88: 

5.1.4.1 - Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal 

empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

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

condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal (redação dada pela Lei nº. 9.854/99). 

 

5.1.5 - Qualificação Técnica: 

5.1.5.1 – Comprovação de registro da empresa no Conselho de Engenharia e 

Agronomia – CREA do estado de origem da licitante.  

5.1.5.1.1 - No caso de a empresa que tiver o objeto adjudicado em seu favor ser de 

outro Estado, a mesma deverá validar a Certidão com o visto do CREA – PA, 

local de prestação dos serviços, a qual deverá ser apresentada no ato de assinatura 

do contrato. 

5.1.5.2 - Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente na data 

prevista para  entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro 

devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de obra/serviços com características 

similares quanto  ao tamanho da área construída/serviços realizados e 

características construtivas (serão consideradas obras/serviços com no mínimo 

60%  da execução pretendida), comprovação esta, que deverá ser efetuada através 

de acervo técnico, devidamente reconhecido pelo CREA, contendo os seguintes 

serviços: 

      a) Cobertura de prédio ou galpão em telhas metálicas. 

  b) Implantação de Sistema de Prevenção de incêndio e Pânico. 

 5.1.5.2.1 – Para efeito de comprovação de que o profissional é responsável 

técnico pertencente ao quadro da Licitante, deverá ser feita a apresentação dos 

seguintes documentos, conforme o caso: 

a) cópia simples ou autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS) demonstrando o vínculo empregatício entre a empresa Licitante e o 

profissional; 

b) cópia simples ou autenticada do contrato de prestação de serviço com firma 

reconhecida em cartório competente, mantido entre a empresa Licitante e o 

profissional. 

 5.1.5.2.1.1 Em caso do responsável técnico ser sócio ou proprietário 

da empresa, a comprovação será feita por meio do contrato social; 

5.1.5.3 - A Responsabilidade Técnica deverá ser comprovada mediante a 

apresentação de Certidão de Acervo Técnico emitido pelo CREA, consoante as 

competentes normas do CONFEA. 
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5.1.5.4 - O Licitante deverá apresentar, em papel timbrado da empresa, declaração 

desse responsável técnico, detentor do atestado, concordando com a sua indicação 

como responsável técnico pelo objeto desta licitação. 

5.1.5.5 - As licitantes deverão apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica 

fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 

identificada e com endereço, certificado pelo Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia – CREA competente, contendo a descrição dos 

principais quantitativos realizados, perfeitamente caracterizados, inclusive quanto 

à nomenclatura e às especificações, bem como a identificação do contrato da 

execução dos serviços e a indicação do(s) responsável(is) técnico(s) pela execução 

dos projetos, de acordo com a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do 

referido Conselho. 

5.1.5.6 - O(s) atestado(s) e a(s) certidão(ões) deverá(ão) comprovar que a empresa 

cumpriu, de forma satisfatória e no prazo estipulado, contrato com o objeto 

similar ao do ora contratado. 

5.1.5.7 - Atestado de visita técnica fornecido pela Coordenadoria de Engenharia 

de Manutenção do Tribunal de Contas do Estado do Pará quanto à visita técnica.  

 

5.1.6 - Qualificação Econômico-Financeira: 

5.1.6.1 - Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, ou de Execução Patrimonial expedida no domicílio da pessoa 

física, dentro do prazo de validade. 

 

6 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

6.1 - Na data e hora determinada para esta licitação, serão recebidas pela Comissão, 

antes da entrega dos Envelopes, as credenciais dos representantes das empresas 

participantes, não se admitindo que um mesmo representante de empresa seja preposto 

de outra empresa. 

6.2 - Os envelopes deverão estar devidamente lacrados, rubricados e identificados com 

a Razão Social do proponente, o número do Envelope, o número do Convite nº. 

XX/2019, a data e o horário de abertura. 

6.3 - Os concorrentes deverão apresentar os documentos em dois envelopes distintos: 

6.3.1 - ENVELOPE nº. 01 - DOCUMENTAÇÃO, contendo todos os documentos 

relacionados no item 5, deste Convite. 

6.3.2 - ENVELOPE nº. 02 - PROPOSTA COMERCIAL, constando: 

a) descrição minuciosa das especificações, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, de 

forma a caracterizar e identificar perfeitamente o objeto da cotação, em papel 

timbrado da licitante, em 01 (uma) via. 

b) a assinatura ou rubrica da proposta deverá ser identificada através de carimbo ou 

datilograficamente. Se a proposta for assinada por procurador, deverá ser juntada a 

procuração, com poderes específicos. 

 

7 - DO PROCEDIMENTO PARA HABILITAÇÃO  

     7.1 - Não se exigirá, para a habilitação ao Convite nº. 01/2019, prévio recolhimento de 

taxas ou emolumentos. O Edital e seus anexos, serão fornecidos de forma completa e 

gratuita na Secretaria de Administração do Tribunal de Contas do Estado do Pará, sito 

na Trav. Quintino Bocaiúva nº. 1585, através de meio digital, com apresentação de 

mídia de gravação e em cópia às expensas dos interessados nos dias úteis das 09:00 às 
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13:00 horas, mediante recibo de retirada, devidamente identificada a firma, pelo 

carimbo contendo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. 

7.2 - No dia, hora e local designado no preâmbulo deste Convite, a Comissão de 

Licitação, nomeada previamente, abrirá o Envelope nº. 01 - DOCUMENTAÇÃO, 

cujo conteúdo já rubricado pelos proponentes, será examinado pela Comissão 

Julgadora que proclamará os habilitados, lavrando Ata circunstanciada, assinada pelos 

integrantes da Comissão e proponentes presentes, a qual deverá conter a relação dos 

habilitados e relação dos inabilitados, com fundamentos da decisão. 

7.3 - A não apresentação de qualquer dos documentos referentes à habilitação, que 

deverão integrar o Envelope nº. 1, acarretará a inabilitação do proponente. 

7.4 - Não será concedida prorrogação de prazo para apresentação de documentos 

exigidos neste Convite. 

7.5 - A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das 

fases subsequentes. 

7.6 - Será devolvido, ainda fechado, lacrado e rubricado, o Envelope nº. 02 – 

PROPOSTA COMERCIAL do licitante inabilitado. Se o licitante estiver presente a 

licitação, será entregue o envelope no ato da inabilitação. Caso o licitante esteja 

ausente do andamento do processo, o envelope será remetido através de 

correspondência relatando o fato. De tudo, constado em Ata. 

7.7 - Após a fase de habilitação não caberá desistência de proposta. 

7.8 - À Comissão de Licitação é facultado, nas fases de habilitação e classificação, 

suspender o procedimento para análise minuciosa dos documentos e propostas 

apresentados, assim como, promoção de diligência destinada a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo.  

7.9 - Prosseguindo os trabalhos, e havendo manifestação expressa de não interposição 

de recurso por parte de licitante(s) inabilitado(s), será aberto o ENVELOPE nº. 02 – 

PROPOSTA COMERCIAL, cujo conteúdo será devidamente rubricado por todos os 

presentes. 

 

8 - DAS PROPOSTAS 

8.1 - As propostas serão lidas em voz alta e rubricadas pelos membros da Comissão e 

proponentes presentes, sendo delas permitidas vistas a todos os participantes 

habilitados. 

8.2 - Poderá, a critério da Comissão, ser relevados erros ou omissões formais, que não 

resultarem prejuízos para o julgamento da proposta. 

8.3 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o Convite e o que determina o 

Anexo I deste Edital – Projeto Básico, principalmente observando: 

8.3.1 - Os preços deverão ser apresentados conforme os itens constantes na planilha 

prevista no item 8 do Projeto Básico – Anexo I do Edital, com as discriminações das 

quantidades, preços unitários e totais de cada item, bem como o preço global da 

contratação, incluindo todos os impostos, administração, lucro, frete, seguros, 

encargos sociais e demais ônus que incidam sobre a obra, as quais ficarão a cargo da 

CONTRATADA. 

8.3.1.1 - As LICITANTES deverão preencher, obrigatoriamente, a planilha de 

preços e o cronograma físico-financeiro, constantes nos itens 8 e 9, 

respectivamente, do Projeto Básico, anexo I do Edital. 

8.3.2 - declaração do prazo de validade do preço da proposta apresentada não 

inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega da proposta; 
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8.3.3 - prazo de conclusão dos serviços objeto deste Convite será de 90 (noventa) 

dias úteis, a contar da data do envio da “Ordem der Serviço” e a correpodente Nota 

de Empenho, sendo possível alteração mediante Termo Aditivo, em conformidade 

ao caput do artigo 57 da lei 8.666/93, mediante justificativa apresentada à Diretoria 

de Logística e Patrimonio desta Corte de Contas que avaliará seu cabimento; 

8.3.4 - Os preços ora a serem contratados, pela exigüidade do prazo para execução, 

não serão reajustados, ressalvados, porém as disposições do art. 65. da lei n.º 

8.666/93; 

8.3.5 - Os serviços deverão obedecer fielmente, na íntegra, as especificações do 

Anexo I – Projeto Básico, deste Edital; 

8.3.6 - Qualquer alteração que se faça necessária deverá ser feita mediante 

solicitação prévia e aprovação da Coordenadoria de Engenharia de Manutenção 

deste Corte de Contas; 

8.3.7 - declaração de que no preço cotado já estão inclusos os preços de 

fornecimento de material, mão de obra, inclusive encargos, civis, trabalhistas, 

material, BDI (Benefícios de Despesas Indiretas), o lucro da proponente e todos os 

tributos, incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do Convite; 

8.3.8 - declaração de que no preço cotado já está embutida a limpeza permanente, 

diária, final e remoção de entulhos. 

8.3.9 - Declaração expressa do licitante que possui estrutura e condições para 

cumprir o objeto da licitação em conformidade com as exigências deste Convite e 

seus Anexos; 

8.3.10 - Declaração de Inexistência de Fato Superveniente impeditivo da habilitação, 

na forma do § 2º, do art. 32, da Lei nº. 8.666/93; 

8.4 - Serão desclassificadas as propostas: 

8.4.1 - Que não atenderem às exigências do Convite; 

8.4.2 - Que apresentarem preços iguais a zero ou comprovadamente inexeqüíveis; 

8.4.3 - Que apresentarem preços unitários e/ou globais em discrepância irrazoável 

em relação a planilha de custos prevista no item 8 do Termo de Referênica – Anexo 

I do Edital, nos termos do art 40, X e 43, IV da Lei 8.666/93;  

8.4.4 - Que contenham ofertas e vantagens baseadas nas propostas de outros 

licitantes; 

8.4.5 - Que apresentarem proposta alternativa; 

8.4.6 - Que apresentarem preço reajustável, por período inferior a um ano; 

8.5 - Caso ocorra a inabilitação de todos os licitantes ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Comissão de licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 03 (três) 

dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de propostas, escoimadas do 

vício anterior. 

 

9 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

9.1 - O julgamento das propostas, de acordo com os critérios de avaliação constantes no 

Convite, será classificado pelo tipo de licitação “MENOR PREÇO”. 

9.2 - O Julgamento será por menor preço global.  

9.2.1 – As propostas que apresentarem preços unitários superiores aos constantes na 

tabela do item 8 do Projeto Básico – Anexo I do Edital serão desclassificadas.  

9.3 - A decisão da Comissão somente será considerada definitiva, após a homologação 

do resultado pela Presidência do Tribunal de Contas. 

9.4 - As microempresas e empresas de pequeno porte que apresentarem a documentação 
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constante no item 5.1 do edital, poderão sanar eventuais restrições quanto à 

comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista após o julgamento das propostas de 

preços, como condição para a assinatura do contrato, na forma dos parágrafos 1º e 2º do 

Art. 43 da Lei Complementar nº. 123/2006. 

9.5 - Na análise das propostas de preços, a Comissão verificará a ocorrência de eventual 

empate. 

9.6 - Para fins de julgamento das propostas de preços, será considerado empate: 

9.6.1 - Nas situações em que duas ou mais propostas de microempresas e empresas 

de pequeno porte, apresentarem o mesmo valor ou duas ou mais propostas de 

licitantes não enquadrados como microempresas e empresas de pequeno porte 

apresentarem o mesmo valor. 

9.6.2 - Nas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 

proposta mais bem classificada não enquadrada como microempresas e empresas de 

pequeno porte. 

9.6.3 - no caso de valores iguais nas propostas de microempresas e empresas de 

pequeno porte que estejam enquadradas na situação prevista no subitem anterior, a 

primeira a apresentar oferta será decidida por sorteio a ser realizado pela Comissão 

de Licitações, ressalvado o disposto no art. 3º, § 2º da Lei nº. 8666/93.  

9.7 - No caso de empate, será adotado o seguinte procedimento: 

9.7.1 - Para as situações previstas no subitem 9.6.2 deste edital será oportunizado à 

microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada apresentar 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de 10 

minutos, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

9.7.2 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 

na forma do subitem 9.7.1 acima, serão convocadas as remanescentes que porventura 

se enquadrem na hipótese do subitem 9.6.2, na ordem classificatória, para o exercício 

do mesmo direito. 

9.7.3 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos neste subitem, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

9.7.4 - O critério a ser adotado para o desempate entre duas ou mais propostas de 

menor preço é obrigatoriamente o sorteio na presença dos licitantes, ressalvados os 

dispositivos constantes na Lei Complementar 123/2006. 

 

10 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

10.1 - Concluído o julgamento, com a classificação rigorosa das propostas, a Comissão 

de Licitação poderá fornecer o resultado, ou registrar, na presença de todos, nova data 

para a proclamação do resultado.   

10.2 - Classificadas as propostas, o processo da licitação deverá ser remetido ao 

Secretaria de Administração que o encaminhará à Presidência do Tribunal, após ter sido 

decidido todos os recursos administrativos eventualmente interpostos, esta procederá à 

homologação do julgamento, assim como, determinará ao setor competente, a 

convocação do vencedor para cumprir o licitado. 

 

11 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Convite correrão por conta 

da seguinte dotação orçamentária: 

020101 – Tribunal de Contas do Estado do Pará 
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01.032.1455 8.571 - Modernização da Infraestrutura do TCE 

Fonte de Recursos: 

01 – Ordinários 

Natureza da Despesa:  

3390.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Juídica 

Contenção de Crédito: 

2019ND00121 

 

12 - IMPUGNAÇÃO / RECURSO / REPRESENTAÇÃO 

12.1 - Das decisões relacionadas com esta licitação cabem as impugnações, recursos e 

representações previstas no Parágrafo 1º., 2º. e 3º. do Art. 41, Art. 109 e Parágrafo 1º. 

do Art. 113. da Lei Federal nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 8.883/94. 

 

13 - INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS 

13.1 - As dúvidas e esclarecimentos sobre este Convite deverão ser solicitadas à 

Secretaria de Administração, através da Comissão Permanente de Licitação deste 

Tribunal em sua sede, no horário entre 09:00 às 13:00 horas e/ou pelo telefone (91) 

3210 - 0587. 

 

14 - PENALIDADES E MULTAS 

14.1 - A apresentação da proposta será considerada como evidência de que a 

proponente examinou completamente o presente Convite, obteve do Tribunal 

informações satisfatórias sobre quaisquer pontos duvidosos e considera que a 

documentação lhe permitiu preparar uma proposta completa, aceitando todos os seus 

termos, sob pena de sujeitar-se às sanções administrativas desta Corte. 

14.2 - No caso de desistência do vencedor após o julgamento, este responderá por 

eventuais perdas e danos para com o Tribunal de Contas, e ficará suspenso de licitação 

no Tribunal pelo prazo não superior de 02 (dois) anos a contar da data sanção, assim 

como, a empresa que apresentar dolosamente, por ocasião da habilitação, documentos 

fraudulentos ou sem validade, comprovadamente visando frustrar os objetivos desta 

licitação, também ficará suspenso de licitação no Tribunal pelo prazo não superior a 02 

(dois) anos, a contar da data da sanção, garantindo, contudo, o direito à ampla defesa e 

o contraditório. 

14.3 - Sem prejuízos das penalidades previstas no Item anterior e na Lei das Licitações 

Públicas, será imposta multa de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) por 

dia de atraso e de 10% (dez por cento), sobre o valor do empenho ao adjudicatário que 

se recusar, expressa ou tacitamente, a cumprir o licitado, além da declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição. Porém, sempre garantindo a ampla 

defesa do licitante vencedor-desistente. 

14.4 - Na desistência da empresa vencedora do certame, será convocado, por ordem 

decrescente, o licitante remanescente da melhor proposta por ordem de classificação, 

com obediência integral das mesmas condições, prazos e preços atualizados da proposta 

ofertada pelo primeiro classificado.  

 

15 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 - A simples apresentação da proposta obriga e subordina o proponente ao 

cumprimento de todas as disposições contidas no presente Convite e na Lei nº. 
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8.666/93. 

15.2 - A Comissão de Licitação poderá desclassificar proponente, por ato 

fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras 

sanções cabíveis, caso comprove qualquer fato que desabone a Capacidade Jurídica, a 

Regularidade Fiscal, e a Idoneidade Financeira das proponentes, ou que seja 

considerada inidônea através de publicação oficial. 

15.3 - A Comissão de Licitação não poderá descumprir as normas e condições do 

Convite. 

14.5 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação, nomeada para 

esta Licitação. 

14.6 - Em Caso de divergência entre o Projeto Básico – Anexo I do Edital e o corpo 

principal do Edital, prevalesce o último.  

 

Belém, 03 de junho de 2019. 

 
 

 

 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira 

Presidente em exercício do Tribunal de Contas do Estado do Pará  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROJETO BÁSICO - ANEXO II DO EDITAL  



 

    

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO BÁSICO Nº 03/2019 

 

ADEQUAÇÃO FUNCIONAL DA EDIFICAÇÃO LOCALIZADA NA TV. RUI 

BARBOSA, OBJETIVANDO A TROCA DAS TELHAS DE CIMENTO AMIANTO DA 

COORDENADORIA DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DESTE TCE-PA, BEM 

COMO TAMBÉM IMPLANTAR O SISTEMA DE PROTEÇÃO DE INCÊNDIO E 

PÂNICO NO PRÉDIO. 
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BELÉM - PARÁ 
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1. OBJETO. 

01. ADEQUAÇÃO FUNCIONAL DA EDIFICAÇÃO LOCALIZADA NA TV. RUI 

BARBOSA, OBJETIVANDO A TROCA DAS TELHAS DE CIMENTO AMIANTO DA 

COORDENADORIA DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DESTE TCE-PA, BEM 

COMO TAMBÉM IMPLANTAR O SISTEMA DE PROTEÇÃO DE INCÊNDIO E 

PÂNICO NO PRÉDIO. 

2. FINALIDADE DA OBRA. 

01. Adequação de parte da cobertura do galpão onde estão sendo efetuadas a guarda dos 

processos julgados pelo TCE-PA, na Coordenadoria de Informação e Documentação.  

02. Implantação de um sistema de  combate contra incêndio e pânico, com  projeto a ser  

desenvolvido conforme todas as instruções técnicas exigidas pelo Corpo de Bombeiros do 

Estado do Pará, em conformidade com as diretrizes para edificações acima de 750m² e 

altura acima de 3 pavimentos, visando proteger a vida dos usuários que estão no local como 

também procurar preservar as áreas patrimoniais, em caso de incêndio, diminuindo os danos 

ambientais e perdas materiais no local, com instalações de dispositivos e equipamentos mais 

comuns instalados na maioria dos projetos que são: extintores de incêndio, iluminações de 

emergência, alarmes de incêndio, hidrantes e equipamentos possuindo indicando as rotas de 

fuga do local.  

3. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES. 

03. Para efeito das presentes especificações, o termo CONTRATANTE significa Tribunal de 

Contas do Estado do Pará que contratará os serviços objeto da presente licitação; o termo 

CONTRATADA define o proponente vencedor do certame licitatório e a quem este último 

dever-se-á reportar. 

04. Os materiais e serviços a serem contratados deverão obedecer rigorosamente: 

a) Às normas e especificações constantes deste projeto básico; 

b) Às normas da ABNT; 

c) Às disposições legais da União, dos Governos Estadual e Municipal; 

d) Aos regulamentos das empresas concessionárias; 

e) Às prescrições e recomendações dos fabricantes; 

f) Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT. 

05. Os casos não abordados serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a manter o 

padrão de qualidade previsto para materiais e serviços componentes desta documentação. 

Nenhuma modificação poderá ser feita nas especificações sem autorização expressa da 

FISCALIZAÇÃO. 

06. A presente Especificação foi elaborada sob responsabilidade direta do Tribunal. A 

CONTRATADA, ao aceitá-las, assumirá a única e irrecusável responsabilidade pela sua 

correta e completa execução. 

07. Considerar-se-á a CONTRATADA como altamente especializada nos produtos em questão 

e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, também, as 

complementações e acessórios por acaso omitidos no projeto básico, mas implícitos e 

necessários ao perfeito e completo funcionamento de todo produto. 

08. Todos os materiais fornecidos, deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade 

e estarem de acordo com as especificações. A inobservância a estas especificações técnicas 

implica na não aceitação parcial ou total, devendo a CONTRATADA refazer as partes 

recusadas sem direito a indenização. Material similar a ser utilizado deverá ser apresentado 

com antecedência à FISCALIZAÇÃO para a competente autorização,  

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

09. Registro da empresa no CREA, no caso de a empresa que vier a ser adjudicada for de outro 

Estado, a mesma deverá validar a Certidão com o visto do CREA – PA, apresentando-a, 

novamente, no ato da assinatura do contrato, agora devidamente validada.  

10. Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente na data prevista para  

entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 

entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de 
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obra/serviços com características similares quanto  ao tamanho da área construída/serviços 

realizados e características construtivas (serão consideradas obras/serviços com no mínimo 

60%  da execução pretendida), comprovação esta, que deverá ser efetuada através de acervo 

técnico, devidamente reconhecido pelo CREA, contendo os seguintes serviços: 

a) Cobertura de prédio ou galpão em telhas metálicas. 

b) Implantação de Sistema de Prevenção de incêndio e Pânico. 

11. O Licitante deverá apresentar, em papel timbrado da empresa, declaração desse responsável 

técnico, detentor do atestado, concordando com a sua indicação como responsável técnico 

pelo objeto desta licitação. 

5. LOCAL DE REALIZAÇÃO DA OBRA. 

01. As obras de serão realizadas no Prédio do TCE-PA, na TV. Rui Barbosa nº 726, CEP: 

66053-260, Reduto-Belém, PA. 

6. VISITA TÉCNICA. 

01. As LICITANTES deverão visitar o local destinado à execução das obras. A Visita 

Técnica é considerada obrigatória. 

02. O prazo para as visitas iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, es-

tendendo-se até o último dia útil que antecede à abertura dos envelopes. 

03. Para a visita, o representante legal da LICITANTE, será acompanhado por represen-

tante da CONTRATANTE designado para esse fim e deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 

empresa comprovando sua habilitação para a realização da visita, com firma 

reconhecida. 

04. Os Projetos arquitetônicos auxiliares para a execução da obra, serão repassados às 

firmas interessadas no certame licitatório, por ocasião de sua visita técnica. 

7.  SERVIÇOS A EXECUTAR. 

7.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. 

01. A CONTRATADA deverá fornecer e instalar placa de obra, sendo uma com o nome de seus 

responsáveis técnicos, a placa da CONTRATANTE conforme modelo a ser fornecido e 

demais placas necessárias padrão CREA-PA, em local a ser definido pela 

FISCALIZAÇÃO. 

7.2. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA. 

01.  Será a correspondente a administração local da obra: o custo da administração local deverá 

considerar o vulto da obra a fim de dimensionar a estrutura administrativa de apoio 

necessária à sua perfeita execução e deverá levar em conta parâmetros como: 

Dimensionamento do canteiro de obras, instalações de escritórios, depósitos, áreas de 

estocagem, concreteira, etc.  

02. Dimensionamento de mão de obra da administração direta local, composta, principalmente, 

por: engenheiros, funcionários administrativos, encarregado geral, almoxarifes, etc. 

03. Dimensionamento da logística de apoio à administração local. 

04. Dimensionamento das despesas gerais de manutenção do escritório da obra, tais como:  

despesas de comunicação, despesas com material de escritório, despesas com alimentação, 

uniforme e EPI (equipamentos de Proteção Individual) de operários, etc.  

7.3. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. 

01. As demolições necessárias e retiradas dos resíduos gerados, deverão ser executadas de 

forma a não comprometer a segurança ou danificar os elementos conservados. 

02. Independente do Contrato entre a CONTATADA e o TCE-PA, existe a responsabilidade 

da mesma quanto a danos que venha a causar a terceiros (pessoas e coisas), tais como as 

edificações, a transeuntes e a empregados da própria construtora. Assim, a contratação de 

seguro de responsabilidade civil é uma medida cautelar. 

03. Antes de ser iniciada qualquer obra de demolição, as linhas de abastecimento de energia 

elétrica, água, gás e outros inflamáveis, substâncias tóxicas e as canalizações de esgoto e 

de escoamento de água pluvial deverão ser desligadas, retiradas, ou protegidas, ou isoladas, 

respeitando as normas e determinações em vigor.  
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04. As escadas deverão ser mantidas desimpedidas e livres para circulação de emergência e 

somente serão demolidas à medida que forem sendo retirados os materiais dos pavimentos 

superiores.  

05. Objetos pesados ou volumosos deverão ser removidos mediante o emprego de dispositivos 

mecânicos, ficando proibido o lançamento em queda livre de qualquer material.  

06. Os elementos da edificação em demolição não poderão ser abandonados em posição que 

torne viável o seu desabamento, provocado por ações eventuais.  

7.4. COLETA E CARGA DE ENTULHO. 

01. Deverá ser realizada a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente 

desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como cuidadosamente varridos os 

seus acessos; 

02. Todos os materiais inservíveis para o reaproveitamento, proveniente das escavações 

deverão ser acondicionados em local previamente acordado com a FISCALIZAÇÃO por 

até 24 (vinte e quatro) horas, sendo que após este prazo deverá ser providenciada a 

remoção deste material para bota-fora em local de responsabilidade da CONTRATADA 

após cubagem do mesmo atestada pela FISCALIZAÇÃO. 

03. Todo o material proveniente dos serviços de demolição e remoção deverá ser transportado 

através de caçambas. A CONTRATADA é obrigada a providenciar descarte do material de 

bota-fora em local permitido pelas autoridades locais, salvo instruções da 

FISCALIZAÇÃO para guarda em depósito específico. 

7.5. ANDAIMES E PLATAFORMAS (ALTURA SUPERIOR A 2,0 M). 

01. Para os trabalhos a serem realizados que demandarem serviços em locais acima de 2,0 m 

(dois metros) de altura, serão utilizados os andaimes e plataformas do tipo fachadeiro, 

nesses casos, a Contratada deverá incluir previsão no seu orçamento, o Laudo de Inspeção 

e de vistoria, assim como o Programa de prevenção de acidentes (CIPA), inclusos nos 

valores contratados indicados na Planilha de Composição de Custos. 

7.6. LOCAÇÃO DA OBRA,  

01. A locação da obra deverá ser executada por profissional habilitado, utilizando instrumentos 

e métodos adequados implantando marcos com cotas de nível perfeitamente definidas para 

demarcação dos eixos referenciais. 

02. Se confirmadas situações de eixos que excedam as recomendações do projeto de 

fundações, a CONTRATADA será responsável pelos custos das alterações do projeto de 

estrutura, assim como das modificações físicas consequentes das intervenções (blocos de 

coroamento, cintas de equilíbrio, etc.). 

03. A execução de serviços de Locação de Obras deverá atender também às seguintes Normas 

e Práticas Complementares: Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios 

Públicos Federais; Normas da ABNT e INMETRO; Códigos, Leis, Decretos, Portarias e 

Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços 

públicos; Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA. 

7.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 

01. A proponente deverá verificar “in loco” todo e qualquer tipo de instalações, instalações 

incompletas, passagens de instalações existentes, alimentações, despejos, locais de 

passagem das redes públicas, e de implantação das obras e serviços, e compará-las com os 

projetos, para que sejam sanadas toda e qualquer desconformidade na execução final das 

instalações, inclusive execução de todas as alimentações, derivações, interligações 

necessárias às mesmas. 

02. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA. Toda a execução e fornecimento dos 

materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários. Em todas as instalações, as marcas dos 

dispositivos elétricos aplicados na obra deverão previamente ser aprovadas pela 

FISCALIZAÇÃO. Todas as tubulações e conexões deverão ser montadas, de modo que a 

marca fique visível para inspeção da FISCALIZAÇÃO. 

03. Os detalhes de locação e posição dos pontos elétricos deverão ser executados conforme a 

definição da FISCALIZAÇÃO. 
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04. Deverão ser feitos enchimentos em alvenarias, pisos, estruturas, tetos, etc., para embutir as 

instalações. Todos os cabos deverão ser do tipo não propagante à chama, conforme norma 

NBR 13248.  

05. Todos os eletrodutos embutidos deverão ser de PVC rígido rosqueável enquanto que os 

eletrodutos aparentes serão do tipo ferro galvanizado semi-pesado.  

06. Todas as tomadas devem possuir conectores do tipo 2P+T, 250V, obedecendo ao padrão 

Brasileiro de tomadas elétricas. Não serão admitidas tomadas sem o pino Terra. 

07. A bitola mínima dos cabos será 2,5 mm² e o diâmetro mínimo de eletrodutos será Ø3/4”. 

7.8. REFORMA DO TELHADO. 

01. A empresa contratada deverá detectar e corrigir os pontos de vazamentos nos telhados, 

tendo atenção especial nos elementos de fixação (ganchos, arruelas e porcas). Para 

detecção dos pontos de vazamento, a contratada deverá utilizar uma mangueira com água 

que deverá ser esguichada contra as telhas simulando uma situação de chuva. Os pontos de 

vazamento também são indicados pelas manchas na laje, no piso ou forro, conforme o 

local;  

02. Deverão ser vedados com material adequado todos os parafusos de fixação das telhas; 

Deverá ser aplicado elastômetro do tipo “veda-calha” nos pontos de vazamentos em que 

couber e for necessária esta solução; 

03. Deverão ser corrigidos os transpasses laterais e longitudinais das telhas. A correção deverá 

se dar por meio da superposição de outra telha nos pontos onde forem encontradas falhas; 

04. Nos furos originados por dobra ou amassamento de telha que não forem críticos, poderá ser 

aplicada a fita adesiva auto-colante aluminizada; 

05. Em outros pontos críticos, a solução deverá ser sempre a substituição da telha danificada; 

06. Deverão ser promovidas a limpeza e revisão das calhas, tanto das emendas das chapas, 

como na fixação na platibanda e também nas conexões com os condutores de saída de 

água;  

07. Deverão ser reexecutadas todas as vedações dos rufos, considerando-se sua retirada e 

recolocação onde for necessário. Esta vedação deverá ser feita com elastômetro (“veda 

calha” ou similar). Novos rufos deverão ser instalados nos pontos de vazamento mais 

críticos; 

08. Na região da cobertura, nos locais que apresentarem infiltrações, evidenciadas por 

afofamento de reboco ou empolamento, os revestimentos deverão ser retirados e 

recompostos com argamassa de cimento e areia e material impermeabilizante; na região 

superior e interna das platibandas das edificações, o reboco com afofamento ou danificado 

deverá ser retirado e refeito com aplicação de material impermeabilizante e acabamento 

com pintura impermeabilizada na cor original; 

09. As peças que por ventura não tenham condições de reaproveitamento deverão ser 

substituídas obedecendo, neste caso, o perfeito encachamento das demais peças existentes   

7.9. COBERTURA EM TELHAS METÁLICAS  

01. O local a ser aplicado a cobertura metálica é a área correspondente a COORDENADORIA 

DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO. O perfil da telha a ser empregada é a Telha 

Trapezoidal 25 TMTP - 25 da ETERNIT, ou similar, e terá as seguintes características, 

conforme catálogo técnico da Eternit: 
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Fonte: https://www.aecweb.com.br/cls/catalogos/eternit/telha_termoacustica.pdf 

 

02. Estes perfis se adaptam bem a obra, vencendo os mais variados vãos, em coberturas com 

estrutura metálica. São produtos fabricados em aço galvanizado ou galvalume, que 

oferecem alta proteção em cor natura, com a chapa de aço revestida com uma camada de 

liga Al-Zn. A combinação do zinco com o alumínio alia a excelente performance do zinco 

em proteger bordas e pequenas descontinuidades no revestimento à excepcional resistência 

por barreira oferecida pelo alumínio. Este produto mantém a resistência estrutural do aço-

base e confere alta resistência à corrosão atmosférica, elevada refletividade ao calor, o que 

gera maior conforto térmico e resistência à oxidação. 

03. É recomendável o uso de 4 parafusos por telha, por terça com a fixação feitas por parafusos 

auto perfurantes que permite uma perfeita fixação nas terças de apoio sem deformar a 

telha. Recomenda-se uma fixação longitudinal para costura (fixação telha-telha) de, no 

máximo, 500 mm. 

04. As telhas devem ser suspensas, uma a uma, por sistemas de elevação convencionais até o 

telhado; não devem ser arrastadas sobre o chão, terças, longarinas, etc; para maior 

segurança dos montadores, o manuseio das telhas deve ser realizado utilizando EPIs como 

luva e bota de segurança, óculos, capacete, etc. 

05. O local de estocagem deverá ser coberto, seco e ventilado, para se evitar o fenômeno da 

corrosão galvânica resultante da umidade; quando a utilização das telhas não for imediata 

deve-se evitar a estocagem horizontal. As telhas devem ser acomodadas sobre suportes de 

alturas diferentes, de forma a dar alguma inclinação ao fardo; as telhas empilhadas devem 

estar afastadas do piso no mínimo 15cm, apoiadas sobre caibros posicionados de forma que 

https://www.aecweb.com.br/cls/catalogos/eternit/telha_termoacustica.pdf
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o peso de cada pilha seja distribuído atuando uniformemente sobre eles; quando 

armazenada sob lona, deve-se inspecioná-la frequentemente para verificar se há 

deslocamento ou rasgaduras na cobertura que permita a penetração da umidade. 

7.10. SISTEMA DE PROTEÇÃO DE INCÊNDIO E PÂNICO. 

01. A Presente especificação refere-se a instalação e adequação do sistema de prevenção e 

combate a incêndio do Prédio do Tribunal de Contas do Estado do Pará, localizado na TV. 

Rui Barbosa nº 722, Belém-Pará. 

02. O objetivo do documento tem por finalidade estabelecer normas gerais e específicas, 

métodos de trabalho e padrões de conduta para a execução do objeto referido e deve ser 

considerado complementar aos desenhos de execução dos projetos citados e demais 

produtos técnicos e documentos contratuais.  

03. Para definição do projeto deverão ser consideradas: 

a) Normas Brasileiras aprovadas pela ABNT; 

b) Normas e Recomendações do Ministério do Trabalho e Emprego; 

c) Normas, Especificações e Recomendações do Corpo de Bombeiros do Estado do 

Pará; 

d) A supervisão e orientação do órgão técnico do TCE e demais estatutos pertinentes 

existentes. 

04. DA EDIFICAÇÃO E ÁREAS DE RISCO  

a) Identificação: Prédio Público Estadual  

b) Área do terreno: 2007.57m²  

c) Área Construída: 1.499,66m².  

d) Risco: Baixo – 300 MJ/m²  

e) Características do Imóvel:  Alvenaria com pilares em concreto armado e cobertura 

em estrutura metálica. 

05. A firma contratada deverá fornecer Projeto de Prevenção de Combate a Incêndio rede fixa 

e móvel (hidrantes e extintores) com planta baixa indicando tubulações, prumadas, do 

reservatório, caixas de hidrante e/ou equipamentos, bem como apresenta 

06.  A firma contratada deverá fornecer o cálculo do dimensionamento do reservatório inferior, 

em concreto armado, com capacidade de 5 m³, e tubulações que se fizerem necessários, 

bem como, das instalações eletromecânicas; do sistema de bombeamento de recalque e da 

bomba de incêndio. 

07. Apresentar o projeto de prevenção de incêndio e pânico aprovado junto ao corpo de 

bombeiros conjuntamente com fornecimento de sua ART, pelo CREA-PA. 

08. Deverá ser feita a adequação do sistema elétrico para ligação independente do circuito de 

segurança contra incêndio: Os circuitos dos serviços de segurança devem ser 

independentes de outros circuitos. O quadro dos equipamentos de segurança contra 

incêndio (bomba e central de alarme) deve ser provido de identificação do lado externo, 

legível e não facilmente removível e devem possuir na edificação os esquemas unifilares 

respectivos.  

09. As Luminária de Emergência LED (30 leds) deverão ter autonomia de 3 horas, com Bateria 

recarregável e selada, com fluxo luminoso mínimo de 360 lumens e saída bivolt automática 

(127V e 220V), com certificado INMETRO. Estas luminárias deverão ser instaladas na 

edificação em número e locais determinados em conformidade com o projeto.  

10. Conduletes metálicos ¾” – os conduletes metálicos deverão ser utilizados para facilitar as 

instalações elétricas aparentes das luminárias.  

11. A Botoeira acionador alarme com sinalizador deverá conter caixa padrão em ABS, tensão 

de alimentação 12~24V, consumo em supervisão: 200 A, corrente de alarme 19mA, LED 

verde de supervisão, LED vermelho de alarme, teste através de chave reset e deverão ser 

instaladas junto aos hidrantes.  

12. O avisador sonoro tipo sirene: Sirene eletrônica industrial tipo corneta, dois toques, 

potência sonora: 115 Db, Alimentação: 24V – 0,8A – 8W, dimensões: 100x100x110mm. 
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Deverão ser instaladas de forma que fique audível em toda a edificação, de acordo em 

número previsto no projeto.  

13. A Central de Detecção e Alarme de incêndio terá o painel tipo repetidor e deve ficar em 

local onde haja constante vigilância humana e de fácil visualização. A central deve acionar 

o alarme geral da edificação, devendo ser audível em toda a edificação, todo o sistema 

deve ter duas fontes de alimentação. A central de alarme deverá estar em conformidade 

com a NBR 17240.  

14. Os cabos usados nas instalações eletromecânicas será o cabo de cobre de 1,5 mm, 

isolamento 750V – Isolação em PVC 70°C. – Serão utilizados para instalações elétricas 

fixas do sistema de prevenção e combate a incêndio.  

15. O eletroduto de ferro galvanizado, médio de 3/4” – com acessórios. Todas as instalações 

aparentes (externas) deverão ser protegidas por eletrodutos de ferro galvanizado.  

16. Disjuntor Termomagnético unipolar 127/220V, 10A-30A– todos os novos circuitos criados 

para atender o sistema de prevenção e combate a incêndio deverão prever disjuntores.  

17. Adequação do sistema elétrico para ligação independente do circuito de segurança contra 

incêndio: Os circuitos dos serviços de segurança devem ser independentes de outros 

circuitos. O quadro dos equipamentos de segurança contra incêndio (bomba e central de 

alarme) deve ser provido de identificação do lado externo, legível e não facilmente 

removível e devem possuir na edificação os esquemas unifilares respectivos.  

18. Abrigo de Hidrante completo 2 e 1/2’ – incluso mangueira 30 metros. Abrigo para 

mangueira metálico na cor vermelha, contendo mangueira de 30 metros, registro globo 

angular de 45º, diâmetro de 63 mm, chave para hidrantes, engate rápido e esguicho 

regulável de 40 mm. O abrigo deve ter as dimensões suficientes para acondicionar com 

facilidade as mangueiras e respectivos acessórios, com dimensões mínimas de 

0,60mx1,20m. Deverão ser executados de acordo com o projeto, desde que os pontos de 

tomada de água estejam posicionados:  

a) Nas proximidades das portas externas, escadas e/ou acesso principal a ser 

protegido, a não mais de 5,00 metros;  

b) Em posições centrais nas áreas protegidas, devendo atender ao item “a” 

obrigatoriamente;  

c) Fora das escadas ou antecâmaras de fumaça;  

d) De 1,00 m a 1,5 m do piso.  

19. Botoeira acionamento bomba de incêndio tipo quebra vidro. Botoeira para acionamento de 

bomba à distância tipo quebra-vidro, com botão liga/desliga, produzida em plástico ABS 

antichama de alto impacto ou material similar aprovado no INMETRO na cor vermelha, 

com martelo e corrente para o rompimento do vidro, dimensões e especificações de acordo 

com a NBR 13714.Deverão ser instaladas junto aos hidrantes, de acordo com o projeto.  

20. Reservatório metálico, tipo taça, sem água na coluna, confeccionado em chapa de aço, liga 

de carbono com alta resistência mecânica, para armazenamento de água potável, estanque 

com pintura anticorrosiva interna e externamente em duas demãos (tinta primer e epóxi, 

poliamida bicomponente na cor branca), com escada lateral externa iniciando-se a 2,00 

metros de altura e terminando no topo do reservatório (tipo marinheiro), degraus de 0,30m 

a 0,35m, fixada à estrutura do reservatório com capacidade de sustentação de carga mínima 

de 300kg. Alçapão de entrada no topo, com tampa articulada, diâmetro de 0,60m. tubo 

respirador no topo, protegido contra a entrada de insetos. Guarda-corpo no topo com 0,90m 

de altura. Capacidade de acumulação do reservatório para 15m³ de água. Altura da coluna 

mínima de 3,60m. altura máxima total de 8,82m. bom acabamento interno e externo, sem 

frestas, respingos e solda, bordas, etc. o reservatório deverá possuir 03 (três) saídas para 

abastecimento na parte inferior em diâmetro de 75mm (2 ½”), com roscas internas, além de 

um tubo de descarga de dn 1 ½”, na parte superior duas conexões de entrada, rosqueada em 

2 ½” e 1 ½”, além de um tubo extravasor, com dn 2½”. O reservatório deverá ter 02 (duas) 

alças metálicas na sua parte superior internamente para suporte de boias de nível. 
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21. Bomba de incêndio 5 CV. Bomba d’água elétrica para sistema de prevenção e combate a 

incêndio, 5 cv de potência, diâmetro da sucção e recalque de 2½’. A bomba deverá ser 

instalada junto ao reservatório e ficar em local seguro contra as ações mecânicas e 

intempéries. As bombas de incêndio devem ser protegidas contra danos mecânicos, 

intempéries. 

22. A bomba “jockey”, do tipo centrífuga, devem ter uma vazão de 17 l/s cada e pressão 

manométrica de 10 m.c.a (a ser confirmado pelos cálculos do detalhamento do projeto). 

Caso seja possível, e com viabilidade demonstrada via memória de cálculo hidráulico, no 

hidrante mais desfavorável, com 2 hidrantes operando ao mesmo tempo. 

23. A automatização da bomba principal ou de reforço deve ser executada de maneira que, 

após a partida do motor, seu desligamento seja somente manual no seu próprio painel de 

comando, localizado na casa de bombas. 

24. Será previsto pontos de acionamento manual para as bombas, instalados em locais seguros 

da edificação e de fácil acesso conforme apresentado no projeto. 

25. As bombas deverão ter acionamento automático pela simples abertura de qualquer ponto de 

hidrante da instalação e deverão atingir pleno regime em no máximo 30 segundos após sua 

partida. As automatizações da bomba de pressurização (jockey), para ligá-la e desligá-la 

automaticamente e da bomba principal, para somente ligá-la automaticamente, devem ser 

feitas através de pressostatos instalados e ligados nos painéis de comando e chaves de 

partida dos motores de cada bomba.  

26. O Quadro de Comando da bomba principal e da bomba “jockey”, devem ser fornecidos e 

conter: 

a) Disjuntor principal para proteção de sobrecorrente, dimensionado para potência e 

voltagem nominais do motor, com contato auxiliar para a sinalização remota das 

posições fechada, aberta e disparo; 

b) Proteção de sobre corrente e alarme para indicar perda ou inversão de fase; 

c) Botoeira de partida manual em caso de falha do sistema de controle; 

d) Luz piloto para indicação de potência disponível; 

e) Luz piloto para indicação de bomba em funcionamento; 

f) Transformador de controle de 120V; 

g) Botoeiras locais de partida e parada; 

h) Temporizador para evitar partidas sucessivas da bomba; 

i) Circuito de travamento para operação da bomba com os sinais procedentes do 

pressostato e parada da bomba devido a nível baixo no reservatório; 

j) Terminais de borne para conectar sinais remotos de alarme; 

k) Terminais de controle para conectar os sinais procedentes dos medidores de níveis 

a serem instalados no reservatório de água e os sinais de pressão vindos do 

pressostato instalado na descarga das bombas; 

27. Os quadros deverão ser fornecidos completamente montados, ajustados e testados na 

fábrica, com disjuntores, barras, transformadores, chaves seletoras, terminais de bornes, 

proteção e demais acessórios necessários. Os seguintes sinais deverão ser enviados para o 

quadro de sinalização das bombas: 

a) Pressão no sistema; 

b) Bombas funcionando; 

c) Falta de energia nos motores das bombas; 

d) Inversão de fases. 

28. As bombas sé poderão ser operadas da casa de bombas. 

29. Deverá ser executado o BY PASS, onde os tubos, obrigatoriamente deverão possuir 

válvulas, que permitam o fechamento, para manutenção periódica do sistema.  

30. As caixas de incêndio terão dimensões mínimas de 90 cm de altura, 60 cm de largura e 17 

cm de profundidade, com porta frontal munidas de trinco e veneziana, e vidro de 3.0 mm 

com a inscrição INCÊNDIO, em letras vermelhas e terão os seguintes componentes: 

a) Registro Angular 63 mm; 
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b) Engate rápido STORZ de 63 mm com redução para 38 mm; 

c) Chave para hidrantes; 

d) Mangueiras de 38 mm de diâmetro interno, flexíveis, de fibra resistente à umidade, 

revestidas internamente de borracha, dotadas de junta STORZ e comprimentos de 

30 metros (2 x 15m). Para todos os pavimentos, esguichos com requinte de 13 mm. 

31. O dispositivo de recalque será instalado próximo da fachada principal da edificação, com a 

introdução voltada para a rua e para baixo em um ângulo de 45º. A localização do 

dispositivo de recalque sempre deve permitir aproximação da viatura apropriada para o 

recalque da água, a partir do logradouro público, para o livre acesso dos bombeiros, 

devendo ser identificado e pintado na cor vermelha. Se o dispositivo de recalque estiver 

situado no passeio público, deve possuir as seguintes características: 

a) Ser enterrado em caixa de alvenaria, com fundo permeável ou dreno (opcional);  

b) A tampa deve ser articulada e requadro em ferro fundido ou material similar, 

identificada pela palavra “INCÊNDIO”, com dimensões de 0,40 m x 0,60 m e 

pintada da cor vermelha;  

c) Estar afastada a 0,50 m da guia do passeio;  

d) A introdução voltada para cima em ângulo de 45º e posicionada, no máximo, a 0,15 

m de profundidade em relação ao piso do passeio;  

e) Permitir o fluxo de água nos dois sentidos e instalada de forma a garantir seu 

adequado manuseio; 

f) Vedação etileno propileno, com haste ascendente, com castelo quadrado de uso 

específico do CBMMG. Abrigo para registro de recalque - tipo coluna - completo. 

O abrigo deverá ser metálico instalado na fachada principal da edificação, ou no 

muro de divisa com a rua, com a introdução voltada para a rua e para baixo em um 

ângulo de 45º e a uma altura entre 0,60m e 1,50m em relação ao piso do passeio, 

deve estar localizada em local que permita aproximação do caminhão d’água, o 

engate do recalque deve ser compatível ao utilizado pelo corpo de bombeiros.  

32. Tubulação Ferro Galvanizado – 65 mm – Inclusive conexões. A tubulação deverá ser de 

diâmetro de 21/2"’, roscável, com suas respectivas conexões e acessórios que devem 

garantir a estanqueidade e a estabilidade mecânica da junta e não deve sofrer 

comprometimento de desempenho se for exposto ao fogo. A tubulação deve ser fixada nos 

elementos estruturais da edificação através de suportes metálicos, conforme a NBR 10897, 

rígidos e espaçados em no máximo 4,00 metros, de modo que cada ponto de fixação resista 

a cinco vezes a massa do tubo cheio de água mais 100 kg. As partes dos tubos que forem 

expostas deverão ser pintadas na cor vermelha. A tubulação enterrada com tipo de 

acoplamento ponta e bolsa deve ser provida de blocos de ancoragem nas mudanças de 

direção e abraçadeiras com tirantes nos acoplamentos conforme especificado na NBR 

10897/08.  

33. Sinalização de Emergência – Toda sinalização de emergência deverá atender ao contido 

nas normas, em seu dimensionamento e formas. As placas de sinalização – proibido fumar, 

deverá ser colocada no pátio de estacionamento e manobra da garagem. A Placa “Saída de 

Emergência” deverá ser fixada sobre as portas de saída da edificação. A “Placa Alarme de 

Incêndio” deverá ser fixada sobre as abotoeiras de alarme de incêndio. A “Placa Bomba de 

Incêndio” deverá ser fixadas sobre as abotoeiras da bomba de incêndio. 

7.11. LIMPEZA GERAL. 

01. A CONTRATADA deverá, ao longo da obra, procurar manter o canteiro e os locais em 

obra organizados e na medida do possível limpos. 

02. Concluídos os serviços em cada área, estas deverão ser limpas para facilitar a verificação 

por parte da fiscalização e, sempre que possível vedado o acesso. 

03. Antes da entrega da obra deverá ser elaborada a limpeza geral dos pisos, parede, vidros, 

equipamentos e áreas externas. 

04. Para a limpeza, deverá ser usado de um modo geral água e sabão neutro. O uso de 

detergentes, solventes e removedores químicos, deverão ser restritos e feitos de modo a não 
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causar danos às superfícies e peças. Deverão ser utilizados apenas os produtos 

especificados pelos fabricantes dos materiais e componentes empregados na obra. 

05. Os pisos de cerâmica deverão ser limpos com produtos adequados, não sendo permitido o 

uso de soda cáustica. Antes de ser utilizado material de limpeza específico às superfícies 

deverão ser limpas de respingos de tinta, manchas ou argamassa. 

06. O entulho e restos de materiais, andaimes e outros equipamentos de obra, deverão ser 

removidos. 

8. PREÇO DE REFERENCIA. 

01. Os preços deverão ser apresentados conforme os itens constantes na planilha, com as 

discriminações das quantidades, preços unitários e totais de cada item, incluindo todos os 

impostos, administração, lucro, frete, seguros, encargos sociais e demais ônus que incidam 

sobre a obra, as quais ficarão a cargo da CONTRATADA. 

02. As firmas LICITANTES deverão preencher, obrigatoriamente, a planilha de preços e o 

cronograma físico-financeiro, constantes do Edital de Licitação. 

03. Os preços ora a serem contratados, pela exigüidade do prazo para execução, não serão 

reajustados, ressalvados, porém as disposições do art. 65. da lei n.º 8.666/93. 

04. A apresentação da planilha de preços pelos concorrentes, na licitação será considerada 

como evidência de que a proponente examinou completamente os projetos, as 

especificações, e demais documentos e os comparou entre si, e assim, obteve as 

informações necessárias e satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso antes de preparar a 

sua proposta de preços, pois os documentos da licitação lhe permitiram preparar uma 

proposta de preços completa e satisfatória. 

05. Destarte que, a simples apresentação das propostas pela licitante, com seus quantitativos 

fundamentados na planilha de preço base da obra (abaixo), implicará na submissão a todas 

as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância 

das normas legais vigente de cada serviço 

06. Os preços unitários dos serviços foram obtidos através dos preços dos insumos do 

SISTEMA SINAPI, da Caixa Econômica Federal, para o mês de referência JUN/2018 para 

a praça da Grande Belém, composto através das Composições de Preços do banco de dados 

do SOFTWARE ARQUIMEDES da Cype Engenheiros. Assim, os preços balizadores de 

cada serviço da obra estão consolidado conforme a planilha abaixo: 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA 

ORD DISCRIMINAÇÃO UM QUANT P.UNIT P.TOTAL 

1.1  SERVIÇOS PRELIMINARES        
     

9.508,10  

111  TAXAS ADMINISTRATIVAS   UN  
            

1,00  
     1.500,00  

     

1.500,00  

112  PLACA DA OBRA   M2  
            

0,80  
        577,50  

        

462,00  

113  ADMISTRAÇÃO DA OBRA   VB  
            

3,00  
     1.250,00  

     

3.750,00  

114 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

ANDAIME MODULAR, COM PISO 

METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE 

ANDAIME E LIMPEZA  

 M2  
        

385,00  
            9,86  

     

3.796,10  

1.4  REFORMA DA COBERTURA        
   

33.295,15  

141 
 REMOÇÃO DE TELAS EM CIMENTO 

AMIENTO SEM REAPROVEITAMENTO  
 m2  

        

385,00  
            3,50  

     

1.347,50  

142 
 COBRIMENTO TELHAMENTO COM TELHA 

DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM 
 m2  

        

385,00  
          53,00  

   

20.405,00  
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144 
 REVISÃO DA COBERTURA, CALHAS 

COLETORES E CAIXAS PLUVIAIS.  
 m2  

     

1.539,02  
            7,50  

   

11.542,65  

145 
 ADEQUAÇÃO FUNCIONAL 

COORDENADORIA DE INFORMAÇÃO E 

DOCUMENTAÇÃO  

      
     

6.634,78  

146  RETIRADA DE FORRO DE PVC   M2  
        

362,00  
            3,10  

     

1.122,20  

145 

 PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO 

INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA), INCL 

LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, 

COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E 

LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W.  

 Pt  
          

16,00  
        215,63  

     

3.450,08  

141 

 EXAUSTOR AXIAL, DIÂMETRO DE 40 CM, 

POTÊNCIA MÍNIMA 1/3 DE HP, VAZÃO DE 

4.800 M3  

 un  
            

3,00  
        687,50  

     

2.062,50  

1.6  SISTEMA PREVENÇÃO DE INCENDIO        
   

77.681,60  

161 

 PROJETO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A 

INCÊNDIO REDE FIXA HIDRANTES E 

EXTINTORES  

 M2  
     

2.371,04  
            3,75  

     

8.891,40  

162  PROJETO ESTRUTURAL CISTERNA 18 M³   VB  
            

1,00  
     1.187,50  

     

1.187,50  

163 

 RESERVATORIO INFERIOR DE INCÊNDIO 

EM CONCRETO ARMADO, COM 

IMPERMEABILIZAÇÃO  

 un  
            

1,00  
   18.699,28  

   

18.699,28  

164 

 CASA DE BOMBA EM ALVENARIA BL 

CERAMICO COM QUADRO PARA 

ACIONAMENTO  

 UN  
            

1,00  
     8.965,50  

     

8.965,50  

165 
 BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 

"INCÊNDIO" 3 A 5 CV  
 UN  

            

1,00  
     4.953,75  

     

4.953,75  

166 
 BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 

"JOCKEY" 1 A 3 CV  
 UN  

            

1,00  
     1.060,00  

     

1.060,00  

167 
 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED (30 

IEDS) - AUTONOMIA 3 HORAS  
 UN  

          

32,00  
        117,95  

     

3.774,40  

168 
 BOTOEIRA ACIONADOR ALARME COM 

SINALIZADOR  
 UN  

            

5,00  
          78,69  

        

393,45  

169  AVISADOR SONORO (SIRENE)   UN  
            

3,00  
          49,74  

        

149,22  

1610 
 CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE 

INCÊNDIO COMPLETA  
 UN  

            

1,00  
        681,25  

        

681,25  

1611 
 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, 

MÉDIO DE 3/4' - C/ACESSÓRIOS  
 M  

          

85,00  
          28,96  

     

2.461,60  
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CONTINUAÇÃO... 

ORD DISCRIMINAÇÃO UM QUANT P.UNIT P.TOTAL 

1612 

 CABO DE COBRE DE 1,5 MM, 

ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO EM PVC 

70°C  

 M  
        

255,00  
            2,23  

        

568,65  

1613 

 ADEQUAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO 

PARA LIGAÇÃO INDEPENDENTE DO 

CIRCUITO DE SEGURANÇA CONTRA 

INCÊNDIO  

 VB  
            

1,00  
     3.750,00  

     

3.750,00  

1614 
 ABRIGO DE HIDRANTE COMPLETO 2 1/2' - 

INCL. MANG.30M  
 UN  

            

5,00  
     1.766,96  

     

8.834,80  

1615 

 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO 

(EXTERNO OU EMBUTIDO) EM 

PRUMADAS OU PISO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.  

 M  
          

88,96  
          73,75  

     

6.560,80  

1616 

 QUADRO ELETRICOS DOS 

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

CONTRA INCÊNDIO (BOMBA E CENTRAL 

DE ALARME) COM CIRCUITOS DOS 

SERVIÇOS DE SEGURANÇA 

INDEPENDENTES DE OUTROS CIRCUITOS.  

 UN  
            

1,00  
     6.750,00  

     

6.750,00  

1.7  SERVIÇOS COMPLEMENTARES        
   

11.775,12  

171 
 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM 

CAMINHAO BASCULANTE 6M3  
 mes  

            

4,00  
     1.969,00  

     

7.876,00  

172  LIMPEZA FINAL DA OBRA   M2  
     

1.499,66  
            2,60  

     

3.899,12  

   VALOR TOTAL:        
 

138.894,75  

9. FORMA DE PAGAMENTO E RECEBIMENTOS DOS SERVIÇOS DA OBRA. 

01.  A aceitação de um serviço é a condição para que seja feita a medição mensal, a ser 

efetuada até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, com pagamento previsto conforme 

cronograma físico-financeiro da obra. O aceite deverá ser dado à CONTRATADA 

pela FISCALIZAÇÃO do TCE/PA, através de um Boletim de Medição de Serviços 

para liberar a continuação dos serviços e permitir o faturamento pela mesma. 

02. O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO será o estabelecido conforme tabela 

abaixo:  

DISCRIMINAÇÃO MÊS Nº 01 MÊS Nº 02 MÊS Nº 03 

Pagamento mensal 41.668,42 55.557,90 41.668,42 

PERC % 30% 40% 30% 

PAGAMENTOS 

ACUMULADOS 
41.668,42 97.226,32 138.894,75 

Em caso do não cumprimento das metas mensais preestabelecidas, financeiramente, tanto para 

maior quanto para menor, valerá o valor aferido no boletim de medição. O Pagamento será 

efetivado mediante apresentação de Nota Fiscal devidamente atestada pela Fiscalização do 

TCE/PA. 

03. As Notas Fiscais deverão ter todos os seus campos corretamente preenchidos, devendo 

a CONTRATADA detalhar, no campo de discriminação dos serviços, os valores de 

mão-de-obra e de material utilizado, separadamente. 
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04. Para cada Nota Fiscal, o TCE/PA recolherá o valor correspondente ao INSS 

diretamente à matrícula CEI (Cadastro Específico do INSS) da obra, sobre o valor de 

mão-de-obra informada na respectiva nota fiscal. 

05. A liberação do pagamento de cada etapa de obra ficará condicionada, ainda, à 

apresentação da guia de recolhimento do ISS junto à Prefeitura de Belém/PA, 

exclusivamente sobre a nota fiscal, relativa à parcela anterior e assim sucessivamente, 

conforme a legislação do município. A guia de ISS paga deverá ter informado, em seu 

corpo, o número da Nota Fiscal a que se refere.  

06. É de responsabilidade da empresa fornecedora do material ou serviço, todos os custos 

com impostos diretos e/ou indiretos, taxas, fretes e mão-de-obra para que o material 

seja entregue nas dependências do TCE; 

07. Em caso de devolução do material ou recusa do serviço, é de responsabilidade da 

empresa fornecedora todo e qualquer custo por esta operação, inclusive fretes, taxas, 

impostos ou encaminhamento ao fabricante. Neste caso, o fornecedor deverá 

comprometer-se devolver ou reparar ao TCE/PA o material ou serviço rejeitado um 

outro novo num período máximo de 30 dias. Caso contrário, deverá sofrer as sansões 

previstas em lei ou no próprio Edital. 

10. ENTREGA DA OBRA. 

01. Concluídos os serviços em cada área, estas deverão ser limpas para facilitar a verifi-

cação por parte da fiscalização e, sempre que possível vedado o acesso. 

02. Antes da entrega da obra deverá ser elaborada a limpeza geral dos pisos, parede, vidros, 

equipamentos e áreas externas. 

Para a limpeza, deverá ser usado de um modo geral água e sabão neutro. O uso de detergentes, 

solventes e removedores químicos, deverão ser restritos e feitos de modo a não causar danos às 

superfícies e peças. Deverão ser utilizados apenas os produtos especificados pelos fabricantes dos 

materiais e componentes empregados na obra. 

03. Os pisos de cerâmica deverão ser limpos com produtos adequados, não sendo permitido 

o uso de soda cáustica. Antes de ser utilizado material de limpeza específico às 

superfícies deverão ser limpas de respingos de tinta, manchas ou argamassa. 

11. PRAZO DE EXECUÇÃO. 
01.  O prazo de execução da obra será de 90 (noventa) dias úteis em conformidade ao 

caput do artigo 57 da lei 8.666/93, isto é, podendo ser alterado mediante a Termo 

Aditivo de Prazo, desde que justificável. 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

01. A empresa especializada deverá vistoriar o local de execução dos serviços para efetuar 

os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não 

incorrer em omissões. 

02. Será também de responsabilidade da contratada a reparação de quaisquer danos 

ocorridos, durante a execução dos serviços, decorrentes de acidentes de trabalho, ou 

quaisquer outros prejuízos ao TCE-Pa ou a terceiros. 

03. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela Diretoria de 

Logística e Patrimônio e terá como fiscal o Funcionário Engº Civil Nelson Araújo e 

como Fiscal Substituto a Funcionária Engª civil Hildenise Furtado.  

 

 

 

  

___________________________________________ 

Engº Civil Nelson Mesquita de Araújo 

CPF nº 104.182.292-87 

DIRETORIA DE LOGISTICA E PATRIMÔNIO 
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LAYOUT DA GARAGEM – ANEXO I DO PROJETO BÁSICO 
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ANEXO II DO EDITAL - MODELO DE DECLARAÇÃO “A” 

 

 

(Nome da Empresa) 

 

sediada na 

(Endereço completo) 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES 

QUANTO AO TRABALHO DO MENOR 

 

 

 

A empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., inscrita no CNPJ sob o número . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., declara, sob as penas da lei, que cumpre integralmente 

a norma contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, do art. 7º , 

inciso XXXIII, a saber: 

 

 

 ‘(...) proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

a  menores de dezoito anos e qualquer trabalho a menores de 

 dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz a partir de 

 quatorze anos”. 

 

 

 

 

 

 

 

Localidade, _____ de _______________ de _______ 

  

 

 

 

 

 

(Assinatura) 

(Nome completo do Representante) 
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ANEXO III DO EDITAL– MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº XX/2019 CELEBRADO 

ENTRE O TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO DO PARÁ E A EMPRESA 

XXXX, PARA ADEQUAÇÃO 

FUNCIONAL DO EDIFÍCIO DA RUI 

BARBOSA DESTE TCE/PA. 

 

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 

PARÁ, com sede nesta Capital, na Travessa Quintino Bocaiúva nº 1585, inscrito no C.N.P.J. 

sob o nº 04.976.700/0001-77, neste ato representado por sue Presidente, Conselheiro André 

Teixeira Dias, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa xxxx, inscrita no 

C.N.P.J. sob o nº xxxx, situada na xxx, Estado xxx, CEP: xxxx, doravante denominada 

CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) xxxx, portador (a) do RG nºxxx e CPF nº 

xxx, sito à xxx, Cidade de xxxx, Estado de Xxx, CEP: xxx, resolvem celebrar o presente 

Contrato, que reciprocamente outorgam, aceitam e se obrigam a cumprir, por si ou por seus 

sucessores, mediante as cláusulas e condições a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO JURÍDICO 

Este Contrato decorre de licitação feita através do Convite nº XX/2019, tipo menor preço, sob 

o regime de empreitada por preço global, vinculado ao Processo nº 2019/03225-7,  tendo 

como fundamento a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 

(Código de Defesa do Consumidor), bem como pelas normas e condições do Edital e seus 

Anexos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para a 

adequação funcional da edificação localizada na TV. Rui Barbosa, objetivando a troca das 

telhas de cimento amianto da Coordenadoria de Informação e Documentação deste TCE/PA, 

bem como implantar o sistema de proteção de incêndio e pânico no prédio, conforme 

condições e especificações constantes no Anexo I deste Edital. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS DOCUMENTOS  

Os documentos abaixo relacionados são parte integrante do presente Contrato, de forma a 

complementar-se, independente de transcrição: 

1) Edital do Convite nº XX/2019-TCE/PA; 

2) Projeto Básico - Anexo I do Edital; 

3) Proposta da CONTRATADA, datada de xx de xxxxxxx de 2019, devidamente assinada e 

rubricada. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E PAGAMENTO 

O valor global do presente Contrato é de R$ XXX.XXX,XX (XXXXXXXXXXXXXXXX).  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Aceitação de um serviço é a condição para que seja feita a 

medição mensal, a ser efetuada até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, com pagamento 

previsto conforme cronograma físico-financeiro da obra. O aceite deverá ser dado à 
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CONTRATADA pela FISCALIZAÇÃO do TCE/PA, através de Boletim de Medição de 

Serviços para liberar a continuação dos serviços e permitir o faturamento pela mesma. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em caso do não cumprimento das metas mensais 

preestabelecidas, financeiramente, tanto para maior quanto para menor, valerá o valor aferido 

no boletim de medição. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – O Pagamento será efetivado mediante apresentação de Nota 

Fiscal devidamente atestada pela Fiscalização do TCE/PA. Caso as metas predeterminadas no 

cronograma físico-financeiro não sejam alcançadas, ou mesmo superadas, o valor da Nota 

fiscal será o estabelecido no boletim de medição. 

 

PARÁGRAFO QUARTO – As Notas Fiscais deverão ter todos os seus campos corretamente 

preenchidos, devendo a CONTRATADA detalhar, no campo de discriminação dos serviços, 

os valores de mão-de-obra e de material utilizado, separadamente. 

 

PARÁGRAFO QUINTO – Para cada Nota Fiscal, o TCE/PA recolherá o valor 

correspondente ao INSS diretamente à matrícula CEI (Cadastro Específico do INSS) da obra, 

sobre o valor de mão-de-obra informada na respectiva nota fiscal. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - A liberação do pagamento de cada etapa de obra ficará 

condicionada, ainda, à apresentação da guia de recolhimento do ISS junto à Prefeitura de 

Belém/PA, exclusivamente sobre a nota fiscal, relativa à parcela anterior e assim 

sucessivamente, conforme a legislação do município. A guia de ISS paga deverá ter 

informado, em seu corpo, o número da Nota Fiscal a que se refere. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - É de responsabilidade da empresa fornecedora do material ou 

serviço, todos os custos com impostos diretos e/ou indiretos, taxas, fretes e mão-de-obra para 

que o material seja entregue nas dependências do TCE; 

 

PARÁGRAFO OITAVO - Em caso de devolução do material ou recusa do serviço, é de 

responsabilidade da empresa fornecedora todo e qualquer custo por esta operação, inclusive 

fretes, taxas, impostos ou encaminhamento ao fabricante. Neste caso, o fornecedor deverá 

comprometer-se devolver ou reparar ao TCE/PA o material ou serviço rejeitado um outro 

novo num período máximo de 30 dias. Caso contrário, deverá sofrer as sansões previstas em 

lei ou no próprio Edital. 

 

PARÁGRAFO NONO - Os preços ora a serem contratados, pela exigüidade do prazo para 

execução, não serão reajustados, ressalvados, porém, as disposições do art. 65. da lei n.º 

8.666/93; 

 

CLÁUSULA QUINTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos de 

até 50% (cinquenta por cento) e supressões  de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado deste Contrato, facultada a transposição desse limite, por acordo entre as 

partes, conforme disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93, que, a critério da 

CONTRATANTE, se façam necessários. 
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CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Contrato correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária: 

020101 – Tribunal de Contas do Estado do Pará 

01.032.1455 8.571 - Modernização da Infraestrutura do TCE 

Fonte de Recursos: 

01 – Ordinários 

Natureza da Despesa:  

3390.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Juídica 

Contenção de Crédito: 

2019ND00121 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  

PARÁGRAFO PRIMEIRO –O cronograma físico financeiro é composto de etapas descritas 

na Tabela. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO –Qualquer alteração no cronograma durante a execução da obra 

deve ser justificada e aprovada pela equipe de FISCALIZAÇÃO. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – O pagamento será realizado de acordo com o cronograma 

físico-financeiro após o aceite de cada etapa. 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
DISCRIMINAÇÃO MÊS Nº 01 MÊS Nº 02 MÊS Nº 03 

Pagamento mensal 
   

PERC % 30% 40% 30% 

PAGAMENTOS ACUMULADOS 
   

 

CLÁUSULA OITAVA - DA ENTREGA DA OBRA 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá, ao longo da obra, procurar manter 

o canteiro e os locais em obra organizados e na medida do possível limpos. 

Concluídos os serviços em cada área, estas deverão ser limpas para facilitar a verificação por 

parte da fiscalização e, sempre que possível vedado o acesso. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Antes da entrega da obra deverá ser elaborada a limpeza geral 

dos pisos, parede, vidros, equipamentos e áreas externas. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Para a limpeza, deverá ser usado de um modo geral água e 

sabão neutro. O uso de detergentes, solventes e removedores químicos, deverão ser restritos e 

feitos de modo a não causar danos às superfícies e peças. Deverão ser utilizados apenas os 

produtos especificados pelos fabricantes dos materiais e componentes empregados na obra. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - Os pisos de cerâmica deverão ser limpos com produtos 

adequados, não sendo permitido o uso de soda cáustica. Antes de ser utilizado material de 

limpeza específico às superfícies deverão ser limpas de respingos de tinta, manchas ou arga-

massa. 
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PARÁGRAFO QUINTO - O entulho e restos de materiais, andaimes e outros equipamentos 

de obra, deverão ser removidos. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Responsabilizar-se pela entrega da obra conforme as diretrizes 

e especificações estabelecidas em Contrato, no Edital e em seus Anexos; 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Observar as disposições e especificações contidas neste 

Projeto Básico, seus anexos e no Contrato, devendo atendê-las em sua plenitude, cabendo a 

aplicação de penalidades contratuais no descumprimento de quaisquer dos seus itens; 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Obedecer rigorosamente ao prazo de entrega da obra.  

 

PARÁGRAFO QUARTO – É dever da CONTRATADA prover serviços prestados que 

obedecerão rigorosamente, além das especificações constantes deste Projeto Básico: 

a) As Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) específicas, aplicáveis 

direta ou subsidiariamente, que regulem os sistemas, suas características dos serviços 

demandados neste Projeto Básico; 

b) As disposições legais da União, Estaduais e Municipais; 

c) As Normas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado; 

d) As Regulamentações das empresas concessionárias de água luz e telefone; 

e) As Prescrições dos fabricantes de peças e/ou equipamentos 

f) Arcar com qualquer prejuízo causado à Administração ou a terceiros por seus empregados 

durante a obra, inclusive, durante a entrega dos insumos feita por fornecedores; 

 

PARÁGRAFO QUINTO – Designar por escrito funcionários para execução da obra, indicar 

números de telefone e endereços de e-mail para contato; 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Vistoriar o local de execução dos serviços para efetuar os 

levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em 

omissões. 

 

PARÁGRAFO OITAVO - Reparação de quaisquer danos ocorridos, durante a execução dos 

serviços, decorrentes de acidentes de trabalho, ou quaisquer outros prejuízos ao TCE-Pa ou a 

terceiros. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, eficiência e eficácia devem nortear a atuação da fiscalização administrativa, de 

modo a assegurar que a execução do Contrato ocorra com qualidade e respeito à legislação 

vigente, observando as seguintes diretrizes: 

a) Zelar pela plena execução das atividades programadas no Termo de Referência. 

b) Zelar pela garantia da execução do objeto do Contrato, bem como o cumprimento efetivo 

das cláusulas contratuais;  

c) Recusar qualquer elemento entregue em desacordo com o especificado, fora das condições 

contratuais ou do bom padrão de qualidade; 

d) Determinar à CONTRATADA a substituição de qualquer profissional vinculado a essa 

cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam considerados prejudiciais, 
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inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse da 

Administração Pública. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 

Nos termos do Art. 67 da lei nº 8.666/93, a fiscalização do  presente Contrato terá como fiscal 

o servidor Engº Civil Nelson Araújo e como Fiscal Substituto a Funcionária Engª civil 

Hildenise Furtado. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caberá, ao servidor designado como fiscal, o 

acompanhamento e fiscalização da execução deste Contrato, a qual incumbe, dentre outras 

atribuições, a anotação em registro próprio das ocorrências relacionadas ao objeto da 

contratação, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em caso de ausência do fiscal do Contrato, por motivo de 

férias, licenças ou outros afastamentos, o fiscal substituto ficará responsável pela execução do 

Contrato, devendo tomar conhecimento de todo o andamento relacionado a execução do deste 

instrumento.  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA deverá indicar um preposto para 

acompanhar a execução do contrato. 

 

PARÁGRAFO QUARTO – O preposto indicado pela CONTRATADA é a única pessoa 

autorizada a receber formalmente as demandas encaminhadas. 

 

PARÁGRAFO QUINTO – O preposto deverá responsabilizar-se pela captação de 

demandas, fiscalização do cumprimento das atividades em cronograma previsto, registrar as 

ocorrências de anormalidades, prestar esclarecimentos ao gestor e ao fiscal do contrato sobre 

qualquer tema referente ao objeto contratual. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - A FISCALIZAÇÃO será constituída por Engenheiro(s), 

Analista(s) e demais componentes, conforme julgado necessário, para acompanhar o correto 

andamento das obras. Os referidos fiscais serão apresentados oficialmente à CONTRATADA 

e estarão à disposição para quaisquer esclarecimentos, em dia útil, no horário compreendido 

entre 08h e 18h, para acompanhar o andamento da execução dos serviços e atuar, quando 

necessário, como representante da CONTRATANTE perante a CONTRATADA, no que 

tange à fiscalização do andamento da obra e cumprimento das especificações técnicas do 

Projeto Básico. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA não poderá executar qualquer serviço que 

não seja autorizado pela FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, 

como parte do Projeto Básico, de emergência necessários ao andamento ou segurança da obra. 

 

PARÁGRAFO OITAVO - Todos os empregados e/ou profissionais a serviço da 

CONTRATADA deverão ser oficialmente apresentados através de carta devidamente 

assinada pelo representante legal da empresa, e deverão se apresentar ao gestor do contrato. 

 

PARÁGRAFO NONO – Os FISCAIS terão plenos poderes para: 
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a)  Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição, de empregados da 

CONTRATADA que estiverem sem uniforme e sem crachá de identificação, que 

embaraçarem ou dificultarem a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo 

critério, julgar inconveniente; 

b) Examinar as carteiras profissionais dos empregados colocados a seu serviço, para 

comprovar o registro de função profissional; 

c) Exigir da CONTRATADA a retirada imediata de qualquer dos prepostos desta que 

embaracem a sua ação fiscalizadora ou que não sejam considerados pela CONTRATANTE 

capazes para o fim desejado, independentemente de justificativas. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO - Em caso de dúvidas quanto à interpretação do Projeto Básico e 

da documentação técnica e/ou discrepância constatada na documentação fornecida pela 

CONTRATANTE, deverá ser consultada a FISCALIZAÇÃO para a solução do problema. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A CONTRATADA deve facilitar a fiscalização 

dos materiais e da execução das obras e/ou serviços contratados, facultando a 

CONTRATANTE o acesso a todas as partes da obra. 

 

PARÁGRAFO DECIMO SEGUNDO - A CONTRATADA ficará obrigada a retirar da obra 

qualquer empregado, operário ou subordinado seu que, a critério da FISCALIZAÇÃO, venha 

a demonstrar má conduta ou incapacidade técnica. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO -  A aceitação da obra deverá ser formalizada 

mediante a assinatura dos Termos de Recebimento (Provisório e Definitivo) pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Terão validade contratual, para todos os fins de 

direito, as normas editadas pela ABNT e demais normas pertinentes, direta e indiretamente 

relacionadas com os materiais e serviços, objetos do contrato. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Todos os materiais e/ou equipamentos fornecidos pela 

CONTRATADA, deverão ser novos, de primeiro uso, de nível de qualidade mais elevado da 

linha do material e ou equipamento a ser utilizado e satisfazer as especificações do Projeto 

Básico.  

 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Caso o material e ou equipamento especificado nos 

projetos e/ou memoriais, tenham saído de linha ou encontrarem-se obsoletos, deverão ser 

substituídos pelo modelo novo, desde que comprovada sua eficiência, equivalência e 

atendimento às condições estabelecidas neste termo de referência e contrato. A aprovação 

deverá ser feita por escrito, mediante amostras apresentadas à FISCALIZAÇÃO antes da 

aquisição do material e ou equipamento. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO  SÉTIMO - Os materiais e/ou equipamentos deverão ser 

armazenados em locais apropriados, cobertos ou não, de acordo com sua natureza, ficando sua 

guarda sob a responsabilidade da CONTRATADA. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - É vedada a utilização de materiais e/ou equipamentos 

improvisados e ou usados, em substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se 
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destinam, assim como não será tolerado adaptar peças, seja por corte ou outro processo, de 

modo a utilizá-las em substituição às peças recomendadas e de dimensões adequadas. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Não será permitido o emprego de materiais e/ou 

equipamentos usados ou danificados. Quando houver motivos ponderáveis para a substituição 

de um material e ou equipamento especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo hábil, 

apresentará por escrito à FISCALIZAÇÃO, a proposta de substituição, instruindo-a com as 

razões determinadas do pedido de orçamento comparativo, de acordo com o que reza o 

contrato entre as partes sobre a equivalência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial dos serviços previstos no contrato, pela execução desses 

serviços em desacordo com o estabelecido no contrato, ou pelo descumprimento das 

obrigações contratuais, o Tribunal de Contas do Estado do Pará poderá, garantida a prévia 

defesa, e observada à gravidade da ocorrência, aplicar à CONTRATADA as seguintes 

sanções:  

a) Advertência;  

b) Multa; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, por prazo não superior a 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 a reabilitação 

perante a autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

CONTRATADA ressarcir o Tribunal de Contas do Estado do Pará pelos prejuízos resultantes 

e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior; 

e) A suspensão temporária do direito de contratar com a Administração Pública é aplicável no 

caso de inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA. A declaração 

de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é aplicável no caso de 

fraude na execução do contrato. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO –  As sanções de advertência, de suspensão temporária do 

direito de contratar com a Administração e de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente 

com a de multa, conforme o caso. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO –  As sanções serão aplicadas, sem prejuízo de glosas efetuadas 

para desconto de dias referentes à ausência na prestação dos serviços. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – É cabível a cobrança multa de dois por cento (2%) sobre o 

valor do Contrato, além de multa de zero, zero trinta e três por cento (0,033%) por dia de 

atraso na entrega do objeto. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - Quando da inexecução de obrigação contratual não prevista ou 

excedente ao parágrafo anterior, a CONTRATANTE aplicará multa de dez por cento (10%) 

sobre o valor do contrato, sem prejuízo do preceituado no parágrafo 2º do artigo 87 da Lei nº 

8.666/93. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - Pela rescisão do Contrato por iniciativa da CONTRATADA, sem 

justa causa, dez por cento (10%) do valor do Contrato 
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PARÁGRAFO SEXTO –  Sobre a aplicação de multas: 

a) O valor da multa aplicada, após regular procedimento administrativo, será descontado dos 

pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrado judicialmente. 

b) As multas são cumulativas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, sem embargo ao direito de defesa e 

ao processo legal, de acordo com as disposições da Lei nº 8.666/1993 e demais normas 

federais e estaduais que versem sobre as licitações e os contratos no âmbito administrativo, e, 

subsidiariamente, conforme as prescrições da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do 

Consumidor), as normas e os princípios gerais dos contratos. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 

O presente Contrato será publicado sob a forma de extrato no Diário Oficial do Estado, dentro 

de dez (10) dias de sua assinatura, correndo as despesas às expensas do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do presente instrumento será de 120 (cento e vinte) dias sendo o prazo de 

execução de 90 (noventa) dias úteis, a contar da data do envio da “Ordem der Serviço” e a 

correpodente Nota de Empenho, sendo possível alteração mediante Termo Aditivo, em 

conformidade ao caput do artigo 57,§1° da lei 8.666/93, mediante justificativa apresentada à 

Diretoria de Logística e Patrimonio desta Corte de Contas que avaliará seu cabimento; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  - DA RESCISÃO 

O presente Contrato poderá ser rescindido:  

PARÁGRAFO PRIMEIRO –  Unilateralmente nos casos enumerados nos incisos I a XII e 

XVII, do Art. 78 da Lei n° 8.666/93;  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO –   Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo 

no processo da Licitação;  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO –   Judicialmente, nos termos da Legislação Processual.  

 

PARÁGRAFO QUARTO –   No caso de rescisão contratual, devidamente justificada nos 

autos do processo, terá a CONTRATADA o prazo de cinco (05) dias úteis, contados da 

notificação, para apresentar contraditório, conforme disposto no art. 109, I, “e”, da Lei nº 

8.666/93. 

 

PARÁGRAFO QUINTO –   A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, 

com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 

 

PARÁGRAFO SEXTO –   A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, 

em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

 

Fica eleito o foro da Comarca de Belém, Estado do Pará, com exclusão de qualquer outro, 
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para dirimir as dúvidas e questões decorrentes do cumprimento deste Contrato. 

 

E por estarem assim de acordo, as partes assinam o presente instrumento em três 

vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo indicadas. 

 

Belém, XX de XXXXXXX de 2019.  

 

 

 

Tribunal de Contas do Estado do Pará 

CONTRATANTE 

 

 

 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

1 - ________________________________       

RG: 

CPF:                                                                    

 

2 - _______________________________ 

RG: 

CPF: 

 


