
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BENEVIDES 

Estado do Pará 

 

Rua 29 de Dezembro, 01 – Centro – Benevides/Pa 

Fone: 91 3724-1234 – CEP: 68.795-000 

CNPJ: 04.203.394/0001-36 

CARTA CONVITE N° 01/2017-CPL 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE BENEVIDES, encaminha o presente Edital da Carta 
Convite nº 001/2017-CPL, para se houver interesse em participar do processo 
licitatório, que tem como objeto a REFORMA E ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO SEDE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE BENEVIDES, localizado à Rua 29 de Dezembro, nº 01 
– Bairro Centro no Município de Benevides, CEP-68.795-000, Estado do Pará, 
conforme abaixo discriminado: 
 
1 - DO OBJETO 
1.1. Obra de reforma geral do prédio sede do Legislativo Municipal, conforme Projeto 
Arquitetônico, Especificação Técnicas, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-
Financeiro em anexo. 
 
2 - DA ENTREGA DOS ENVELOPES 
2.1. As propostas deverão ser entregues em dois envelopes separados, sendo um 
contendo a documentação necessária para habilitação no Certame e outro contendo a 
proposta de preços no seguinte endereço - Rua 29 de Dezembro, nº 01 – Bairro Centro 
no Município de Benevides, CEP-68.795-000, Estado do Pará, até as 10h00 do dia 13 
de dezembro de 2017. 
2.2. Caso a sua empresa não tenha interesse em participar da referida Carta Convite, a 
mesma terá que remeter uma carta justificando a ausência. 
 
3- DA VISITA TÉCNICA 
3.1. Visita técnica “in loco” para retirada da documentação necessária (Projeto 
Arquitetônico e demais documentos técnicos da Reforma Geral do Prédio Sede da 
Câmara Municipal de Benevides) relativos a presente Ficha para Cotação de Preços e 
as condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu 
objeto, que poderá ser realizada nos dias 04 e 05 de dezembro de 2017, das 
08h:30min às 11h:00min. 
 
4 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
4.1. Não poderão participar da presente licitação empresas que estejam cumprindo as 
sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 
4.2. Com falência decretada. 
 
 
5 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES Nº 01 E Nº 02 
Os envelopes, individualizados, deverão ser entregues fechados e inviolados, 
contendo, obrigatoriamente, em sua parte externa e frontal os dizeres conforme 
quadros a seguir: 
 

ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO 
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(IDENTIFICAÇÃO DA FIRMA PROPONENTE COM SEU RESPECTIVO 
CNPJ) 
CAMARA MUNICIPAL DE BENEVIDES 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
CARTA CONVITE Nº 001/2017-CPL 
DATA DE ABERTURA: 13/12/2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. O envelope nº 01 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO NO CERTAME, 
deverá conter a seguinte documentação: 

a) Cédula de identidade do representante legal; 
b) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado 

em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
as atas regularmente arquivadas de eleição de seus diretores; 

d) Cartão de CNPJ; 
e) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentadas na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa; 

f) Certidão Conjunta Negativa de Débitos para com a Fazenda Federal e/ou 
Certidão Negativa Tributária e Não Tributária da Fazenda Estadual e/ou Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos para com a Fezenda Municipal; 

g) Certificado de Regularidade de Situação relativo ao FGTS, demonstrando 
situação regular quanto ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) 
ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da 
CNDT. 

i) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Pará (CREA-PA) ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU-PA). 

 
5.1.1. Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente. 
5.1.2. No caso de serem apresentados documentos relativos à regularidade fiscal (art. 
29 da Lei nº 8.666/93) ou Certidão Negativa de Falência e de Recuperação Judicial ou 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 
(IDENTIFICAÇÃO DA FIRMA PROPONENTE COM SEU RESPECTIVO 
CNPJ) 
CAMARA MUNICIPAL DE BENEVIDES 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
CARTA CONVITE Nº 001/2017-CPL 
DATA DE ABERTURA: 13/12/2017. 
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Extrajudicial sem menção expressa do prazo de validade, será automaticamente 
adotado o prazo de validade de 90 (noventa) dias consecutivos contados a partir da 
data de sua emissão. 
5.1.3. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida nas alíneas “b” à “h” do art. 5°, mesmo que esta apresente 
alguma restrição quanto a regularidade fiscal, sob pena de inabilitação. 
 
5.2 – No Envelope n° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – deverá conter a proposta, 
emitida em 01 (uma) via impressa, rubricada em todas as suas folhas, datada e 
assinada pelo representante legal da empresa licitante, em um envelope lacrado, além 
dos seguintes elementos necessários à sua elaboração:  
14.1.1 – Carta Proposta – Anexo “B”, com preço global em algarismos e por extenso, 
em até duas casas decimais, em moeda nacional (R$). No caso de discordância entre 
o valor numérico e por extenso, prevalecerá este último;  
14.1.2 – Prazo de validade da proposta: não inferior a 30 (trinta) dias contados a partir 
da data de apresentação;  
14.1.3 – Prazo de execução dos serviços: 50 (cinquenta) dias a partir do recebimento 
da Ordem de Serviço pela Contratada;  
14.1.4 – Orçamento discriminado dos serviços com os preços unitários e totais, 
tomando-se como base, a planilha fornecida pela CÂMARA MUNICIPAL DE 
BENEVIDES - Anexo “D”;  
14.1.5 – Cronograma Físico Financeiro para efeito de fiscalização e acompanhamento 
das etapas da obra pela CÂMARA MUNICIPAL DE BENEVIDES – Anexo “E”; 
14.1.6 – Planilha de Encargos Horistas – Anexo “F”; 
14.1.7 – Planilha de Encargos Mensalistas – Anexo “G”; 
14.1.8 – Planilha de Composição de BDI – Anexo “H”; 
14.1.9 – Declaração de Atendimento à Legislação Trabalhista de Proteção à Criança e 
ao Adolescente – Anexo “A”. 
 
6 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO 
6.1. As propostas serão analisadas no dia 13 de dezembro de 2017, as 10h00min, pela 
Comissão de Licitação, que escolherá a que melhor atender aos interesses da Câmara 
Municipal, considerando Valor Global dos Serviços, Condições de Pagamento, 
Qualidade do Serviço, Prazo para Execução da Obra,  
6.2. O envelope 01 - DOCUMENTAÇÃO será aberto, sendo que os documentos neles 
contidos serão examinados e rubricados pelos membros da Comissão - Serão 
considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os documentos 
exigidos no “item 5” deste Convite, ou que apresentarem documentos rasurados ou 
com prazo de validade vencido na data da abertura dos envelopes 01. 
6.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das ME´s ou 
EPP´s, estas serão consideradas provisoriamente habilitadas até a apresentação 
das certidões fiscais com validade no prazo estipulado pela CPL ou, no caso de não 
apresentação dos documentos, a(s) mesma(s) serão inabilitadas. Para comprovação 
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de habilitação, as certidões deverão ser protocoladas junto à Secretaria da Câmara 
Municipal, no prazo estipulado na ata. 
6.4. Os envelopes nº 02 – DA PROPOSTA COMERCIAL serão devolvidos fechados 
aos proponentes considerados inabilitados, desde que não tenha havido recurso ou 
após a sua denegação. 
6.5. Será aberto o envelope 02 – DA PROPOSTA COMERCIAL, contendo as propostas 
de preços dos proponentes habilitados, desde que tenha havido renúncia expressa de 
todos os proponentes de interposição de recursos de que trata o art. 109, inc. I “a” da 
Lei 8.666/93, através da assinatura na Ata, ou Termo de Renúncia. Caso contrário, a 
data da abertura será comunicada diretamente às proponentes (podendo tal intimação 
ocorrer através de publicação na imprensa oficial) após julgado o recurso interposto, ou 
decorrido o prazo sem interposição de recursos. 
6.6. Uma vez aberta, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo 
admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões. 
6.7. Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos estabelecidos 
no item 5 deste instrumento convocatório, promovendo-se a desclassificação das 
propostas desconformes ou incompatíveis com os requisitos deste Convite.  
6.8. As propostas que apresentarem erros manifestos de cálculos serão corrigidas 
automaticamente pela Comissão. 
6.9. Da sessão de abertura e apreciação dos envelopes será lavrada ata 
circunstanciada. 
6.10. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 3 (três) 
dias úteis para reapresentação de nova documentação ou de outras propostas, 
escoimadas das causas que ensejaram a sua desqualificação. 
 
7 - DO VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO E PREÇO MÁXIMO 
 
7.1. O valor global orçado pela Câmara Municipal de Benevides para a execução do 
serviço e material é de R$-149.598,57 (cento e quarenta e nove mil quinhentos e 
noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos). Este valor deverá ser 
considerado como preço máximo pelas proponentes participantes desta Carta Convite. 
7.2. Proposta com valor superior estará automaticamente desclassificada. 
 
 
 
8 - DO PRAZO E FORMA DE RECEBIMENTO 
8.1. A empresa vencedora após assinatura do Contrato, obriga-se a entregar a obra, 
objeto desta Carta Convite, completamente concluída no prazo estipulado no 
cronograma físico-financeiro. 
8.2. A Câmara Municipal de Benevides acompanhará o andamento da Obra pelo Diário 
de Obra elaborado pela empresa. 
8.2. A entrega da Obra será pelo laudo elaborado por engenheiro. 
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8.3. A contratada deverá apresentar as guias de recolhimento da Seguridade Social, 
FGTS e demais encargos. 
8.4. O pagamento poderá ser feito após analise da porcentagem executada pelo 
Serviço Contratado. 
 
9 - DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 
9.1. A Comissão fará a adjudicação à licitante classificada em primeiro lugar pelo 
menor preço global proposto. 
9.2. Após o procedimento acima descrito, a adjudicatária será convocada a assinar o 
Termo de Contrato (minuta constante do anexo “H” deste Convite) dentro do prazo de 
5 (cinco) dias úteis após a convocação formal, junto à Câmara Municipal de Benevides. 
Decorrido o prazo acima estipulado, se adjudicatária não aceitar ou retirar o 
instrumento contratual, decairá do direito à mesma, sujeitando-se às sanções previstas 
no art. 81 da Lei nº 8.666/93 e multa de 20% (vinte por cento) do valor total do 
Contrato. 
9.3. A Câmara Municipal de Benevides poderá, quando o convocado não assinar o 
termo de contrato no prazo e condições estabelecidas neste instrumento convocatório, 
convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 
quanto aos preços, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista 
no art. 81 da Lei nº 8.666/63 e suas posteriores alterações. 
 
10 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
10.1. A empresa contratada deverá fornecer os equipamentos de proteção individual, 
bem como as ferramentas e demais equipamentos necessários para a execução do 
objeto licitado. 
10.2. A empresa contratada será responsável por todos os ônus e obrigações 
concernentes à legislação fiscal, social, trabalhista e tributária, bem como pelos danos 
e prejuízos que a qualquer título causar ao contratante, ao meio ambiente e/ou a 
terceiros, em decorrência da execução dos serviços contratados, respondendo por si e 
por seus sucessores. 
10.3. A Câmara Municipal de Benevides reserva-se o direito de anular ou revogar a 
presente Carta Convite, no todo ou em parte, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93. 
10.4. A Câmara Municipal de Benevides reserva-se o direito de deixar de executar o 
objeto da presente licitação, no todo ou em parte, conforme sua necessidade e 
disponibilidade financeira, sem prévio acordo com o licitante vencedor, não cabendo a 
este qualquer tipo de indenização. 
10.5. Informações fornecidas verbalmente por pessoas pertencentes ao quadro de 
servidores da Câmara Municipal de Benevides não serão consideradas como motivos 
para impugnações. 
10.6. A participação, na presente Carta Convite implica no conhecimento e na 
aceitação plena deste Convite e suas condições. 
10.7. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos à luz das disposições contidas 
nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 123, de 
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15/12/2006, e, se for o caso, conforme disposições da Lei nº 8.078/90 (Código de 
Defesa do Consumidor), Código Civil e legislações pertinentes à matéria. 
10.8. O foro competente para dirimir possíveis dúvidas e/ou litígios pertinentes ao 
objeto da presente licitação é o Foro de Benevides, excluído qualquer outro. 
 
11 - DOS ANEXOS A TOMADA DE PREÇOS 
11.1. Integram o presente instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante, 
como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 

a) Anexo “A” – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À 
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE; 

b) Anexo “B” – MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA; 
c) Anexo “C” – PROJETO ARQUITETÔNICO; 
d) Anexo “D” – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; 
e) Anexo “E” – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; 
f) Anexo “F” – PLANILHA DE ENCARGOS HORISTAS; 
g) Anexo “G” – PLANILHA DE ENCARGOS MENSALISTAS; 
h) Anexo “H” – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI; 
i) Anexo “I” – MODELO DE ATESTADO DE VISITA “IN LOCO”; 
j) Anexo “J” – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; 
k) Anexo “K” – MINUTA DO CONTRATO. 

 
Câmara Municipal de Benevides (PA), 24 de novembro de 2017. 
 
 

WELINGTON GUEDES FIGUEIREDO 
Pregoeiro 
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CARTA CONVITE 01/2017-CPL 
ANEXO “A” 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DE 
PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. 
 
Razão Social: 
Endereço: 
Cidade/Estado: 
CNPJ: 
 

DECLARAÇÃO 
 
Ref.: CARTA CONVITE 01/2017 – CPL 
 
................................., inscrito(a) no CNPJ nº ...................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr.(a) ...................................., portador(a) da Carteira de 
Identidade nº ........................... e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.) 
 
Local, ______ de ____________________ de 2017. 
(nome e assinatura do responsável legal) 
(número da carteira de identidade e órgão emissor) 
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CARTA CONVITE 01/2017-CPL 
ANEXO “B” 

 
CARTA - PROPOSTA 

 
À 
Câmara Municipal de Benevides, Pará. 
Fredson Santos de Oliveira 
Presidente 
 
Prezado Senhor, 
 
Encaminhamos nossa proposta de preços, objetivando a execução dos serviços de 
REFORMA GERAL DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BENEVIDES. 
 
PROPONENTE: (dados gerais da proponente) 
 
VALOR DO SERVIÇO: R$_______________ (por extenso) 
 
O prazo para execução dos serviços é de 50 (cinquenta) dias corridos, contados da 
ordem de serviços. 
 
O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a partir da abertura da 
proposta. 
 
Na oportunidade, declaramos que nos preços contidos na presente proposta, estão 
incluídas todas e quaisquer despesas relativas à mão-de-obra, materiais de consumo, 
lucros, encargos trabalhistas, sociais, fiscais, seguros e outras despesas diretas e 
indiretas, inclusive aquelas indispensáveis para manter a higiene, segurança no 
trabalho e necessárias ao cumprimento integral do objeto deste edital. 
 
Atenciosamente, 
 
Benevides, Pará, 13 de dezembro de 2017. 
 
 

__________________________________ 
(nome do representante legal da empresa) 
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CARTA CONVITE 01/2017-CPL 
ANEXO “C” 

 
PROJETO ARQUITETÔNICO 
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CARTA CONVITE 01/2017-CPL 
ANEXO “D” 

 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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CARTA CONVITE 01/2017-CPL 
ANEXO “E” 

 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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CARTA CONVITE 01/2017-CPL 
ANEXO “F” 

 
PLANILHA DE ENCARGOS HORISTAS 
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CARTA CONVITE 01/2017-CPL 
ANEXO “G” 

 
PLANILHA DE ENCARGOS MENSALISTAS 
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CARTA CONVITE 01/2017-CPL 
ANEXO “H” 

 
COMPOSIÇÃO DE B.D.I. 

 

 
 
 
 
 



 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BENEVIDES 

Estado do Pará 

 

Rua 29 de Dezembro, 01 – Centro – Benevides/Pa 

Fone: 91 3724-1234 – CEP: 68.795-000 

CNPJ: 04.203.394/0001-36 

CARTA CONVITE 01/2017-CPL 
ANEXO “I” 

 
TERMO DE COMPROVAÇÃO DE VISITA “IN LOCO” 

 
 

A empresa (razão social) ..............................................................................., 

CNPJ.............................., endereço..........................................................., declara ter 

executado visita “in loco”, junto a Câmara Municipal de Benevides (Pa), e possuir os 

dados e conhecimentos necessários para execução de todos os serviços e materiais 

necessários as obras referentes à Carta Convite 01/2017-CPL. 

 

Data e local. 

Assinatura do responsável 
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CARTA CONVITE 01/2017-CPL 
ANEXO “J” 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

 

1 - OBJETIVO 

 A presente Especificação visa estabelecer normas e condições para a obra de 

REFORMA E ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BENEVIDES, com indicações de cada um dos tipos de serviços e condições de 

execução não especificados nos desenhos. 

 

2 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1 - Observância das Normas 

 Os serviços contratados deverão ser rigorosamente executados obedecendo a estas 

Especificações, às Normas da ABNT pertinentes a cada caso, e projetos Executivos. 

 

2.2 - Verificação inicial e preliminar dos documentos 

 Compete a Firma Licitante, fazer minucioso estudo, verificação e comparação de 

todos os desenhos e projetos em questão, incluindo detalhes e demais documentos 

fornecidos pela CONTRATANTE, para a execução da Obra.  Torna-se obrigatória a 

visita e exame do local da obra, por parte da firma Licitante, a fim de obter todas as 

informações necessárias para a sua proposta.  Todos os quantitativos e preços 

constantes da proposta, bem como os custos associados à visita ao local, serão de 

inteira responsabilidade da própria Licitante. 

 

2.3 - Dúvidas e modificações 

 Em caso de dúvida na interpretação dos documentos contratuais deverá ser 

consultada a CONTRATANTE, a quem caberá os esclarecimentos. 

 Toda e qualquer modificação que se fizer necessária nos projetos fornecidos por 

ocasião da fase de execução, inclusive nos detalhes e Especificações, só deverá ser 

efetuada com a prévia autorização da CONTRATANTE, representada pelo Fiscal da 

Obra, o qual consultará o autor do projeto em questão. 

 A Firma proponente deverá examinar os detalhes dos projetos, bem como, 

todos os serviços auxiliares que forem necessárias à execução da obra e que por 

algum motivo não constam expressamente nestas especificações, antes da 

elaboração de sua proposta, esclarecendo com a CONTRATANTE os mesmos, no 
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prazo de até 05 (cinco) dias úteis do dia da abertura das propostas definido pelo 

EDITAL. 

 

2.4 - Ocorrências: 

 A Firma Contratada ficará obrigada a manter na obra um Livro de Ocorrências 

destinado a anotações diárias sobre o andamento da Obra, bem como observações a 

serem feitas pela Fiscalização quando necessário, podendo também pronunciar-se 

através de Ofício ou Memorando. 

 As anotações registradas pela Fiscalização e não contestadas pela FIRMA 

CONTRATADA no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da data das anotações, 

serão consideradas como aceitas pelo referido construtor. 

 

2.5 - Emprego de materiais: 

 O emprego de qualquer material estará sujeito à Fiscalização, que decidirá a 

utilização dos mesmos, face as normas da ABNT e a compatibilidade com o projeto. 

 Todos os materiais a serem empregados na Obra deverão ser de 1ª. qualidade, 

inteiramente fornecidos pela FIRMA CONTRATADA e devem satisfazer rigorosamente 

as presentes especificações. 

 As amostras de materiais aprovados pela Fiscalização, depois de convenientemente 

autenticadas por esta e pela Firma Contratada deverão ser cuidadosamente 

conservadas no canteiro de obras até o fim dos trabalhos, de forma a facilitar a 

qualquer tempo, a verificação de sua perfeita compatibilidade com materiais fornecidos 

ou já empregados. 

 Será expressamente proibido manter no recinto das Obras quaisquer materiais que 

não satisfaçam a estas especificações.  A Firma Contratada será obrigada a retirar todo 

o material impugnado pela FISCALIZAÇÃO, dentro de 72 (setenta e duas) horas, 

contadas do recebimento da notificação devidamente registrada no Livro de 

Ocorrências da Obra. 

 Se as circunstâncias ou condições locais, tornarem, de algum modo, aconselhável a 

substituição de alguns materiais adiante especificados, por outros equivalentes, esta só 

será efetuada mediante expressa autorização por escrito da Fiscalização. 

 

2.6 - Emprego de mão-de-obra: 

 A mão-de-obra a ser empregada, nos casos necessários, deverá ser especializada, 

onde será obrigatória a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), 

apropriados a cada caso, visando a melhor segurança do operário, bem como o uso de 

uniforme personalizado da empresa contratada, juntamente com os crachás dos 

trabalhadores relacionados para a obra, tudo de acordo com o Acordo Coletivo do 
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Sindicato dos Empregados da Indústria da Construção Civil e Mobiliário do Estado do 

Pará. 

 

2.7 - Responsabilidade da Empreiteira: 

2.7.1 - A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, 

regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e 

indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas. 

2.7.2 - Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA: 

 Providenciar junto ao CREA ou CAU as anotações de responsabilidade técnica - 

referentes ao objeto do contrato e especificações pertinentes, nos termos da Lei 

n.º 6496/77; 

 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 

relativos a legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se 

refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do contrato. 

 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento 

definitivo dos serviços. 

2.7.3 - Será de responsabilidade da referida Firma a guarda e vigilância dos 

materiais necessários à Obra, assim como ficará obrigada a demolir e refazer os 

trabalhos rejeitados pela Fiscalização. A presença da Fiscalização na Obra não diminui 

a responsabilidade da Firma Contratada. 

 

2.8 - Fiscalização: 

 Cabe ao Engenheiro Fiscal da obra, verificar o andamento dos serviços contratados 

obedecendo rigorosamente os projetos e suas especificações.  Serão impugnados 

todos os trabalhos que não satisfaçam as condições contratuais. 

 

2.9 - Discrepâncias, prioridades, interpretação e caracterização para efeito de 

interpretação de divergência entre documentos contratuais: 

FICA ESTABELECIDO QUE: 

a) em caso de divergência entre as especificações e os desenhos do projeto 

arquitetônico, prevalecerá, sempre o segundo; 

b) em caso de divergência entre as especificações e os desenhos dos projetos de 

Instalações e estruturais, prevalecerão sempre estes últimos; 

c) em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas 

em escala, prevalecerão sempre as primeiras; 

d) em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão 

sempre os mais recentes. 
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3 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

3.1 - Administração da Obra 

Será exercida durante toda a execução da obra, por 1 (um) Engenheiro/Arquiteto 

permanente na obra, além de mestre, encarregado, apontador, almoxarife e demais 

pessoas necessárias ao bom desenvolvimento da obra. 

 

3.2 - Placa da Obra 

 A placa deverá ser confeccionada e instalada no local indicado pela 

Fiscalização, com a identificação da Obra e da Firma Contratada, em conformidade 

com o modelo fornecido. 

 

3.3 - Instalações Provisórias 

 À firma CONTRATADA caberá a responsabilidade de todas as instalações 

provisórias necessárias ao seu bom funcionamento, tais como: barracão, escritório, 

banheiros, depósito, silos, ligações provisórias de água, luz, esgoto e energia elétrica. 

Deverá ser apresentada à fiscalização da obra, a planta de situação do barracão e 

silos para armazenamento de materiais de jazidas, bem como outras instalações 

necessárias para o bom desempenho da obra.  

O canteiro da obra deverá apresentar organização que reflita elevado nível de 

qualidade. 

A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras, medicamentos básicos de 

primeiros socorros bem como profissional treinado para este fim, 

Deverá haver no local da obra equipamentos para proteção e combate a incêndio, 

na forma da legislação em vigor. 

A CONTRATADA deverá manter um ambiente saudável no canteiro de obras; 

Em nenhuma hipótese, deverá existir qualquer material depositado nas áreas do 

canteiro sem estar sistematicamente empilhado em locais previamente identificados 

para essa finalidade. 

  

As medidas de proteção dos empregados e a terceiros, durante a construção, 

obedecerão ao disposto nas "Normas de Segurança do Trabalho nas atividades de 

Construção Civil" (NR-18). 

  

Equipamentos e maquinários 
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A firma CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de todos os equipamentos 

e máquinas, assim como ferramentas necessárias e adequadas a mais perfeita 

execução dos serviços exigidos nos projetos e nesta especificação.   

 

4 – DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

 

O Prédio da Câmara Municipal de Benevides será entregue a Empresa Contratada, 

completamente desocupado de móveis e pessoal. 

A Contratada iniciará os serviços de demolições e retiradas.  Iniciando pelas 

divisórias existentes em madeira de lei, em seguida pelos forros de PVC e demais 

serviços listados na planilha orçamentária. 

As condições do prédio, assim como toda análise para se elaborar um plano de 

demolição eficiente, deverá ser observada pelas empresas participantes do certame 

licitatório durante visita técnica. 

O enfoque de segurança nas demolições é muito importante.  Trabalhando com 

mão-de-obra de características peculiares e executando atividades de difícil 

programação e rotina, a demolição é um serviço de forte potencial de risco, por isso, a 

CONTRATADA deverá atender plenamente as normas de proteção ao trabalho, sendo 

de sua inteira responsabilidade danos que venha a causar a terceiros (pessoas e 

coisas), tais como a edificações próximas, a transeuntes e a empregados da própria 

CONTRATADA. 

 Antes de ser iniciada a demolição, as linhas de abastecimento de energia 

elétrica, água, canalizações de esgoto e de escoamento de água pluvial deverão ser 

desligadas, retiradas ou protegidas ou isoladas, respeitando as normas e 

determinações em vigor. 

 

5 – PAREDES 

 

5.1 - Em Alvenaria e=0,12m (Lavabo Novo) 

 Conforme as normas de execução, e mais: 

 As alvenarias serão executadas com tijolos perfurados de barro bem cozido, 6 

furos, de primeira qualidade, leves, duros e sonoros, com furos bem uniformes, 

obedecendo as dimensões e aos alinhamentos determinados no projeto. Se as 

espessuras indicadas forem alteradas por ocasião das dimensões dos tijolos a 

empregar, poderão ser feitas as modificações necessárias desde de que haja 

aprovação pela Fiscalização. 

 As fiadas serão perfeitamente de nível, alinhadas e aprumadas com juntas de 

espessura máxima de 10mm com rebaixos a ponta de colher tipo meia cana nos casos 
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das paredes aparentes e juntas de 15mm nos casos das paredes que irão receber 

emboço e reboco. 

 Não será permitido o uso de tijolos encharcados evitando-se assim a reação de 

eventuais sulfatas de tijolos com os alcali do cimento dando lugar a indesejáveis 

eflorescências. 

 No caso de aparecerem eflorescências, a lavagem deve ser feita com água 

levemente acidulada e as superfícies escovadas. 

 Não serão permitidos andaimes de madeira apoiados nas paredes. 

 

5.2 – Em Divisória de Gesso Acartonado E=9cm 

 Serão executados fechamentos com divisórias de gesso acartonado, drywall, 

conforme indicação em Projeto. 

 As paredes de gesso acartonado, serão estruturadas com perfis metálicos 

fixados no piso, pilares, teto e paredes, com espessura de 90mm com estrutura guia e 

montante em perfil de aço galvanizado 70mm, chapas de 0,5cm, conforme indicação e 

detalhe em Projeto, fitada e emassada em todas as faces.   

 Por ocasião da entrega final da obra, serão realizadas vistorias para correção de 

defeitos e eventuais trocas de peças defeituosas. 

 

6 – ESQUADRIAS 

 As janelas e balancins novos, serão no padrão dos existentes, em vidro 

temperado fumê 6mm; 

A porta nova de acesso ao prédio, será em duas folhas de correr, em vidro 

temperado fumê de 8mm; 

Todas as portas internas, com exceção dos banheiros, serão uma folha, de abrir, em 

vidro temperado fumê e=8mm; 

Banheiros terão portas em madeira de lei, almofadadas, seguindo o padrão 

existente. 

 

7 – REVESTIMENTOS 

 As paredes novas e as paredes internas dos banheiros, onde os revestimentos 

foram retirados, serão limpas e receberão aplicação de chapisco no traço 1:3 (cimento 

e areia), previamente umedecidos. 

As paredes internas dos banheiros receberão revestimento cerâmico branco, liso, 

até altura de 1,60 m, sobre emboço com argamassa no traço 1:6:2 (cimento, areia e 

aditivo plastificante), fortemente comprimido contra as superfícies e deve apresentar 

acabamento áspero, assim como na área de bancada da copa. 
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8 – PISOS, RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL 

8.1 -  Pisos 

 O piso da área de intervenção do projeto, será em lajota cerâmica PEI-5, com 

dimensões quadradas, de cor clara, sobre camada niveladora composto de argamassa 

de cimento e areia traço 1:4 em volume e 18 litros de água por saco de cimento, 

devidamente desempenada e de acordo com o tipo de acabamento final que irá 

receber. 

O assentamento das lajotas cerâmicas, obedecerão os seguintes procedimentos: 

obedecendo as seguintes especificações e procedimentos: 

 Ser de 1ª qualidade, com dimensões, especificações e rejuntamento 

determinados previamente pela fiscalização. 

 Ser imersa em água por um período não inferior a 24horas; 

 Com instrumento apropriado, espalhar a argamassa pronta de assentamento, 

cola ou nata de cimento comum e branco na proporção adequada, para então 

proceder-se o assentamento das lajotas devidamente umedecidas, com o cuidado 

devido de obedecer a um espaçamento entre elas em torno de 5mm, suficiente para o 

rejuntamento; 

 O rejuntamento será executado com junta fina. 

 

8.2 -  Rodapés 

Em toda área interna das salas, com exceção dos banheiros, serão assentados 

rodapés da própria cerâmica, altura 8 cm. 

 

8.3 – Peitoris de Granito 

 Serão colocados peitoris de granito polido em vãos de janelas e balancins 

novos, com os rebaixos e rasgos necessários com espessura mínima de 2 cm, e bocel 

mínimo de 2cm para cada lado, assentadas com argamassa no traço 1:3 (cimento e 

areia), com acabamento polido. 

 

8.4 – Soleira em Granito 

Serão em granito polido com espessura de 3 cm, assentadas sobre argamassa de 3 

cm para cada lado do vão e quando houver descontinuidade de piso, será deixado para 

o lado mais baixo, um transpasse de 2 cm, além da parede.  Nos casos em que os 

ambientes forem contíguos e não houver possibilidades de continuidade de juntas, 

serão utilizadas soleiras na espessura do vão. 

 A soleira externa deverá ser rebaixadas e ter no mínimo duas saídas d’água. 

 

9 – FORROS 
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 Todas as salas e banheiros, com exceção do auditório/plenária, receberão novos 

forros em lambris de PVC branco, conforme especificação de instalação abaixo: 

9.1- Forro em PVC 

 O forro será em lambri de PVC 100 mm, na cor branco. 

 A estrutura de sustentação do forro será em peças de madeira de lei (ripão) e o 

espaçamento da estrutura deve respeitar o retângulo de 50x150cm para réguas de 

100mm, devendo toda a estrutura estar nivelada a 90° em relação as réguas. 

 Instalar os arremates no perímetro do ambiente no qual vai ser aplicado, e nos 

encontros de canto cortar em meia esquadria.  Se as laminas forem menores que o 

cumprimento a ser forrado usar o perfil de acabamento “T”, pré-fixado na estrutura. 

 Definir as posições das luminárias e quaisquer equipamentos fixados ao forro 

em função da disposição da estrutura. 

 Iniciar a colocação das réguas de PVC com a face para baixo e seguindo o 

encaixe macho/fêmea, onde o encaixe macho é colocado na fêmea da régua anterior e 

fazendo fixação para a estrutura de madeira com pregos. 

Fazer os cortes nas réguas onde forrem fixados as luminárias e equipamentos. 

Deverá ser deixado no local a ser definido pela fiscalização, alçapão de acesso para 

o forro. 

 

9.2- Moldura em Gesso 

 Nas salas de reunião, presidência e recepção, serão executadas no encontro do 

forro com a parede moldura em gesso, com tamanho e modelo fornecido pela 

fiscalização, sendo assentadas devidamente alinhadas e niveladas.  Deverá ser 

executado um chumbamento com uso de pasta formada por gesso em pó e água, 

estruturada por fibra de vegetal.  Para grandes vãos deverá ser previstos a execução 

de juntas de movimentação, com o objetivo de evitar trincas por dilatação térmica 

diferencial.  Emassar as juntas, com uso de pasta formada por gesso em pó e água. 

 

10 – PINTURA 

Todo o prédio será pintado, interna e externamente, com retoques de massa, onde 

houver necessidade e com massa e selador, em paredes novas.  As cores serão 

definidas pela fiscalização. 

 

10.1 – Considerações Gerais 

Os serviços serão executados por profissionais de elevada competência e com 

produtos preparados industrialmente.  As superfícies a serem pintadas serão 

cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se 

destina.  Deverão ser observadas todas as instruções para o uso fornecidas pelos 
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fabricantes das tintas especificadas.  Deverão ser evitados escorrimentos ou respingos 

de tinta nas superfícies não destinadas tais como: ferragens, pisos, etc..  Sendo os 

respingos inevitáveis removidos com solventes adequados quando a tinta ainda estiver 

fresca. 

Os trabalhos de pintura externa ou locais mal abrigados não deverão ser realizados 

em dias chuvosos. 

 

10.2 - Acrílica 

As paredes novas deverão ser tratadas com selador acrílico, emassadas com massa 

acrílica e a seguir pintadas com três demãos de tinta acrílica na cor definida 

previamente pela fiscalização. 

Paredes antigas receberão retoque de massa acrílica (externa) e massa PVA 

(interna), lixadas e aplicada duas demãos de tinta acrílica na cor definida previamente 

pela fiscalização. 

 

10.3 – Esmalte Sintético 

As esquadrias de madeira, serão raspadas, emassadas, lixadas e limpas de poeira 

e, pintadas com tinta esmalte em três demãos. 

 

11 – INSTALAÇÕES 

11.1- Instalações Elétricas e Telefônicas. 

No prédio da Câmara, todos os pontos existentes serão revisados e novos pontos 

serão acrescentados, seguindo orientação do projeto de locação de pontos elétricos. 

Quantidades e serviços estão especificados no ítem 10 da planilha orçamentária. 

Recomendamos que as Empresas licitantes observem os itens contidos na planilha 

orçamentária e obedeçam as seguintes recomendações: 

Na passagem de eletrodutos em peças estruturais de concreto deve-se observar a 

distância entre os eletrodutos nunca inferior a 2 cm ou o seu diâmetro nominal; 

Deixar sobra do eletroduto na face da peça estrutural superior a 20 cm; 

O diâmetro máximo do eletroduto deverá ser menor que 1/4 da menor distância 

entre as faces da forma; 

Observar o perfeito alinhamento, nível e prumo das caixas. 

Na passagem de eletrodutos em alvenarias o assentamento das tubulações deverá 

ser feito após chapisco; 

O embutimento final dos tubos não pode ser inferior a 15 mm; 

Para caixa de 4x2”, 4x4” e 3x3” para tomadas, interruptores e passagem, deixar 

ressalto próximo de 10 mm; 
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Usar buchas e arruelas de aço estampado e galvanizado para fixação das caixas 

metálicas com os eletrodutos; 

Sempre deixar arame guia dentro dos eletrodutos. 

Na execução de enfiação, padronizar as cores de identificação dos fios e cabos dos 

elementos “fase”, “neutro” e “terra”; 

Usar graxa ou vaselina industrial para lubrificação dos fios na hora da enfiação, 

nunca usar sabão para esta finalidade; 

Respeitar o limite de 70% de ocupação do eletroduto. 

Na instalação de tomadas, interruptores e luminárias, deve-se limpar as caixas de 

passagem; 

Efetuar a instalação das tomadas e interruptores tomando cuidados com 

alinhamentos. 

Os acionadores dos interruptores na posição “ligado” sempre para cima; 

As tomadas 2P+T devem ficar com a saída do “terra” para baixo; 

As tomadas para ar-condicionado devem ficar sempre para o lado esquerdo do 

aparelho, salvo em restrições arquitetônicas; 

Na montagem das luminárias sempre usar “neutro” e “retorno” para alimentar em 

110V e para os interruptores sempre “fase” e “retorno”; 

Testar em local apropriado as luminárias antes de instalação definitiva. 

A montagem dos quadros de distribuição se fará de acordo com os diagramas 

unifilares do projeto; 

Quando não especificado em projeto, usar presilhas de plástico para organização do 

circuito; 

Usar terminais metálicos para confecção dos fios e cabos dos disjuntores; 

Observar o alinhamento e esquadro da tampa do quadro de distribuição 

Todos os circuitos, tomadas, interruptores e luminárias devem ser testados; 

Os circuitos devem estar identificados nos quadros de distribuição; 

As tomadas que não forem de 110V devem ser identificadas com sua voltagem. 

As tubulações telefônicas serão em eletrodutos de PVC rígido todas na bitola 

mínima de 3/4”. 

A ligação telefônica entre o Distribuidor Geral (DG) e todas as caixas de saída, serão 

feitas através de Cabo Duplo Telefônico tipo par trançado. As tomadas utilizadas 

devem ser de 4 pólos no padrão TELEBRAS juntamente com tomada RJ-45, ambas 

instaladas de forma aparente na parede em caixa 4” x 2” a 0,3 m do piso. 

A rede de lógica terá todos os componentes passivos, como cabos, conectores, 

utilizados no cabeamento de excelente qualidade e procedência, com certificação para 

categoria 5e (conforme norma TIA/EIA 568-A) garantida pelo fabricante. Os testes e 

certificações do cabeamento instalado deverão ser submetidos aos parâmetros de 



 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BENEVIDES 

Estado do Pará 

 

Rua 29 de Dezembro, 01 – Centro – Benevides/Pa 

Fone: 91 3724-1234 – CEP: 68.795-000 

CNPJ: 04.203.394/0001-36 

desempenho para categoria 5e. A execução dos serviços deverá estar de acordo com 

as normas TIA/EIA 568. 

 

11.2- Instalações Hidro-Sanitárias e de Combate a Incêndios 

Os pontos hidro-sanitários serão revisados e novos pontos estão quantificados no 

item 10 da planilha orçamentária, relativos a criação de novos banheiros, segundo o 

projeto arquitetônico. 

Recomendamos que as Empresas licitantes observem os itens contidos na planilha 

orçamentária e obedeçam as seguintes recomendações: 

Os ramais horizontais deverão apresentar declividade mínima de 2%, para facilitar a 

limpeza e desinfecção. As tubulações assentadas sob pisos deverão ser executadas 

antes das alvenarias.   

As passagens de tubos por furos ou abertura nas estruturas de concreto armado 

deverão ser colocadas antes da concretagem com folga suficiente para que as 

tubulações não sejam afetadas pela dilatação e / ou outros esforços estruturais. 

As extremidades das tubulações deverão ser mantidas tamponadas com “caps” ou 

“plugs” durante a execução, sendo o tamponamento retirado apenas na ocasião do 

assentamento das peças. Não será permitido o uso de rolhas, madeiras, papel e 

estopas para vedação de extremidades e pontos de alimentação. 

A água que alimentará o prédio provém da rede geral de água fria existente, e será 

responsabilidade da CONTRATADA a ligação do ramal de entrada do prédio à rede 

geral de água fria, incluindo tubos, conexões, caixas de passagem , etc; 

Todas as instalações hidrosanitárias serão embutidas. 

Os tubos serão rígidos, de PVC, de fabricação Tigre ou similar, seção circular, série 

A, com características exigíveis no recebimento dentro dos padrões da EB-183/72 da 

ABNT, do tipo soldáveis (PBS); 

As conexões de ligação com registros e torneiras serão da linha azul, com bucha de 

latão, de marca Tigre ou similar; 

Os tubos plásticos do tipo PVC não serão curvados por processos de aquecimento, 

mas sim, utilizando-se curvas e joelhos apropriados. 

Deverão ser consideradas as seguintes alturas em relação ao piso para a instalação 

dos pontos de água e registros: 

Registro de gaveta para coluna d’ água ................180 cm 

Vaso sanitário .........................................................40 cm 

Lavatório .................................................................65 cm 

Louças (extremo inferior) 

Lavatórios ..............................................................100 cm 

Papeleiras ..............................................................45 cm 
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Nas prumadas, serão usados registros de gaveta com canopla, – DECA ou similar; 

No barrilete e na rede de distribuição, serão usados registros de gaveta, 

acabamento bruto, ref: Deca; 

Para o cálculo das tubulações primárias, secundárias, coletores principais e 

ventilação de esgoto sanitário, deve-se observar as prescrições das normas da ABNT; 

Quanto à declividade e aos diâmetros, deve-se adotar o seguinte: 

Tubulação........................................50, 75 e 100 (mm) 

Declividade mínima.........................2%. 

Tubos e conexões de PVC rígido, da série reforçada, dos diâmetros nominais de 100 

e 150 (mm), ref. SÉRIE – PBV ou  PL – TIGRE ou similar; 

Tubos e conexões de PVC rígido, para esgotamento predial nos diâmetros de 40, 50 

e 75 (mm), ref. SÉRIE R – PBV ou PL - TIGRE ou similar. 

Todos os ramais horizontais das tubulações que trabalharem com escoamento livre 

serão assentados sobre apoio; 

Ramais sob a terra serão envelopados em areia, isenta de pedras ou outros corpos 

estranhos, adensada em camadas de espessura não superior a 20 cm; 

As interligações entre dois materiais diferentes serão feitas usando-se somente 

peças especiais para esse fim; 

Não serão feitas curvas forçadas nas tubulações, devendo ser empregadas peças 

apropriadas e do mesmo material, de forma a se conseguir ângulos perfeitos; 

Durante a construção, as extremidades livres das canalizações serão vedadas a fim 

de evitar futuras obstruções; 

Para facilitar, em qualquer tempo, as desmontagens das tubulações, deverão se 

colocadas, onde necessário, uniões e flanges; 

Não será permitido amassar ou cortar canopla. Caso seja necessário ajuste, a 

mesma deverá ser feita com peças apropriadas; 

A colocação dos aparelhos sanitários deverá ser feita com o máximo de esmero, de 

modo a se obter uma vedação perfeita nas ligações de água e esgoto e um 

acabamento de primeira qualidade; 

As tubulações que trabalharem sob pressão deverão ser submetidas a uma prova de 

pressão hidrostática de, no mínimo, o dobro da pressão de trabalho e não deverão 

apresentar vazamento algum; 

As extremidades abertas das tubulações de ventilação sobre a cobertura do prédio 

deverão ser protegidas por chapéus; 

As tubulações primárias de esgoto deverão ser testadas com uma pressão 

hidrostática de 3,0 mca antes da colocação dos aparelhos e submetidas a uma prova 

de fumaça sob pressão mínima de 26 (vinte e seis) mca após a colocação dos 

aparelhos; 
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Em ambos os testes, o tempo mínimo de duração será de 15 (quinze) minutos; 

Todas as provas e os testes, de funcionamento dos aparelhos e equipamentos serão 

feitos na presença do engenheiro fiscal da obra; 

As caixas de inspeção deverão ser de concreto armado e as tampas deverão ficar 

no mínimo 30cm em relação ao terreno; 

As caixas de inspeção deverão ter dimensões mínimas de 30 cm, nas duas direções 

horizontais; 

As caixas de inspeção deverão ter tampa de concreto armado removível, de 

fechamento hermético; 

As caixas de inspeção deverão ter orifício de saída com diâmetro igual ao do ramal 

correspondente, nunca inferior, todavia, a 75 mm. 

As caixas de passagem deverão ser dotadas de grelhas ou tampa cega. 

Os ralos sifonados serão cromados e deverão ter fecho hídrico com altura de 5 cm, 

com ramal de descarga reduzido para 40 mm, no mínimo. 

A CONTRATADA será responsável pela instalação dos extintores de incêndio de 

H2O, CO2 e luminárias de emergência, bem como pela execução da sinalização, 

conforme o projeto de incêndio e planta de pontos elétricos fornecidos pela 

CONTRATADA; 

A sinalização deverá ser feita de acordo com a NBR 12698 de fevereiro de 1993 – 

Sistemas de proteção por extintores de incêndio. 

 

12 – APARELHOS, LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS 

 Vasos sanitários c/ caixa de descarga acoplada, serão em porcelana branca da 

marca DECA, CELITE ou similar, auto-aspirantes ou sifonado com assento plástico da 

GOYANA, CELITE ou similar. 

Porta-papel de embutir em louça branca, marca DECA, CELITE ou similar, com eixo 

para rolo de papel higiênico. 

Saboneteiras: de embutir 15 x 15 cm, em louça branca da marca DECA, CELITE ou 

similar. 

Portas toalhas em louça branca. 

Torneiras (lavatórios e pias) serão de metal cromado,  ½”, tipo DECA ou similar. 

Os registros de gaveta serão de metal cromado com canopla tipo DECA ou similar. 

Lavatório de louça com coluna completo (sifão e válvula). 

 

13 – OUTROS 

 

A cobertura do prédio será inteiramente revisada, sendo toda a cobertura em chapas 

de fibrocimento retirada, com aproveitamento e será colocado Manta aluminada uma 
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face para subcobertura, e= 1mm, para depois as chapas em fibrocimento serem 

fixadas novamente no madeiramento do telhado. 

Está previsto no orçamento um percentual para substituição de chapas de fibrocimento 

que por ventura estejam ou forem danificadas na sua retirada, tais chapas serão 

substituídas por novas chapas de fibrocimento e=6mm. 

 

14 – LIMPEZA 

 A obra deverá ser mantida limpa permanentemente, durante a sua execução. 

 Com a conclusão da obra, será removido todo o entulho do terreno, sendo 

cuidadosamente limpos e varridos os acessos. 

 Todas as pavimentações, revestimentos cerâmicos, vidros, aparelhos sanitários, 

ferragens, etc., serão limpos e lavados conforme a natureza do material, de forma a 

não serem danificadas outras partes da obra. 

 Haverá particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de 

argamassa endurecida das superfícies. 

 Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-

se atenção especial à perfeita limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias. 

 Deverão ser abertas todas as caixas sinfonadas e de passagens dos esgotos 

para limpeza e remoção dos detritos.  

 Será procedida cuidadosa verificação por parte da FISCALIZAÇÃO, das 

perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, 

águas pluviais, instalações elétricas, aparelhos sanitários, ferragens, etc. 

 

 Benevides, 24 de novembro de 2017. 
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CARTA CONVITE 01/2017-CPL 
ANEXO “K” 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 
 

CONTRATO Nº ___/2017-CPL-CMB, QUE ENTRE 
SI FAZEM A CÂMARA MUNICIPAL DE 
BENEVIDES E A EMPRESA 
_______________________________, 
compreendendo construção civil e materiais 
necessários para execução de obra no Prédio sede 
da Câmara Municipal de Benevides, conforme 
segue: 
 

Pelo presente instrumento, de um lado, a CÂMARA MUNICIPAL DE BENEVIDES, 

sediada na à Rua 29 de Dezembro, nº 01 – Bairro Centro no Município de Benevides, 

CEP-68.795-000, Estado do Pará, com CNPJ n° 04.203.394/0001-36, por intermédio 

do Exm°. Presidente, Sr. FREDSON SANTOS DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, 

Vereador, portador da Carteira de Identidade RG nº 1811979-PC/PA, e do CPF nº 

307.618.912-34, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro, a 

empresa ________________, com sede na _____________, _____, Bairro 

____________, __________,______, inscrita no CNPJ-MF sob o nº _____________, 

neste ato representada pelo(a) seu(ua) ________________, Sr(a). _____________, 

portador(a) da Cédula de Identidade RG nº ________________ e inscrito(a) no CPF-

MF sob o nº _______________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 

e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração 

foi autorizada de acordo com o processo de licitação modalidade CARTA CONVITE 

06/2011 – CMIP, e que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

alterações posteriores, atendidas as cláusulas a seguir enunciadas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. O presente Contrato tem por objeto a REFORMA GERAL DO PRÉDIO SEDE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE BENEVIDES, compreendendo material e mão de obra, 
conforme especificações constantes na CARTA CONVITE 01/2017-CPL, que a este dá 
causa. 
1.1.1. Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, 
obrigando as partes em todos os seus termos, às condições expressas no instrumento 
convocatório da Licitação modalidade CARTA CONVITE 001/2017-CPL-CMB, 
juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA E PRAZO DE EXECUÇÃO 
2.1. A CONTRATADA obriga-se a entregar a obra, objeto desta Carta Convite, 
completamente concluída em 50 (cinquenta) dias corridos, a partir da emissão da 
Ordem de Serviço. 
2.2. A Câmara Municipal acompanhará o andamento da Obra pelo Diário de Obra 
elaborado pela empresa. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 
3.1. O presente Contrato terá vigência de 120 (cento e vinte) dias consecutivos 
contados da data de assinatura. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL 
4.1. Pela execução da obra e material, prevista na cláusula primeira, a 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ ________ 
(__________________). 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
5.1. A CONTRATANTE efetuará o pagamento após analise da porcentagem executada 
pelo Serviço Contratado. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DOS REAJUSTES 
6.1. O preço ora contratado é fixo e irreajustável. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES 
7.1. São obrigações da CONTRATADA: 
7.1.1. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais 
fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de 
pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, 
quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação. 
7.1.2. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, bem como em caso de 
empregados da CONTRATADA planejarem reclamações trabalhistas contra a 
CONTRATANTE. 
7.1.3. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas. 
7.1.4. No caso dos profissionais serem empregados da empresa contratada, a mesma 
deverá apresentar comprovante de pagamento dos salários da data de assinatura 
deste Contrato até a entrega definitiva da obra, bem como as certidões negativas de 
débitos referentes ao INSS e FGTS. 
7.4.5. Apresentar ART/RRT (Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica) da 
execução da obra. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 
8.1. A fiscalização e o acompanhamento da execução dos trabalhos da CONTRATADA 
serão exercidos pela CONTRATANTE, junto ao representante da CONTRATADA, 
solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as 
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quais, se não forem sanadas no prazo de 2 (dois) dias, serão objeto de comunicação 
oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades previstas neste Contrato. 
8.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas 
com a execução do objeto deste Contrato, serão registradas pela CONTRATANTE, 
constituindo tais registros, documentos legais. 
 
CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA 
9.1. A CONTRATADA responderá pela garantia e segurança da futura obra, durante o 
prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de conclusão da obra, em 
conformidade com o artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
10.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará sua rescisão administrativa, 
nas hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei n° 8.6 66/93 e posteriores alterações, 
com as conseqüências previstas no art. 80 da referida Lei, sem que caiba à 
CONTRATADA direito a qualquer indenização. 
10.2. A rescisão contratual poderá ser: 
10.2.1. Determinada por ato unilateral da CONTRATANTE, nos casos enunciados nos 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
10.2.2. Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no 
processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
11.1. Sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93, a 
CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, assegurada a prévia defesa: 
11.2. Pelo atraso injustificado na execução do Contrato: 
11.2.1. Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), sobre o valor da obrigação 
não cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento). 
11.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato: 
11.3.1. Multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do Contrato ou da parte 
não cumprida; 
11.3.2. Multa correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação 
realizada para complementação ou realização da obrigação não cumprida. 
11.4. O valor a servir de base para o cálculo das multas referidas nos subitens 11.3.1 e 
11.3.2 será o valor inicial deste Contrato. 
11.5. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, porém 
moratório e, conseqüentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA da 
reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha 
acarretar à CONTRATANTE. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
12.1. O presente termo não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou 
em parte. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 
13.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação respectiva, em resumo, do 
presente termo, na forma da lei. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 
14.1. Os casos omissos ao presente termo serão resolvidos em estrita obediência às 
diretrizes da Lei nº 8.666/93, e posteriores alterações. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
15.1. Fica eleito o Foro de Benevides/Pa., para qualquer procedimento relacionado 
com o cumprimento do presente Contrato. 
 

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente termo 
em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado 
pelas contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram. 
 
Benevides (Pa), ___ de __________ de 2017. 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BENEVIDES 

Fredson Santos de Oliveira 

Contratante 

 
 

Contratado 
 

TESTEMUNHAS: 

 

1.______________________________________ 

 

 

2.______________________________________  
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