PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2017
PROCESSO Nº 0003181-74.2017.4.01.8010-MBA
A Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Pará – Subseção Judiciária de Marabá,
por intermédio da Pregoeira Carla Bezerra Cabral, designada pela Portaria nº 220, de 29 de maio de 2015,
torna público a abertura de procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor
preço global, que será regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 8.078/90 (Código do
Consumidor), Lei nº 8.538/2015, Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 e alterações, e demais
legislações correlatas, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e
se subordinando às condições e exigências estabelecidas neste Edital.
1 - DO OBJETO
1.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada em engenharia e/ou
arquitetura para execução de reforma do Edifício Sede da Subseção Judiciária de Marabá, localizado
na Travessa Ubá, s/n – Bairro Amapá - Marabá (PA) – CEP: 68502-008, conforme especificações
constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
2 – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
Data: 31/07/2017
Horário: 09:00 horas (horário de Brasília)
Local: Subseção Judiciária de Marabá, Travessa Ubá, s/n – Bairro Amapá - Marabá (PA) – CEP: 68502008. Tel.: (94)3324-2486
Obs.: Caso não haja expediente na data marcada, a sessão de abertura fica automaticamente transferida
para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário.
3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar deste Pregão Presencial os interessados, do ramo de atividade pertinente,

que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e
seus anexos.
3.2 – Os licitantes deverão apresentar proposta escrita e documentação em envelopes distintos, opacos e
lacrados, com a seguinte indicação:
a) ENVELOPE Nº 01

b) ENVELOPE Nº 02

À SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MARABÁ
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2017
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL
(identificação da licitante)

À SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MARABÁ
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2017
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO
(identificação da licitante)

3.3 – Os envelopes deverão ser entregues na data, hora e local indicadas no item 2.
3.4 - Não será permitida a participação de empresas:
a) reunidas em consórcio ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
b) concordatárias ou com falência decretada, sob concurso de credores, em dissolução
ou em liquidação;
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c) suspensas temporariamente de participar em licitações e contratar no âmbito do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região;
d) declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública;
e) que estejam constituídas sob forma de cooperativas, tendo em vista as disposições
contidas no Termo de Conciliação Judicial firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a União,
devidamente homologado pelo juiz da 20ª Vara do Trabalho de Brasília-DF, nos autos do processo 010822002-020-10-00-0;
f) Empresa cujo contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto deste
Pregão.
g) Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei
nº 8.429/92;
h) Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº
8.666/93 ;
h.1) Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº
8.666/93 a participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado
dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da
licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório.
l) Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
m) Que constem do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS,
mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
n) Que constem do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
o) Que constem da Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU.
3.5 – A licitante ficará obrigada a manter válidos todos os documentos relativos à habilitação durante a
vigência do Contrato, bem como durante o período da execução dos compromissos assumidos, art. 55, inciso
XIII, da Lei nº 8.666/93 c/c art. 9º da Lei nº 10.520/2002.
4 – DO CREDENCIAMENTO
4.1 – Na sessão para entrega e abertura dos envelopes ou em outra que se fizer necessária, cada licitante
deverá credenciar pessoa que, devidamente munida de documento hábil, será admitida a intervir nas fases
do procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda,
no ato de entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo documento de identificação original.
4.2 – Por documento hábil entende-se:
a) procuração pública ou particular ou documento equivalente da licitante com
poderes para que a pessoa credenciada possa formular ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a
intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para praticar em nome
da licitante todos os atos pertinentes a este Pregão;
a.1) no caso de procuração particular ou documento equivalente deverá a
licitante comprovar, por intermédio do estatuto/contrato social, os poderes de seu outorgante para tal ato;
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a.2) para os licitantes cadastrados no SICAF esta comprovação poderá ocorrer
por meio de consulta ao sistema pela pregoeira, no campo “Participação na Administração da Empresa”.
b) Estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária,
dirigente ou assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos
e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
b.1) para os licitantes cadastrados no SICAF esta comprovação poderá ocorrer
por meio de consulta ao sistema pela pregoeira, no campo “Sócios da Empresa”.
4.3 - O representante legal da licitante que não se credenciar perante a pregoeira ficará impedido de participar
da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de
renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião de
abertura dos envelopes “Proposta” ou “Documentação” relativos a este Pregão.
4.3.1 - Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais, mantendo-se o preço apresentado
na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.
4.4 – Cada credenciado poderá representar mais de uma licitante, desde que seja para itens diferentes.
4.5 – Os licitantes, junto com os documentos de credenciamento, deverão apresentar:
a) Declaração de que a empresa licitante conhece e concorda com as
condições estabelecidas no edital e que atende aos requisitos de habilitação;
b) declaração de que é microempresa ou empresa de pequeno porte;
c) declaração de Elaboração Independente de Proposta.
4.5.1 – A pregoeira poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria
de microempresa ou empresa de pequeno porte.
5 – PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
5.1 - No dia e horário fixados no preâmbulo deste Edital proceder-se-á, ao credenciamento das licitantes.
5.2 - Será colhida declaração das licitantes de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (Anexo
V). A partir desse momento não será permitida a participação de licitantes retardatários.
5.3 - Proceder-se-á ao recebimento, em sessão pública, dos envelopes de números 01-PROPOSTA e 02DOCUMENTAÇÃO de cada licitante.
5.4 - Abertura dos envelopes “PROPOSTA”; Verificação e comparação das propostas, cujos preços
possibilitem-nas a passar à fase de lances, com os requisitos estabelecidos no Edital.
5.5 - Divulgação, pela Pregoeira, dos preços para registro em ata, bem como para conhecimento e
acompanhamento por todos os presentes;
5.6 - Divulgação, pela Pregoeira, das propostas classificadas para a fase de lances, quais sejam: a proposta
de menor preço e as com preços até dez por cento superiores a esta. Não havendo pelo menos três
propostas nessas condições, serão escolhidas as três melhores, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
5.7 - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que
deverão ser formulados de forma sucessiva, em percentuais distintos.
5.8 - A apresentação dos lances é facultativa, sendo que a desistência por parte do(s) licitante(s), quando da
convocação pela pregoeira, implicará na manutenção do último preço praticado.
5.9 - Não poderá haver desistência dos lances efetuados, salvo por motivo justo e aceito pelo pregoeira,
sujeitando-se a proponente desistente às penalidades previstas neste Edital e na Lei 10.520/02.
5.10 - Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa
ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, o pregoeira, por ordem de classificação,
concederá prazo para a ME ou EPP apresentar novo lance inferior a melhor proposta no momento.
5.10.1 - Caso a ME ou EPP, melhor classificada, não apresentar lance, o pregoeira convocará as licitantes
remanescentes (dentro do intervalo de 5%), por ordem de classificação, concedendo o mesmo direito.
5.11 - A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá, obrigatoriamente, declarar à Pregoeira esta
condição, sob pena de não usufruir o direito constante deste Edital.
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5.11.1 – A declaração deverá ser apresentada junto com os documentos de Credenciamento. (Modelo –
anexo VI).
5.11.2 - A Pregoeira poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria
de microempresa ou empresa de pequeno porte.
5.12 - Encerrada a fase de lances verbais, sendo aceitável a proposta da primeira colocada, a Pregoeira
abrirá o envelope contendo seus documentos de habilitação e, constatando o atendimento das exigências
fixadas neste Edital, será a licitante declarada vencedora.
5.13 - Caso a oferta da primeira colocada não seja aceitável ou em se constatando o desatendimento de
qualquer dos requisitos de habilitação, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da proposta e a documentação
da licitante imediatamente classificada, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda
aos termos deste Edital.
5.14 - Caso todas as propostas escritas sejam desclassificadas ou quando todas as licitantes forem
inabilitadas, poderá a pregoeira, a seu exclusivo critério, fixar às licitantes prazo de 03 (três) dias úteis para a
apresentação de novas propostas escoimadas das causas que motivaram a desclassificação ou a
inabilitação, admitindo-se, nesta hipótese, a oferta de descontos e valores distintos dos inicialmente cotados.
5.15 - Proclamado o resultado da licitação, a pregoeira franqueará a palavra aos representantes das
empresas presentes para que possam manifestar a intenção de interpor recurso contra o julgamento
proferido.
5.16 - Não havendo intenção das licitantes em interpor recurso, a pregoeira adjudicará o objeto do certame
em favor da licitante vencedora e, em seguida, encaminhará os autos à autoridade superior para fins de
homologação do resultado.
5.17 - A pregoeira e a autoridade superior da Seção Judiciária do Pará poderão pedir esclarecimentos e
promover diligências destinadas a elucidar ou complementar a instrução do processo, isso em qualquer fase
da licitação e sempre que julgarem necessário, fixando às licitantes prazo para atendimento, vedada a
inclusão posterior de informação que deveria constar originariamente da proposta.
5.18 - Das reuniões relacionadas com o presente certame serão lavradas atas circunstanciadas, as quais
serão assinadas pela pregoeira, pelos membros da equipe de apoio e também pelos representantes das
empresas presentes à sessão.
5.19 - Alterado o valor da proposta escrita em virtude dos lances verbais formulados, a pregoeira poderá
conceder prazo à licitante vencedora para apresentar outra proposta de acordo com o valor que lhe tiver sido
adjudicado, a qual substituirá a primitiva e fará parte integrante do ajuste.
5.20 - Após o término do pregão, haverá a devolução dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO” às licitantes. Será
concedido o prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, para a licitante ausente retirar o respectivo
envelope. Findo referido prazo, o envelope e seu conteúdo serão fragmentados.
6 - DA PROPOSTA ESCRITA
6.1 - Ao elaborar sua proposta a licitante deverá atender às condições e especificações constantes deste
Edital e seus Anexos, e ainda às seguintes exigências:
a) redigir sua oferta em português, sem emendas, rasuras, cotações alternativas
ou entrelinhas, datilografando-a ou imprimindo-a em papel onde conste o seu nome e o número do seu
registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
b) numerar seqüencialmente as páginas da proposta e dos eventuais anexos,
devendo datar e assinar a última folha, bem como rubricar as demais;
c) indicar o seu endereço, e-mail, fax e/ou telefone de contato, bem como fazer
menção ao número deste Pregão, ao dia e a hora de sua realização, ressaltando que os meios de
comunicação indicados serão utilizados pela Contratante, configurando-se oficial qualquer comunicação
realizada através dos mesmos;
d) atender todas as condições constantes deste Edital, especificando o item de
forma clara e detalhada, não se admitindo propostas alternativas;
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e) prever o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90
(noventa) dias corridos, contados da data de entrega da mesma;
f) sob pena de desclassificação da proposta, a mesma deverá ser assinada pelo
representante legal da empresa ou pelo procurador, devidamente autorizado, através de procuração
outorgada pelo representante legal da licitante. Neste último caso, a procuração deverá ser apresentada à
pregoeira;
g) declarar que nos preços estão computadas todas as despesas, bem como
todos os impostos, taxas, os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com
transporte, embalagens, prêmios de seguro, fretes e outras despesas, de qualquer natureza, que se façam
indispensáveis ao fornecimento do objeto deste edital.
6.2 - Não caberá desistência da proposta escrita após a entrega dos envelopes, salvo por motivo justo,
decorrente de fato superveniente e aceito pela pregoeira.
6.3 - Caso os prazos referidos nas alíneas “e” e “h” do item anterior não estejam expressamente
consignados na proposta encaminhada, a pregoeira considerará, para todos os efeitos, que houve aceitação
tácita por parte da licitante dos prazos ali fixados.
6.4 - O C.N.P.J. da proponente deverá ser o mesmo para efeito de emissão das notas fiscais e posterior
pagamento.
6.5 - Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas, ou Anexos não
solicitados.
6.6 – Terão suas propostas desclassificadas, as licitantes que apresentarem-nas em desacordo com o
solicitado.
6.7 - A apresentação da proposta implicará pleno conhecimento e aceitação, por parte do licitante, das
condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
7 – DA DOCUMENTAÇÃO
7.1 - O Envelope “documentação” deverá conter:
7.1.1 - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação (anexo
IV);
7.1.2 - Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII
do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n. 9.854/99), (anexo V);
7.1.3 - Atestado de Vistoria de que obteve o conhecimento de todos os detalhes e informações
necessárias à elaboração da proposta para prestação de serviços objeto da presente licitação.
7.1.3.1 - A vistoria pela empresa interessada, para efeito de cumprimento da exigência
acima, deverá ser previamente agendada, com a servidora responsável
pela supervisão da SEAFI – Seção de Administração Financeira e
Patrimonial da Subseção Judiciária de Marabá, Tel.: (94)3324-2486, e
poderá ser feita até no último dia útil anterior à data fixada para abertura
das propostas.
7.1.3.2 - Alternativamente, por força da Resolução n. 114, de 20 de abril de 2010, do
CNJ, art. 18, o licitante poderá substituir a vistoria por uma Declaração
afirmando que conhece as condições locais para a execução do objeto.
7.1.4 – comprovação de registro ou inscrição da Pessoa Jurídica, expedida pela entidade
profissional competente (CREA ou CAU);
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7.1.5 – comprovação de registro ou inscrição no Conselho competente, do responsável técnico
pelos serviços.
7.1.6 - comprovação, por meio de Atestado(s) de Capacidade Técnico Profissional, fornecido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA/CAU através de Certidão
de Acervo Técnico – CAT emitidos pelo conselho competente, com dados e informações suficientes para
comprovar que o profissional que atuará como responsável técnico, indicado no item 7.1.5, tenha sido
responsável por reformas prediais.
7.2 – A habilitação das licitantes fica condicionada, além dos documentos solicitados no subitem 6.1, à
verificação da validade da documentação obrigatória no Sicaf, bem como da Certidão de Tributos
Municipais, por meio de consulta “on-line” ao Sicaf – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores,
e, ainda, à consulta Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (WWW.portaldatransparencia.gov.br/ceis), Cadastro Nacional de Condenações Civeis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(WWW.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), e lista de inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, que será impresso sob forma de “Declaração de Situação”, que instruirá o
processo, nos termos dos artigos 27 a 29 e 31 da Lei 8.666/93, instrução Normativa MARE n. 5, de 21 de
julho de 1995, republicada no Diário Oficial da União de 19 de abril de 1996 e Decreto n. 3.722/01, que
regulamenta o art. 34 da Lei n. 8.666/93.
7.2.1 – Fica assegurado ao já cadastrado o direito de apresentar a documentação atualizada,
na própria sessão, para regularização da documentação vencida no Sicaf.
7.3 - Fica facultada à licitante que não se encontrar cadastrada no Sicaf – Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores a apresentação dos documentos solicitados no subitem 6.1, alíneas “a” e “b”, e
dos documentos a seguir relacionados, todos dentro do envelope n. 02, entregues, de preferência, de forma
ordenada e numerados, de maneira a permitir maior rapidez na conferência e exame correspondentes:
7.3.1 - Relativos à Habilitação Jurídica:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se
tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
7.3.2 - Relativos à Regularidade Fiscal:
a) Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa)
(expedida pelo INSS);
b) Certificado de Regularidade do FGTS (expedida pela Caixa Econômica Federal);
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da
União (expedida pela PGFN/RFB);
d) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais.
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei nº 12.440.
7.4 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:
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7.4.1 - Os documentos da licitante deverão estar em nome da matriz ou da filial, ressalvados os
documentos que visem à comprovação da regularidade fiscal da empresa em razão da possibilidade de
centralização de tributos e contribuições em nome da Matriz.
7.5 - Os documentos exigidos neste Pregão poderão ser apresentados de três maneiras: 1) original; 2)
qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou pela Pregoeira e equipe de apoio; 3)
publicação em órgão da imprensa oficial.
7.5.1 - Serão aceitas somente cópias legíveis;
7.5.2 - Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;
7.5.3 - À Pregoeira fica reservado o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre
que tiver dúvida e julgar necessário.
8 – DO JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO
8.1 - O julgamento e a adjudicação do objeto desta licitação serão pelo menor preço global.
8.2 - Não serão consideradas quaisquer vantagens não previstas neste Edital.
8.3 - No julgamento desta licitação levar-se-á em consideração o valor ofertado pelas licitantes, devendo ser
declarada vencedora aquela que sendo autora do menor preço julgado aceitável pela Pregoeira, seja também
devidamente habilitada.
9 - DAS PENALIDADES APLICÁVEIS À LICITANTE
9.1 - Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, a contratada ficará sujeita, no caso de
atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução total ou parcial da obrigação,
sem prejuízo das responsabilidades civil e/ou criminal, assegurados o contraditório e a prévia e
ampla defesa, às seguintes sanções:
a- advertência;
b- multa;
c- suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, por um
período de até 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 própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no item “c” acima.
9.2 - Com fundamento no artigo 7º da Lei nº. 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais e multa a licitante que:
1. Não assinar o Contrato
2. não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de
validade de sua proposta;
3. deixar de entregar documentação exigida no Edital;
4. apresentar documentação falsa;
5. ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
6. falhar ou fraudar na execução do contrato;
7. não mantiver a proposta;
8. comportar-se de modo inidôneo;
9. fizer declaração falsa;
10. cometer fraude fiscal.
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9.3.
As sanções previstas nas alíneas “a” e “c” do subitem 9.1 desta cláusula poderão ser aplicadas
juntamente com a da alínea “b” do mesmo subitem.
9.4.
Caso a empresa vencedora se recuse a anexar proposta de preços, nos termos do Edital, ou a
assinar o contrato no prazo indicado, sem motivo justificado, ficará caracterizado o descumprimento total da
obrigação. Em consequência, ser-lhe-á aplicada a multa prevista na alínea "b" do subitem 9.1, no percentual
de 10% sobre o valor de sua proposta, podendo ser cumulada com a sanção prevista na alínea “c” do
subitem 9.1.
9.5.
O atraso injustificado na entrega/execução do objeto desta contratação ou qualquer outra infração
contratual sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculado
sobre o valor da etapa não entregue/executada, até o limite de 30 (trinta) dias corridos. Após esse prazo, a
multa diária passará a ser de 0,4% (quatro décimos por cento), até o limite de 8% (oito por cento).
9.6.
Caso seja observada a não utilização dos equipamentos de proteção (EPI's e EPC's) durante a
realização dos serviços será aplicada multa de 1% (um por cento) do valor do contrato por ocorrência e o
serviço será paralisado até a CONTRATADA regularizar a situação.
9.7.
Nas hipóteses em que não haja prefixação do termo inicial ou final para cumprimento de
obrigações, o CONTRATANTE, mediante hábil notificação, fixará os prazos a serem cumpridos. O
descumprimento da obrigação, pela CONTRATADA, no prazo fixado, constituirá em mora, hipótese que fará
incidir a sanção prevista no subitem 24.5.
9.8.
A inexecução parcial ou total deste instrumento, por parte da CONTRATADA, poderá ensejar a
resolução contratual, com cancelamento do saldo de empenho e a aplicação da multa no percentual de 15%
(quinze por cento) sobre a parte não entregue/executada ou sobre o valor total contratado.
9.9.
A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento das
obrigações decorrentes desta contratação, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente
comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do
Contrato; ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em
documento contemporâneo à sua ocorrência.
9.9.1. A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para execução, deverá ser encaminhada ao
CONTRATANTE até o vencimento do prazo inicialmente estipulado, ficando exclusivamente a critério do
CONTRATANTE a sua aceitação.
9.9.2. O pedido de prorrogação extemporâneo ou não justificado, na forma disposta nesta cláusula, será
prontamente indeferido, sujeitando-se a CONTRATADA às sanções previstas neste instrumento.
9.10. Descumprida a obrigação no prazo fixado, poderá o CONTRATANTE, por exclusiva vontade,
estabelecer data-limite para seu cumprimento, hipótese que não elidirá a multa moratória prevista no
subitem 24.5.
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9.11. O valor das multas poderá ser deduzido dos créditos existentes em favor da CONTRATADA ou
recolhido ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da notificação, ou,
ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente (art. 86 da Lei 8.666/1993).
9.12. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento será precedida de regular
processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
9.13. O CONTRATANTE promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à
CONTRATADA.
10. DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO
10.1 Os casos de inexecução e rescisão do contrato receberão o tratamento conferido pela Seção V, do
Capítulo III – Dos Contratos (Art. 54 a 80), da Lei nº 8.666/93.
11 – DO PAGAMENTO
11.1 – Executado o serviço solicitado, a contratada apresentará a nota fiscal para liquidação e pagamento da
despesa, pela Seção Judiciária do Pará, creditado em conta corrente, mediante ordem bancária, no prazo de
10 (dez) dias corridos, contados da apresentação ao executor do contrato.
11.1.1 - Caso a empresa seja optante pelo "SIMPLES" deverá apresentar, também, cópia do "Termo de
Opção" pelo recolhimento de imposto nessa modalidade.
11.1.2 - Será considerada, para fins de pagamento, a data do protocolo do documento de cobrança no setor
competente.
11.2 – Fica reservado, à Seção Judiciária do Pará, o direito de abster-se de efetuar o pagamento, caso o
fornecimento não tenha sido efetuado conforme os termos contratados.
11.3 – Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que desaprove a liquidação da
despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que a Licitante providencie as medidas
saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por parte da Seção Judiciária do Pará.
12 - DOS RECURSOS, DA REPRESENTAÇÃO E DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
12.1 – Dos atos da pregoeira ou da autoridade competente da Seção Judiciária do Pará caberá recurso, nos
termos do artigo 4º, inciso XVIII, da Lei n. 10.520/2002.
12.2 - Declarada a vencedora, qualquer licitante, no final da sessão, poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias consecutivos para
apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar
contra-razões em igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos. O recurso não terá efeito suspensivo.
12.3 - Decairá do direito de recorrer, a licitante que não se manifestar imediata e motivadamente no
momento em que a Pregoeira declarar o vencedor.
12.4 – O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir,
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias
úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
12.5 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
12.6 - Decidido(s) o(s) recurso(s), a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao
licitante vencedor, de acordo com o inciso XXI do Art. 4º da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002.
12.7 – A licitante poderá representar, no prazo de 5 (cinco) dias da intimação da decisão relacionada com o
objeto da licitação, nos casos em que não caiba recurso hierárquico.
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12.8 – A licitante poderá pedir reconsideração, de decisão de autoridade superior, na hipótese de ser
declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.
13 – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
13.1 - Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para impugnar este edital, desde que
encaminhada com antecedência de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das
propostas.
13.2 – Caberá à pregoeira decidir sobre a petição interposta no prazo de 24 (vinte e quatro) haras, contados
da data do recebimento da petição.
13.3 – O acatamento das razões de impugnação implicará o adiamento da data prevista para a abertura da
sessão, somente quando reconhecidamente puder alterar a formulação das propostas.
13.4 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Administração a licitante que não o
fizer até o segundo dia útil que anteceder à data prevista para a abertura dos envelopes “Proposta” e
“Documentação”, apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação
não terá efeito de recurso.
13.5 - A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar deste processo licitatório
até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, caso a decisão sobre a petição não seja prolatada
antes da data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes “Proposta” e “Documentação”.
13.6 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatório devem ser enviados à
Pregoeira, até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.
13.7 – As impugnações e os pedidos de esclarecimento deverão ser entregues na Subseção Judiciária de
Marabá, localizada na travessa Ubá, s/n, bairro Amapá, Marabá-PA, CEP: 68502-008. Os interessados
também poderão encaminhar para o e-mail: seafi.mba@trf1.jus.br as impugnações e os pedidos de
esclarecimentos.
13.8 - Qualquer documento enviado via e-mail deverá, obrigatoriamente, ter seu recebimento confirmado por
intermédio dos telefones (94) 3324-2486/2496/2899/2497.
14 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 - Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar a
Ata no prazo definido em edital.
14.2 - A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, assegurado o contraditório e a ampla
defesa. A Justiça Federal de Primeiro Grau - PA poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para
recebimento das propostas ou para sua abertura.
14.3 – Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento.
14.4 – O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado
ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o
tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem
prejuízo das demais sanções cabíveis.
14.5 - É facultado à Pregoeira, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
14.6 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação/inabilitação.
14.7 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
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14.8 - As normas que disciplinam este Pregão Presencial serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e
a segurança da contratação.
14.9 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário
Oficial da União.
14.10 - Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Pregoeira.
14.11 - A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital.
14.12 – O Edital encontra-se disponível na Subseção Judiciária de Marabá, localizada na travessa Ubá, s/n,
bairro Amapá, Marabá-PA, CEP: 68502-008, e na “HOMEPAGE” da Seção Judiciária do Pará na Internet
(www.pa.trf1.jus.br).

14.13 – ATENÇÃO: Fica instituída a assinatura eletrônica de documentos, conforme Resolução
PRESI SECGE 16, de 03/09/2014. Para tanto, os representantes das empresas vencedoras, após
a homologação do Certame, deverão obrigatoriamente, se cadastrar no acesso externo do Sistema
Eletrônico
de
informações
(SEI)
no
endereço:
https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_e
xterno=0, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Edital.
14.13.1. Após o cadastro no SEI as respectivas unidades poderão disponibilizar o
acesso para a licitante assinar os documentos, nos prazos estipulados
neste Edital.
14.14 – Integram o presente Edital, independentemente de qualquer transcrição, os seguintes anexos:
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.
ANEXO II – MODELO DE PROCURAÇÃO
ANEXO III – TERMO DE VISTORIA
ANEXO IV – DECLARAÇÃO QUE SUBSTITUI O TERMO DE VISTORIA
ANEXO V – MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO
ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO EMPREGO DE MÃO-DEOBRA DE MENORES.
ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPREM PLENAMENTE OS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
ANEXO VIII – MODELO DA DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
ANEXO X – MINUTA DO CONTRATO
Marabá-PA, xx de xxxxxxxxxx de 2017.
Heron Cardias e Silva
SELIT-PA
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
10.

DO OBJETO

10.3. O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada em
engenharia e/ou arquitetura para execução de reforma do Edifício Sede da Subseção Judiciária de Marabá.
10.4.

Regime de execução: Empreitada por preço global.

11.

DA JUSTIFICATIVA

11.3.

Motivação: Patologias detectadas no prédio Sede da Subseção Judiciária de Marabá.

11.4. Objetivo: Solucionar/reduzir os problemas causados pelas patologias apresentadas em Laudo
Técnico de Inspeção Predial (PAe 0001314-80.2016.4.01.8010).
11.5. Referências a contratos e estudos que embasam a contratação: Contrato nº19/2015 (PAe000146495.2015.4.01.8010) e Contrato nº10/2017 (PAe 0001314-80.2016.4.01.8010).
12.

DA BASE LEGAL

12.3.

Da modalidade de licitação.

12.3.1. A forma de adjudicação deverá ser pelo menor preço global, uma vez que os serviços deverão ser
realizados por uma mesma empresa, de forma a viabilizar o seu gerenciamento e corroborar a
responsabilidade técnica.
12.3.2. O regime de execução será empreitada por preço global, de acordo com as definições do Acórdão
1.977/13. Os serviços a serem contratados permitem precisão razoável na planilha orçamentária estimativa.
12.3.3. Justificativa:
12.3.3.1. O objeto é de simples entendimento pelas empresas licitantes apenas pela leitura do termo de
referência e seus anexos, não causando insegurança jurídica ou dúvidas que possuam prejudicar as
respectivas propostas de preço, não havendo, ainda, grandes complexidades tecnológicas. Consideramos,
portanto, serviço comum de engenharia.

13.

DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES

13.3. Os memoriais descritivos, planilha orçamentária e projetos foram elaborados pela empresa YCEL
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
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13.3.1. Devido a restrição orçamentária os serviços listados no projeto foram limitados a serviços
essenciais pelo engenheiro civil desta Seção Judiciária com o intuito de possibilitar sua contratação.
13.3.2. Foram selecionados os serviços mais pertinentes sem alterações dos levantamentos e descrições
elaborados pela empresa contratada para elaborar o projeto.
13.3.3. Os valores dos preços unitários foram atualizados utilizando a tabela SINAPI, referência março de
2017, ou reajustado utilizando o INCC.
13.4. Informações e dúvidas poderão ser sanadas na SEAFI/MBA - Seção de Administração Financeira e
Patrimonial da Subseção de Marabá, através do e-mail seafi.mba@trf1.jus.br ou diretamente no local,
mediante prévio agendamento, situado no endereço constante do item 11.2 deste Termo de Referência.
13.5.

Acompanham este termo de referência os seguintes documentos:

•

ANEXO I-A - Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro;

•

ANEXO I-B - Memorial descritivo dos serviços;

•

ANEXO I-C - Projetos.

13.6. Consta do Anexo IV o projeto da cobertura objeto deste termo de referência, elaborado pela
empresa YCEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, e outros projetos "as-built" da construção do prédio que
serão úteis nos levantamentos necessários para a elaboração das propostas pelas empresas licitantes.
14.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.3. As disposições e especificações contidas neste Termo de Referência serão parte integrante do
contrato, devendo ser observadas e atendidas em sua plenitude, cabendo a aplicação de penalidades no
descumprimento de qualquer dos seus itens.
14.4. Para efeito das presentes especificações, o termo CONTRATADA define a proponente vencedora
do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto; o termo CONTRATANTE define a Administração da
Justiça Federal no Pará; e o termo EXECUTOR DO CONTRATO define um servidor ou equipe de servidores
que representará a Justiça Federal no Pará perante a CONTRATADA e a quem esta última deverá se
reportar.
14.5. Os representantes da CONTRATANTE reportar-se-ão diretamente ao responsável técnico da
CONTRATADA, ou a seu preposto formalmente indicado.
14.6. O EXECUTOR DO CONTRATO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer
responsabilidade da CONTRATADA para terceiros, sejam subempreiteiros, fornecedores, fabricantes ou
outros profissionais e empresas envolvidos com os serviços relativos a esta contratação.
14.7. Os casos não abordados serão definidos pela CONTRATANTE, visando manter o padrão de
qualidade previsto para o conjunto dos serviços.
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14.8. Todos os serviços deverão ser executados conforme normas técnicas, regulamentações, leis e
orientações dos fabricantes.
15.

DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

15.3. O custo total dos serviços deverá ser de, no máximo, R$ 229.727,24 (Duzentos e vinte e nove mil,
setecentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos), de acordo com a Planilha Orçamentária
(ANEXO II).
15.4. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISSQN, PIS e
COFINS, discriminados na composição do BDI, que sejam compatíveis com as alíquotas que a empresa
está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006. A composição dos
encargos sociais, não deverá incluir os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão
dispensadas de recolhimento, conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar.
15.5. A empresa vencedora da licitação deverá apresentar a proposta de preço, também, em arquivo
digital, no formato Excel, para fins de verificação do critério de aceitabilidade de preço unitário e global.
15.6.

Aceitabilidade de preços, unitário e global, de acordo com o art. 13 do Decreto 7.983/13.

15.7. As licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverão analisar toda a documentação
referente à licitação, dirimindo, oportunamente, todas as dúvidas, de modo a não incorrerem em omissões
que não poderão ser alegadas em favor de pretensões de acréscimo dos propostos.
15.8. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora fornecidas não
poderão, em nenhuma hipótese, constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar “serviços extras” e/ou
alterar a composição dos seus preços unitários. Considerar-se-á a CONTRATADA como profundamente
conhecedora dos serviços, objeto da contratação, o que significa que deverão ser computados, nos preços
unitários propostos, todos os custos diretos e indiretos, impostos, contribuições, taxas, encargos sociais etc.,
necessários à completa execução dos serviços.
15.9. A Administração poderá realizar diligências, a seu critério, notadamente no caso de constatar que o
valor cotado apresente indícios de inexequibilidade.
16.

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DAS LICITANTES

16.3. A empresa deverá comprovar possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega
da proposta, 1 (um) Engenheiro e/ou Arquiteto, devidamente inscrito no conselho competente, que será o
responsável técnico pela execução do serviço, dentro de suas competências.
16.4. A empresa deverá comprovar, por meio de Certidão de Acerto Técnico - CAT, emitidos pelo
conselho competente, acompanhada de atestado de capacidade técnico-profissional fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no conselho competente, com dados e
informações suficientes para comprovar que os profissionais tenham sido responsáveis, dentro de suas
competências, pela execução de serviços de reforma de edifícios.
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16.5. Para comprovação de sua qualificação técnica as Licitantes deverão apresentar os seguintes
documentos:
16.5.1. Registro ou inscrição da PESSOA JURÍDICA expedida pela entidade profissional competente
(CREA ou CAU);
16.5.2. Certidão de Registro, junto ao conselho competente, do responsável técnico pelos serviços;
16.5.3. Qualificação técnico-profissional: comprovação, por meio de Atestado(s) de Capacidade Técnico
Profissional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no
CREA/CAU através de Certidão de Acervo Técnico – CAT emitidos pelo conselho competente, com dados e
informações suficientes para comprovar que o profissional que atuará como responsável técnico, indicado no
item 7.3.2, tenha sido responsável por reformas prediais.
16.5.4. Justificativa: Corresponde ao objeto do contrato.
16.5.5. A licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade
dos atestados solicitados.
17.

DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS

17.1. A execução dos serviços obedecerá rigorosamente, além das especificações constantes deste
Termo de Referência, às normas e códigos aplicáveis aos serviços em pauta, sendo as normas da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) e a legislação vigente, da União e dos órgãos de administração
do Município de Marabá, consideradas como elementos de referência para quaisquer serviços. No caso
destas faltarem ou forem omissas, deverão ser consideradas as prescrições, indicações, especificações,
normas e regulamentos de órgãos/entidades internacionais reconhecidos como referência técnica, bem
como as recomendações dos fabricantes dos equipamentos e materiais que compõem a edificação.
17.2. Os casos não abordados serão definidos pelo CONTRATANTE, visando manter o padrão de
qualidade previsto para o conjunto dos serviços.
18.

DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

18.1. Os serviços consistem na revitalização das fachadas, reforma nos telhados, construção de uma
cobertura, substituição de registros, reforma no sistema de combate a incêndio e outros, conforme planilha
orçamentária e memorial descritivo dos serviços.
19.

DA CONTINUIDADE DO EXPEDIENTE DA JUSTIÇA FEDERAL

19.1.1. Durante os serviços, o expediente no local continuará normalmente, sem interrupções.
19.1.2. Todo o serviço deverá ser planejado de forma que a execução ocorra com o mínimo de transtornos
aos usuários e funcionários da Justiça e sem necessitar da interrupção do expediente no prédio.
20.

DA VISTORIA AO LOCAL DOS SERVIÇOS
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20.1. Às empresas interessadas será facultada a realização de visitas às dependências da
Subseção Judiciária de Marabá, localizada em Marabá, mediante agendamento, para esclarecimentos de
dúvidas relacionadas ao objeto licitado, bem como para verificar todas as informações relativas à sua
execução.
20.2. O endereço da Subseção Judiciária de Marabá é Trav. Ubá, s/n, Bairro Amapá - Marabá - PA CEP:68502-008, devendo o agendamento supramencionado ser realizado junto a SEAFI/MBA pelo telefone
(94) 3324-6523 ou pelo e-mail: seafi.mba@trf1.jus.br.
20.3. As licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existente
como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de
acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto deste Pregão.
21.

DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO
21.1. O prazo para execução dos serviços é de 90 (noventa) dias corridos, conforme
cronograma físico-financeiro.

21.1.1. O não cumprimento dos prazos ensejará na aplicação de penalidades previstas no contrato.
21.2. Os prazos não previstos serão controlados e definidos pela FISCALIZAÇÃO, analisando caso a
caso, de acordo com o nível de complexidade e as condições determinantes das tarefas.
22.

SUBCONTRATAÇÃO

22.1. A Contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar todos os serviços objeto
do Contrato.
22.2. A Contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços caso a subcontratação seja
aprovada e autorizada prévia e expressamente pelo Contratante.
22.3. A solicitação de subcontração deverá ocorrer com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis,
devendo ser acompanhada da regularidade fiscal da empresa a ser subcontratada.
23.

DA FISCALIZAÇÃO

23.1. Durante a vigência do contrato, o acompanhamento e a fiscalização da execução dos serviços será
efetuada por servidor especialmente designada pela Administração a qual acumulará a função de Gestor
Administrativo do contrato. A atuação dos gestores do Contrato não exime a CONTRATADA de sua
responsabilidade sobre os serviços contratados.
23.2.

A Fiscalização deverá:

23.2.1. Decidir os casos omissos, relativos às especificações ou quaisquer documentos a que se refiram,
direta ou indiretamente, aos serviços.
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23.2.2. Acompanhar a contratada durante a execução dos serviços e proceder ao recebimento, conforme
os termos e prazos contidos neste documento.
23.2.3. Receber, atestar e autorizar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta
execução do objeto contratado, para fins de pagamento.
23.2.4. Comunicar, formalmente, irregularidades cometidas passíveis de penalidades, bem como efetuar as
glosas na Nota Fiscal/Fatura.
23.2.5. Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade e verificar o
cumprimento integral da execução do seu objeto.
23.2.6. Encaminhar às autoridades competentes eventuais pedidos de alteração contratual.
23.2.7. Manter registro de aditivos.
23.2.8. Comunicar à autoridade superior, em tempo hábil e por escrito, as situações que impliquem atraso
e descumprimento de cláusulas contratuais, para adoção dos procedimentos necessários à aplicação das
sanções contratuais cabíveis, resguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como as
situações que exijam alterações contratuais, para autorização e demais providências à celebração do termo
aditivo.
23.2.9. As decisões e providências, que ultrapassarem a competência da Fiscalização, deverão ser
solicitadas ao seu superior hierárquico, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.
23.3. Expirada a vigência do Contrato e não havendo pendências quanto à sua execução, a Fiscalização
oficiará à CONTRATADA, se for o caso, acerca da devolução da garantia prestada na forma do art. 56, §1º,
da Lei 8666/93 e prevista no item 23.
24.

DA REUNIÃO INICIAL DE TRABALHO

24.1. Será realizada reunião inicial dos serviços até 5 (cinco) dias corridos após a assinatura da Ordem
de Serviço.
25.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

25.1. Comprovar, em até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato, que
o responsável técnico pelos serviços indicado, possui vínculo de trabalho ou contrato de prestação de
serviço com a empresa licitante, por meio da apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:
25.1.1. Sócio ou Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia
do Estatuto Social e da Ata de Eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade
anônima;
25.1.2. Empregado da empresa: cópia do contrato de trabalho ou qualquer documento comprobatório de
vínculo empregatício, previsto na legislação de regência da matéria;
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25.1.3. Profissional contratado: cópia do contrato de prestação de serviços, celebrado entre o profissional e
o licitante de acordo com a legislação civil comum.
25.2. Iniciar os serviços contratados, a partir do décimo (10º) dia do recebimento da Ordem de Serviço,
emitida pelo Contratante.
25.3.

Desenvolver o trabalho de acordo com as questões descritas no objeto deste Termo de Referência.

25.4. Responsabilizar-se, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da
execução dos serviços do objeto (salários, seguro de acidentes, taxas, impostos, indenizações, vales
transporte, vales refeição, outros).
25.5. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que seus
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Contratante.
25.6. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais, comerciais e aqueles decorrentes de possíveis
demandas trabalhistas, civil ou penal relacionados com a obra, originariamente ou vinculados por prevenção,
conexão ou continência.
25.6.1. A inadimplência da Contratada relativa a estes encargos, não transfere a Contratante a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto ajustado.
25.7. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica
de acidentes de trabalho, sendo vítimas os seus empregados, no desempenho de atividades relativas ao
objeto desta contratação, ou em conexão com elas, ainda que nas dependências da Contratante;
25.8.
Manter, durante toda a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório, devendo, justificada e previamente,
solicitar autorização ao Contratante, para fazer qualquer alteração na equipe técnica.
25.9.

Fornecer e manter o Diário de Obras, de capa resistente e constituído de páginas em 03 (três) vias.

25.10. Registrar o Contrato no Conselho Regional competente, obtendo as respectivas Anotações de
Responsabilidade Técnica;
25.10.1. O contrato será considerado registrado no CONSELHO REGIONAL COMPETENTE, após a
apresentação de todas as ARTs – Anotações de Responsabilidade Técnica relacionadas à execução do
objeto.
25.11. Enviar a relação de funcionários com nome e Carteira de Identidade à fiscalização do Contratante,
no prazo máximo de 15 dias após assinatura do contrato, complementando, quando for o caso, a saída e
entrada de novos empregados.
25.12. Levar imediatamente ao conhecimento da Contratante qualquer fato extraordinário ou anormal que
ocorra durante o cumprimento do Contrato para adoção imediata das medidas cabíveis
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25.13. Manter seus empregados, quando nas dependências do CONTRATANTE, sujeitos às normas
internas deste (segurança, disciplina), porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão.
25.14. Manter, ainda, os seus empregados uniformizados e utilizando os equipamentos de segurança
necessários à realização dos serviços (EPI's e EPC's), devendo substituir imediatamente qualquer deles que
for inconveniente à boa ordem ou que não observe às normas de funcionamento da CONTRATANTE.
25.15. Substituir, após comunicação do gestor do Contrato, qualquer um de seus empregados que seja
considerado inconveniente à boa ordem, apresentar conduta nociva, incapacidade técnica, perturbe a ação
da fiscalização ou que não observe às normas internas do Contratante.
25.16. Será necessária a eleição de um preposto pela licitante, ou seja, o elemento de ligação entre a
CONTRATADA e o CONTRATANTE durante a execução do contrato.
25.17. A equipe técnica da CONTRATADA, responsável pelos serviços, deverá contar com profissionais
especializados e devidamente habilitados para desenvolver as diversas atividades necessárias à execução
dos serviços.
25.18. Dimensionar o número adequado de funcionários e dos componentes da equipe técnica para o
cumprimento dos prazos estabelecidos neste termo.
25.19. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas inerentes aos trabalhos contratados,
tais como encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transportes,
seguros, taxas e outras despesas.
25.20. Responder por todo o ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista,
previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou
indiretamente com os serviços, inclusive no tocante aos seus empregados e prepostos.
25.21. Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução
deste contrato e por outras correlatas, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos,
contribuições, indenizações, vale refeições, vale transportes, e outras existentes ou que venham a ser
criadas e exigidas pelo Poder Público.
25.22. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.
25.23. Arcar com o pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais,
estaduais e municipais, em consequência de fato a ela imputável e relacionado com este contrato.
25.24. Abster-se de transferir, no todo ou em parte, a execução dos serviços, objeto deste ajuste, sem
prévia e expressa anuência do CONTRATANTE.
25.24.1. Na hipótese de autorização da CONTRATADA para subcontratações, as condições de habilitação
exigidas para a contratação deverão ser mantidas.
25.25. Arcar com eventuais prejuízos que causar à Administração ou a terceiros em virtude de falhas de
seus serviços, quando for o caso.
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25.26. Levar imediatamente ao conhecimento do CONTRATANTE qualquer fato, extraordinário ou
anormal, que ocorra durante a vigência do Contrato, para a adoção das medidas cabíveis.
25.27. Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste Contrato, em
que se observar falta de clareza e em que se fizerem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
dos serviços.
25.28. Responsabilizar-se pela guarda, vigilância e segurança de pessoal, veículos, material, ferramentas,
equipamentos, tanto no canteiro como no local dos serviços executados, bem como pelo controle de acesso
de pessoal e veículos de entrega e retirada de materiais, equipamentos, ferramentas e outros, mesmo nas
dependências da Contratante.
25.29. Armazenar todo o material conforme orientação dos fabricantes, evitando perdas, danos ou
possíveis extravios, arcando, a Contratada, com qualquer prejuízo.
25.30. Utilizar andaimes, quando necessários, com material definido pelas normas específicas, de modo a
alcançar os locais de trabalho, observando a segurança exigida pelas normas vigentes.
25.31. Fornecer à fiscalização da Contratante, após conclusão dos serviços, todos os projetos e
especificações atualizados “as built”, incluindo qualquer elemento ou instalação que, por motivos diversos,
haja sofrido modificação no decorrer dos trabalhos. Estes serão apresentados em papel impresso e arquivos
em disco, no mesmo padrão do Projeto Básico e Executivo e em total conformidade com as normas da
ABNT.
25.32. Executar os serviços mediante contínua e estreita comunicação com a Fiscalização, acatando
integralmente as suas exigências quanto à execução dos trabalhos, inclusive quanto aos critérios, cálculos,
desenhos, especificações e outros documentos, devidamente aprovados pela mesma.
25.33. Entregar os serviços com as instalações definitivas em perfeitas condições de uso, limpas, testadas
e aprovadas pela Contratante, devendo providenciar, após relatório de verificação e vistoria feitos pela
fiscalização da Contratante, todas as correções necessárias à solução das irregularidades.
25.34. Executar os serviços de acordo com as normas da ABNT (normas de execução de serviços e/ou
obras, métodos de ensaio, terminologias, padronização e simbologias), das concessionárias de serviço
público, do Decreto n. 92.100/85, dos fabricantes dos materiais aplicados, do INMETRO, do ISO 9002 e do
IPT, realizando os serviços com excelente acabamento, de acordo com as especificações e determinações
constantes do Projeto Executivo e da proposta, responsabilizando-se inteiramente pela execução dos
serviços, resistência, estanqueidade e estabilidade de todos os materiais utilizados.
25.35. A Contratada deverá providenciar a proteção necessária a fim de se evitarem danos a
equipamentos desta Seccional, bem como bens de terceiros.
25.36. O recebimento não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços, nem a
ética profissional pela execução dos serviços contratados.
26.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
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26.1. Proporcionar as condições necessárias ao cumprimento, pela CONTRATADA, do objeto desta
contratação.
26.2. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,
necessários ao cumprimento do objeto deste contrato;
26.3. Assegurar o acesso, às suas dependências, dos profissionais incumbidos da prestação dos
serviços contratados, respeitadas as normas internas (segurança, disciplina) do CONTRATANTE.
26.4. Comunicar à CONTRATADA, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade constatada no
cumprimento do objeto deste contrato, determinando, de imediato, a adoção de medidas necessárias à
solução dos problemas.
26.5.

Acompanhar e fiscalizar, rigorosamente, o cumprimento do objeto desta contratação.

26.6.

Designar servidor para acompanhar e fiscalizar o cumprimento do objeto deste Contrato.

26.7. Exigir, sempre que necessário, a apresentação, pela CONTRATADA, da documentação
comprovando a manutenção das condições que ensejaram a sua contratação.
26.8.

Realizar os pagamentos das faturas mediante o recebimento da etapa e atesto da FISCALIZAÇÃO.

27.

DAS VEDAÇÕES À CONTRATADA

27.1.

São expressamente vedadas à CONTRATADA:

27.1.1. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência
deste contrato.
27.1.2. A utilização do nome da Seção Judiciária para fins comerciais ou em campanhas e material de
publicidade, salvo com autorização prévia.
27.1.3. A transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para terceiros, sejam pessoas
jurídicas ou físicas.
28.

DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

28.1. Para efeito de verificação da conformidade dos serviços entregues com o objeto deste Termo de
Referência, a Seção Judiciária efetuará o recebimento na forma que segue:
a) Termo de Recebimento Provisório (TRP) - em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da
CONTRATADA confirmando a conclusão dos serviços, e o correspondente aceite pelo
CONTRATANTE;
b) Termo de Recebimento Definitivo (TRD) - em até 90 (noventa) dias, comprovada a adequação do
objeto aos termos contratuais, após a emissão do TRP.

21

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ
28.2. Os recebimentos serão feitos por meio de termo circunstanciado, conforme disposto no art. 73, item
I, da lei 8.666/1993.
28.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança
do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela
lei ou pelo contrato.
29.

DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

29.1. Para efeito de medições, o período das etapas dos serviços serão necessariamente coincidentes
com o Cronograma Físico-Financeiro (ANEXO II).
29.2. Conforme disposto na Planilha Orçamentária e no Cronograma Físico-Financeiro, a
FISCALIZAÇÃO analisará a execução dos serviços e verificará se foram atendidas, pela CONTRATADA,
todas as condições contratuais. Em caso de conformidade, a FISCALIZAÇÃO fará a medição referente à
execução dos serviços.
29.3. À FISCALIZAÇÃO caberá a incumbência de decidir os casos omissos, relativos às especificações,
desenhos, ou quaisquer documentos a que se refiram direta ou indiretamente os serviços.
30.

DO PAGAMENTO

30.1. A CONTRATADA submeterá as planilhas correspondentes às medições para apreciação do
EXECUTOR DO CONTRATO e, definida a medição, a empresa poderá emitir as notas fiscais à atestação da
Comissão Técnica de Fiscalização, a ser constituída pelo CONTRATANTE.
30.2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer após a comprovação da devida
realização dos serviços e com a apresentação dos seguintes documentos:
a)
Registro da obra no CREA;
b)
Matrícula da obra no INSS;
c)
ART de todos os Responsáveis Técnicos da obra.
30.3. Com a Nota Fiscal dos serviços executados deverá ser encaminhada as cópias autenticadas ou
originais dos seguintes documentos de comprovação de regularidade no cumprimento de obrigações
trabalhistas:
30.3.1. Cópias das carteiras de trabalho;
30.3.2. Certidão Negativa dos Débitos Trabalhistas;
30.3.3. Certidão ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED;
30.3.4. Comprovação do depósito bancário dos salários e folha de pagamento ou contracheques,
acompanhada da devida comprovação de recebimento pelos empregados;
30.3.5. Guia de Recolhimento do INSS;
30.3.6. Guia de Recolhimento do FGTS;
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30.3.7. GFIP (com discriminação dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);
30.3.8. Listagem, assinada pelos empregados, comprobatória do pagamento do auxílio-alimentação e do
vale-transporte;
30.4. O pagamento será efetuado por meio de depósito, em conta bancária declarada pela CONTRADA,
no prazo de até 10 (dias) dias, contados a partir da data de atesto da Nota Fiscal referente à etapa
concluída, nos termos a seguir descritos:
30.4.1. O atesto do documento de cobrança/nota fiscal deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis,
contados do protocolo do documento no setor competente do CONTRATANTE.
30.5. Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que desaprove a liquidação da
despesa, esta ficará pendente, e o pagamento interrompido, até que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por parte do CONTRATANTE.
30.6. Havendo atraso no prazo estipulado para o pagamento, não ocasionado por culpa da
CONTRATADA, serão devidos à Contratada, juros de mora de 0,03% (três centésimos por cento) ao dia,
relativo ao período compreendido entre a data do vencimento do prazo para pagamento e a da sua
efetivação. A CONTRATADA deverá formular o pedido, por escrito, ao CONTRATANTE, acompanhado da
respectiva memória de cálculo e do respectivo documento de cobrança.
30.7. A CONTRATADA deverá comprovar, para fins de pagamento, a regularidade perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF), quanto à
Receita Federal e Dívida Ativa da União (Certidão Conjunta de Débitos relativos à Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União). Poderá ser dispensada a apresentação dos referidos documentos, se confirmada
sua validade em consulta on line ao SICAF – Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores.
30.8. Os pagamentos, mediante emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados
desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais,
principalmente no que se refere às retenções tributárias.
30.9. Caso a CONTRATADA seja optante pelo “Simples”, deverá apresentar, também, cópia do “Termo
de Opção” pelo recolhimento de imposto naquela modalidade.
30.10. O pagamento será retido ou glosado, sem prejuízo das sanções cabíveis, quando:
30.10.1. A CONTRATADA não produzir os resultados, deixar de executar ou não executar com a qualidade
mínima exigida as atividades contratadas.
30.10.2. A CONTRATADA deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demanda.
30.10.3. Se por qualquer motivo alheio à vontade do CONTRATANTE for paralisada a prestação dos
serviços, sendo que o período correspondente não gerará obrigação de pagamento.
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30.11. Os pagamentos estarão sujeitos à retenção na fonte dos tributos, de acordo com a legislação
vigente.
31.

DA VIGÊNCIA

31.1. O prazo de vigência do contrato deverá ser 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a
partir da data de assinatura do contrato.
32.

DA GARANTIA

32.1. A garantia dos serviços será de 5 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo, conforme
previsto no art. 618 da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), c/c o art. 69 da Lei nº 8.666/93 e o art. 12 da Lei nº
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e os vícios verificados dentro deste prazo deverão ser
reparados pela CONTRATADA.
32.2. A CONTRATADA deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições
detectadas na execução, independentemente de terem sido consignadas na vistoria final, bem como as
decorrentes de serviços mal executados, independentemente de sua responsabilidade civil.
ANEXO I-A
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA
ÇA FEDERAL NO PARÁ
JUSTI
REVITALIZAÇÃO DA FACHADA, URBANIZAÇÃO INTERNA, RECONSTRUÇÃO
DAS GARAGENS, CONSTRUÇÃO E ELEVAÇÃO DO MURO E PINTURAS EM
GERAL DO EDIFICIO SEDE E PRÉDIO DO ARQUIVO, DA SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE MARABÁ/PA

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS ATUALIZADA PELA TABELA
SINAPI 03/2017 E INCC

Atualização
Código

ITEM

SINAPI

1
1.1

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2

PLACA DA OBRA

1.3

ADMINISTRAÇÃO LOCAL*

composição
74209/001
composição

Descrição

Un.

CREA-ART*

Qtd/Co
ef.

Preço
Unit.(R$)

Preço Total(R$)

mar/17

R$ 31.350,45

UNID

1,00

275,70

M²

3,00

522,56

Mês

3,00

8.944,76

M²

6,00

445,47

275,70
1.567,67
26.834,28

1.4
74210/001

BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, ESP. 10mm, COBERTURA EM
TELHAS ONDULADAS DE FIBOCIMENTO 4mm, COM UMA
DIVISÃO PARA DEPÓSITO E ESCRITÓRIO.*
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2

88423

2.1

88488

2.2

73762/004

2.3
3

BASE
TCPO
02.02.000039

3.1

73753/001

3.2

4

84038

4.1

5

composição

72110

5.1

5.2

14171

5.3

94231

5.4
6

REVITALIZAÇÃO DE PINTURAS EXTERNAS E INTERNAS DO PRÉDIO SEDE E DO
PRÉDIO ANTIGO, (SETOR DE ARQUIVO), GUARITA, CASA DE MÁQUINA,
DEPÓSITO DE LIXO, BASE E MASTROS PORTA BANDEIRAS,
BANDEIRAS, RAMPA DE ACESSO,
GRADES, PORTÕES E DEPENDENCIAS QUE NECESSITEM.
APLICAÇÃO DE TEXTURA RÚSTICA RISCADA NA VERTICAL,
EM PAREDES EXTERNAS, BRANCO GELO, (FACHADA
LATERAL DIREITA, PRÉDIO SEDE), 2 DEMÃOS

PINTURA COM TINTA LÁTEX, ACRÍLICA SEMI BRILHO, EM
PAREDES INTERNA, NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO SEDE,
PRÉDIO DO ARQUIVO E GUARITA, NA COR BRANCO GELO,
VERTEX OU SIMILAR, 2 DEMÃOS, (SERVIÇO CORRELATO).
IMPERMEABILIZAÇÃO
DE
SUPERFICIE,
COM
TINTA
ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA ACRÍLICA, NAS LAJES (CASA DO
LIXO, MARQUISE, GUARITA E G. GERADOR).*

R$ 63.849,78

M²

296,50

19,06

5.650,78

M²

2.951,
68

14,84

43.790,94

M²

88,98

161,92

14.408,06

IMPERMEABILIZAÇÕES

R$ 7.290,34

REMOÇÃO DE MANTAS NAS CALHAS DE DRENAGEM DE
ÁGUAS PLUVIAIS, E RESERVATÓRIO SUPERIOR (RESERVA
DE INCÊNDIO DO PRÉDIO SEDE), INCLUSIVE RASPAGEM E
LIMPEZA.*
IMPERMEABILIZAÇÃO
COM
MANTA
ASFÁLTICA
ALUMINIZADA NAS CALHAS DE DRENAGEM DE ÁGUA
PLUVIAL,
RESERVATÓRIO
SUPERIOR
(RESERVA
DE
INCÊNDIO), DO PRÉDIO SEDE.
REVITALIZAÇÃO DA COBERTURA

M²

70,50

5,47

M²

70,50

97,94

ESTRUTURA METÁLICA EM VÃO ATÉ 12m, PERFIL 'U',
DUPLO SOLDADO, (COLUNAS, VIGAS ETC...), INC. SOLDA,
CONF. PROJETO, PINTADAS COM FUNDO PREPARADOR EM
PRIME E ACABAMENTO ESMALTE FOSCO ALUMINIO,
(COBERTURA DA LAJE DAS MÁQUINAS CONDENSADORAS).
FORNECIMENTO
E COLOCAÇÃO DE TELHA DE AÇO
ZINCADA AUTOPORTANTE TRAPEZOIDAL, ALT. 120mm,
ESP. 0,95mm, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA EM
UMA
FACE.
(COBERTURA
DAS
MÁQUINAS
CONDENSADORAS), INC. ACESSÓRIOS*
RUFO EM CHAPA METÁLICO Nº 24, 25 CM, (Cobertura das
máquinas). *
DIVERSOS

6.904,43

R$ 2.135,85

REVITALIZAÇÃO DE PARTE DO TELHADO, COM TELHAS
METÁLICAS,
INCLUSIVE
TROCA
DOS
PARAFUSOS
M²
DANIFICADOS DE SUSTENTAÇÃO DAS MESMAS, SUBSTITUIR
AS
TELHAS
NO
LOCAL
ONDE
COBRE
O
CPD
(PROCESSAMENTO DE DADOS).*
COBERTURA DA LAJE ONDE FICA AS MÁQUINAS CONDENSADORAS
CHUMBADOR DE AÇO, (16x200mm), PARA FIXAÇÃO DA
COLUNA METÁLICA DA COBERTURA DA LAJE ONDE FICA AS
MÁQUINAS CONDENSADORAS, INC. ABERTURA DE FUROS
(VER PROJETO)*

385,91

23,04

92,70

2.135,85

R$ 20.105,25

UNI

28,00

28,53

798,78

M²

98,70

87,19

8.605,97

M²

105,00

93,48

9.815,58

M

26,00

34,04

884,92
R$ 27.180,42
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composição

6.1

composição

6.2

72101

6.3

composição

6.4

composição

6.5

composição

composição

composição

89171

IMPERMEABILIZAÇÃO E RECUMPERAÇÃO ESTRUTURAL DO
FUNDO
DA
LAJE
DO
RESERVATÓRIO
SUPERIOR,
(RASPAGEM,
LIMPEZA
DA
ARMAÇÃO
EXPOSTA,
TRATAMENTO E RECOBRIMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO, AREIA E IMPERMEABILIZANTE, TIPO GRAUTE. *

M²

21,63

118,93

2.572,40

REVISÃO GERAL NO QUADRO DE COMANDO DA CAIXA
D'ÀGUA E INST. DA CHAVE BOIA*

CJ

1,00

628,03

628,03

REVISÃO GERAL DO TELHADO DO PRÉDIO DO ARQUIVO E
VAZAMENTOS NO RESERVATÓRIO.*
SUBSTITUIÇÃO DE REGISTROS DE GAVETA NOS
BANHEIROS
(50%),
CROMADOS
COM
CANOPLAS,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Ø25mm.*

M²

210,74

13,18

2.777,23

UNID

11,00

96,53

1.061,79

REVISÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DO PRÉDIO DO
ARQUIVO, INCLUINDO FUNCIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS
E FIAÇÃO EXPOSTA.*

CJ

1,00

732,78

732,78

6.6

REVISÃO NO SISTEMA HIDRÁULICO DO PRÉDIO DO
ARQUIVO, INCLUINDO, VAZAMENTO NA CAIXA D'ÀGUA,
SUBSTITUIÇÃO DE CONEXÃO DESGASTADAS *

CJ

1,00

663,03

663,03

6.7

FORRO TERMOACÚSTICO EM LÂ DE VIDRO EM PLACAS DE
(0,6x1,25m), FIXADO EM PERFIL METÁLICO "T",
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO NAS SALAS DE MÁQUINAS
DOS AR CONDICIONADOS, (PAV. TÉRREO E SUPERIOR DO
PREDIO SEDE)*

M²

34,32

89,51

3.071,83

6.8

PAREDE EM GESSO ACARTONADO, ESP. 20mm, COM
TRIPLO REVESTIMENTO ACÚSTICO EM LÂ DE VIDRO,
FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO,
NAS
SALAS
DE
MÁQUINAS DO AR CONDICIONADO, (PAV. TÉRREO E
SUPERIOR DO PRÉDIO SEDE).*

M²

129,64

115,90

15.024,69

6.9

REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, PROVENIENTE
DE QUEBRA QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO DOS REGISTROS
DE GAVETA, (CONSIDEROU-SE 0,50 m², POR REGISTRO
SUBSTITUIDO.

M²

2,75

60,35

165,95

m²

3,60

295,96

482,69

GRADES DE FERRO, Ø5/4", COM CHUMBADORES, FIXA
TCPO

6.10

7

EMBUTIDA NO INTERIOR DO VÃO DAS JANELA NAS
DIMENSÕES (1,20 x 1,00)*3, PINTADAS EM
ESMALTE PRETO FÓSCO, NAS DEPENDÊNCIAS DAS
SALAS DE ÁQUINAS DAS CONDENSADORAS DO
PRÉDIO SEDE.*

COLOCAÇÃO DE CERÂMICA 10X10, DESING, NAS FACHADA FRONTAL E
ESQUERDA DO PREDIO SEDE

84084

7.1

APICOAMENTO DE SUPERFICIE DE PAREDE PARA
ADERENCIA DA ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE
REVESTIMENTOS EXTERNOS

95135

7.2

LOCAÇÃO DE ANDAIME TIPO TORRE METÁLICO, TUBULAR,
M/MÊS
(2 TORRES DE 15m)X3*

composição

7.3

REVESTIMENTO EXTERNO EM PASTILHAS CERÂMICAS
10X10Cm, LINHA ARQUITETO DESIGN, COR BRANCO
NEVE, ESPAÇAMENTO ENTRE JUNTAS DE 5mm.*

composição

7.4

73908/002

composição

6,97

4.340,79

90,00

21,23

1.910,45

M²

622,89

87,13

54.275,44

REJUNTE GRAFITE*

M²

622,89

12,84

7.997,28

7.5

CANTONEIRA DE ALUMINIO (1''X1''), PARA PROTEÇÃO DE
QUINA DAS PAREDES EXTERNA COM PASTILHAS.

M

40,00

34,33

1.373,22

7.6

FIXAÇÃO DE RUFO PINGADEIRA DE CONCRETO, (BORDA
SUPERIOR DO PLATIBANDA DO PRÉDIO SEDE E ARQUIVO).*

M

115,50

29,05

3.355,42

8

M²

73.252,60

SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO (SEGUIR LAUDO CORPO BOMBEIRO,
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composição

8.1

AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO POR
PROFISSIONAL HABILITADO, ADEQUAÇÃO AS NORMAS
ATUAIS DA ABNT, BEM COMO FIXAÇÃO DAS PLACAS DE
SINALIZAÇÃO*

composição

8.2

composição

8.3

composição

8.4
9

9537

9.1

CJ

1,00

1.038,94

1.038,94

EXTINTOR DE INCÊNDIO - ABC - (PQS) - 12 KG, (CASA DO
GERADOR), INC. PLACA INDICATIVA*

UNI

1,00

795,79

795,79

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 60 LED - EMPALUX AUTONOMIA, 3 Hs. (A ser distribuidas nas dependencias
principais dos prédios, sede e arquivo).*

UNI

12,00

109,84

1.318,06

UNI

1,00

75,03

75,03

COMANDO MANUAL DE ALARME DE OU BOMBA DE
INCÊNDIO, CÓD. 21*
LIMPEZA
LIMPEZA FINAL DA OBRA COM RETIRADA DE TODOS OS
ENTULHOS

TOTAL
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ANEXO I-B
MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS
MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
PROJETO EXECUTIVO DE REVITALIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO SEDE DA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MARABÁ–PA

OBRA:
REVITALIZAÇÃO DA FACHADA, URBANIZAÇÃO INTERNA, PINTURA INTERNA E EXTERNA E
DEMAIS SERVIÇOS CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, NO PRÉDIO SEDE DA SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE MARABÁ/PA, E NO PRÉDIO DO ARQUIVO.
ENDEREÇO DA OBRA:

TRAV. UBÁ S/N – BAIRRO AMAPÁ – MARABÁ, ESTADO DO PARÁ.
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1 - MEMORIAL DESCRITIVO
2.1 - SERVIÇOS INTERNOS:
PRÉDIO SEDE E PRÉDIO DO ARQUIVO (ANTIGO JUIZADO).
Este memorial tem como objetivo complementar e/ou esclarecer as informações contidas nos
projetos construtivos e nas planilhas quantitativas. No caso de dúvidas relacionadas aos projetos ou às
definições de acabamento, deverá ser exigido do autor do projeto a especificação com detalhes para a
correta execução dos serviços. Este memorial, como parte integrante do projeto executivo, tem a
finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a
sistemática construtiva utilizada.
Tal documento relata e define integralmente o projeto executivo e suas particularidades. Constam do
presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes dos projetos, com suas respectivas
sequências e especificações, e abrangem as normas, decretos, regulamentos, portarias, códigos
referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e municipais, ou por
concessionárias de serviços públicos.
A obra em questão consiste na:
REVITALIZAÇÃO DA FACHADA, PINTURA INTERNA E EXTERNA E DEMAIS SERVIÇOS CONFORME
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, NO PRÉDIO SEDE DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MARABÁ/PA, E
NO PRÉDIO DO ARQUIVO.

A reforma prevê manter as estruturas físicas internas existentes dos prédios sede e do setor de arquivo
(antigo prédio do juizado), e se divide em duas partes distintas, inicialmente refere-se aos serviços
internos nos prédio sede e prédio do arquivo (antigo juizado), sendo basicamente pintura, e
outros serviços conforme planilha.
1.1.1 – PINTURA
Nas dependências internas destes prédios receberam pintura semibrilho na cor branco neve em duas de
mão, (a pintura existente por ser PVA fosca adere
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muita sujeira, o que dificulta a limpeza), antes da aplicação da pintura, as paredes internas dos prédios em
referencia, devem ser lixadas com lixa fina (nº 120), e retiradas todo o pó e poeiras provenientes do
lixamento, bem como efetuar acabamento com massa acrílica em local com furos, defeitos, avarias.
A contratada deve observar que todos os serviços internos terão que ser executados aos sábados,
domingos e feriados, e serão agendados previamente com antecedência, junto ao gestor do
contrato para as informações necessárias e os procedimentos a serem adotados.

1.1.2 - BANHEIROS
Nos banheiros dos prédios sede e do arquivo, devem ser verificados e substituídos cerca de 50%
(cinquenta por cento), dos registros de gaveta por outros novos de especificação igual aos existentes, a
contratada deve observar que os revestimentos danificados com a substituição dos registros, devem ser
reposto por outro de igual especificação, e cor, a limpeza dos banheiros devem ser imediata, logo após os
serviços.

1.1.3 – SALAS DE MÁQUINAS
Serão abertos vãos nas salas de máquinas das condensadoras do prédio sede nas dimensões de (1,20m
x 1,00m), com a finalidade de ventilar o ambiente, depois de reabertos, estes vãos receberam
acabamentos, em reboco e pintura no padrão das existentes, será fixada internamente uma grade de ferro
tipo aço
mecânico nas bitólas Ø5/4, pintada em esmalte preto fosco, estas grades obedeceram ao formato das
existentes.
As salas das máquinas condensadoras do prédio sede receberam forro termo- acústico em lâ de vidro
em placas fixadas em perfil metálico “T”, as paredes terão revestimento acústico em gesso acartonada,
esp. 20 mm, com triplo revestimento acústico em lâ de vidro, com a finalidade de absorver os ruídos e
barulhos que ora incomodam as atividades de trabalho nas salas vizinhas a estas.

1.1.6 – RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL
Nos fundos da laje externo do reservatório superior do prédio sede, existe a insuficiência de cobrimento da
armadura, um problema típico de erro construtivo, há a necessidade de reforço neste cobrimento, a
armadura já se apresenta visível, devem ser raspada a camada de concreto que cobre a armadura e feito
um trabalho de recuperação estrutural na mesma.
1.2 - SERVIÇOS EXTERNOS:
1.2.1 - PLACA DA OBRA
A placa deverá ser em chapa galvanizada, pintada com tinta a óleo ou esmalte sintético e armada com
sarrafos de madeira e pontaletes, instalada em local de fácil visualização, o modelo com os dizeres será
fornecido pela contratante.
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1.2.2 – BARRACÃO DA OBRA
Será construído um barracão para guarda de materiais, ferramentas com fechamento em chapas
compensadas, e telhas de fibrocimento onduladas de esp. 4 mm, não será permitido material, ferramentas
ou equipamentos amontoados expostos em áreas externas da subseção.

1.2.5 – RETIRADAS E DEMOLIÇÕES.

As texturas do muro, marquises do prédio sede, fachada frontal, guarita e casa do lixo, deveram ser
raspadas, limpadas e lixadas, as mesmas receberam pinturas, com exceção da fachada frontal, que terá
pastilhas cerâmicas nas dimensões 10 x 10 cm.
Nas calhas de drenagem de águas pluviais, do prédio sede e jardineira do prédio do arquivo,
reservatório superior (reserva de incêndio), deve ser retirado às mantas asfálticas danificadas, que serão
substituídas.
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3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
INTRODUÇÃO E ESCOPO
O presente documento objetiva apresentar as especificações técnicas e as normas de medição e
pagamento para contratação de empresa de engenharia visando a execução dos serviços de reforma e
modernização no edifício-sede da subseção judiciária de Marabá, situado a Trav. Ubá s/n – Bairro
Amapá – Marabá, estado do Pará.
Em linhas gerais, os serviços abrangerá a pintura de paredes, serviços de substituição de registros de
gaveta nos banheiros, reparos, limpezas, dentre outros conforme planilha orçamentária.
Estas especificações gerais têm por finalidade orientar a execução da obra, sob-regime de
empreitada por preço global, conforme objeto licitado.
“Por se tratar de reforma todas as medidas deverão ser conferidas no local”
A presente especificação técnica tem por objetivo estabelecer um parâmetro entre as normas e orientar o
desenvolvimento das obras a serem executadas, na sede da Subseção judiciária de Marabá, estado do
Pará, sendo que o mesmo visa melhor atender as necessidades de prestação jurisdicional. O presente
Memorial Descritivo e Especificação Técnica, juntamente com os projetos apresentados, fazem parte
integrante do Edital.
Todos os materiais, equipamentos, e mão de obra empregados nesta obra, seguirão as disposições
contidas nesta especificação.
A administração do serviço deverá contar necessariamente com dedicação integral de encarregado
experiente e de auxiliar técnico para o acompanhamento das atividades/serviços, e dedicação do
responsável técnico.
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É fundamental que A CONTRATADA mantenha todos os setores do serviço
permanentemente limpos, dada sua característica, ou seja, reforma em edificações que serão mantidas em
funcionamento durante os serviços. Também deverá ser considerado a remoção diária de entulho,
devendo a caçamba ou condução similar ficar posicionada em local a ser definido pela fiscalização. À
medida que as etapas da obra forem concluídas, A CONTRATADA deverá providenciar a limpeza final dos
locais a fim de que possam ser vistoriados pela FISCALIZAÇÃO.
NORMAS
A presente obra/serviço devem atender às normas vigentes da ABNT para edificações, Leis/Decretos
Municipais, Estaduais e Federais. Tais requisitos deverão ser atendidos pelo seu executor, que também
deverá atender ao que está explicitamente indicado nos projetos, devendo o serviço obedecer ao presente
Caderno de Especificações.
Dentre as normas técnicas, reguladoras e legislação vigente, destaca-se as mais relevantes e que
nortearam os serviços de desenvolvimento deste projeto executivo, destacamos:
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
NBR – Norma Brasileira Regulamentada
ABNT NBR 6492/NB 43 – Representação de projetos de Arquitetura
ABNT NBR 9050:2004, Acessibilidade a edificações, mobiliário
ABNT NBR 9077:2001 – Saída de Emergência em Edifícios – Dez/2001; ABNT NBR 5682 –
Execução de serviços de demolições
ABNT NBR 13531 – Elaboração de Projetos e Edificações
NR 8 – Edificações;
NR 12 – Máquinas e Equipamentos; NR 35 –
Atividades em alturas;
NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção;
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NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho.
Em caso de divergências entre o presente Caderno e o Edital, prevalecerá sempre o último.
No caso de estar especificado nos projetos e não estar neste Caderno vale o que estiver especificado nos
projetos. Nos demais casos devem ser contatados o fiscal ou o gestor da obra, para que este retire as
dúvidas junto ao núcleo de engenharia.
DAS PRIORIDADES INICIAIS
Estas etapas devem ter prioridade nº 1, por se tratar de serviços externos que envolvem a segurança
patrimonial da subseção judiciária de Marabá/PA.
3.1 - PLACA DA OBRA
Deverá ser instalada inicialmente a placa da obra, em local visível, conforme orientação da
fiscalização, o modelo será fornecido pela Subseção judiciária de Marabá/PA, esta placa terá uma área de
seis m². (1,50m x 4,00m).
3.4.7 PINGADEIRA EM CONCRETO
Em todo o perímetro superior da platibanda do prédio sede, deverá ser fixada uma pingadeira em
concreto, em peças de um metro de comprimento, e 25 cm de largura, deve-se fazer alinhamento e
nivelamento, antes da aplicação da pingadeira.

PINGADEIRA EM
CONCRETO
3.4.8 PINTURAS
PINTURA LATÉX ACRÍLICA Preparação e
aplicação de tintas:
Sobre os rebocos já curados, deve ser aplicado selador acrílico em duas de
mãos, sendo no muro construído e elevação. A contratada deve seguir estritamente as especificações do
fabricante, inclusive no que toca ao intervalo entre demãos, métodos de aplicação, etc. Todas as
superfícies a pintar deverão estar secas, sendo cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o
tipo de pintura a que se destina. Execução de preparo das superfícies inclui lixamento, limpeza das
paredes e lixamento de peças metálicas com aplicação de demãos e necessárias para um
perfeito acabamento. Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serão suspensos em tempos de
chuva ou de excessiva umidade. Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar uma
amostra de cores com as dimensões mínimas de (0,50 x
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1,00)m no próprio local a que se destina, para aprovação da Fiscalização. Deverão ser usadas as tintas já
preparadas em fábricas, não sendo permitidas composições, salvo se especificadas pelo projeto ou
Fiscalização. As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na
proporção recomendada. As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis. Os
recipientes utilizados no armazenamento misturam e aplicações das tintas deverão estar limpos e livres
de quaisquer materiais estranhos ou resíduos.
Todas as tintas serão rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma
espátula limpa, antes e durante a aplicação, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a
sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos, sugestões de marcas: SUVINIL, CORAL,
LEINERTEX, ou similares.

PINTURA A BASE ESMALTE SINTÉTICO
Execuções de pintura esmalte sintético em peças metálicas, usando revolver com compressor, em
duas demãos, incluindo uma demão de fundo oxidante de ferro/zarcão. A pintura deverá seguir as
prescrições da NR-18 quanto à segurança do funcionário que executará o serviço de preparo e aplicação
das tintas. Caso ocorra aparecimento de ferrugem na superfície das estruturas metálicas, exige-se a
remoção completa da ferrugem com o uso de lixa ou escova de aço aplicando, após limpa a estrutura,
aplicar uma demão de zarcão. É proibida a pintura em estruturas com a presença de ferrugem, ou
com mau acabamento. A estrutura metálica não poderá ser pintada com sua superfície muito aquecida
pelo sol, pois causará bolhas na tinta aplicada. A tinta e seu equipamento de aplicação deverão estar
abrigados em lugar que haja sombra. A aplicação das demãos de tinta deverá respeitar o intervalo
descrito pelo fabricante, sugestões de marcas: SUVINIL, CORAL, LEINERTEX, ou similares. Para fundo
preparador de superfície metálica usar, FERRODUR ou similar.
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5.0 – REVITALIZAÇÕES
FACHADAS FRONTAIS, LATERAIS E POSTERIORES.
A fachada principal do prédio sede, na parte mais frontal será retirada toda a textura existente e raspada,
e no todo incluindo a fachada lateral esquerda (de quem entra) deve-se corrigir as avarias, imperfeições,
efetuar o apicoamento, estas fachadas receberão revestimentos em pastilhas, na cor branco gelo, marca
Eliane ou similar. O revestimento em pastilha deve ter espaçamento entre as mesmas de 5
mm, e será fixada por profissional habilitado (pastilheiro), com argamassa industrializada, por
medida de segurança adota- se os procedimentos da NR 35, (trabalhos em altura), será utilizado
andaime metálico de encaixe tipo torre. Observar que a cada dois metros de pastilhas colocadas, deve-se
deixar um espaçamento de três centímetros que servirá de junta de dilatação, o rejunte a ser adotado será
na cor grafite, que será usado também neste espaçamento.
5.1 FACHADAS, LATERAL DIREITA E POSTERIOR.
Nestas fachadas, na caixa d’água do prédio sede e prédio do arquivo, e demais locais discriminados na
planilha, devem ser preparadas para receber pintura látex acrílico na cor branco gelo, a pintura obedecerá
aos procedimentos adotados no item (3.4.8 pinturas), desta especificação.
5.1. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO:
As grades metálicas de proteção das janelas das salas de máquinas e da cobertura das máquinas
condensadoras devem receber pintura esmalte sintéticos na cor preto fosco, em duas demãos, marcas;
CORAL, SUVINIL ou similar.
6.0 – IMPERMEABILIZAÇÕES
A sobre as lajes da: guarita, da casa do gerador, marquise, depósito de lixo, deve-se aplicar duas
demãos de tinta asfáltica elastomérica acrílica na cor preta, CORAL, ou similar.
6.1.1 – DAS IMPERMABILIZAÇÕES
Calha de concreto de águas pluviais na cobertura do prédio sede e jardineira do prédio do arquivo.
Nestes locais há infiltrações, que a contratada deve sanar aplicando a manta asfáltica aluminizada,
conforme instruções e especificações do fabricante, este serviço exige mão de obra qualificada, e
acompanhamento técnico por pessoas com experiência na área de infiltrações, após a conclusão, devem
ser testadas com água, por pelo menos 72 horas. Dispensa proteção mecânica.
A especificação obedecerá a norma brasileira ABNT NBR 9952 (Manta asfáltica para
impermeabilização).
MÉTODO DE APLICAÇÃO:
•Antes de iniciar a aplicação do produto é necessário regularizar a área e o arredondamento dos cantos
vivos. A superfície deve estar limpa, isenta de óleos, graxas ou quaisquer partículas soltas. Se
necessário lavar a área com jato d’água de alta pressão ou com uma escova de aço e água.
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•A regularização deve ser moldada com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, aderido ao
concreto, com caimento mínimo de 1% em direção aos ralos ou condutores de água e espessura
mínima de 2 cm. Os ralos devem ser rebaixados em 1 cm de profundidade, com área de 40x40cm e
suas extremidades chanfradas.
•Após 72 horas de cura da argamassa de regularização, aplicar de forma homogênea a 1ª demão de
“primer” Betucreto, Betuprimer Plus ou Betufrio, este último deve ser diluído com 30% de água. Utilize
para aplicação do “primer”: rolo de lã de carneiro, trincha, brocha ou vassoura de pelos macios.
Aguardar a secagem do “primer” por 6 horas, no mínimo.
•Para o alinhamento correto, desenrole as bobinas da manta no sentido dos ralos para as cotas mais
elevadas, atente para o alinhamento e a sobreposição mínima de 10 cm no comprimento e largura,
recobrindo toda a área a ser impermeabilizada, rebobinando-as novamente. No encontro entre os
cantos e substratos, a manta deverá subir na vertical 30 cm acima do piso acabado.
•Utilizando gás de GLP, direcione a chama do maçarico para aquecer. Simultaneamente o substrato
imprimado com “primer” Betucreto, Betuprimer Plus ou Betufrio e a face de aderência da Betumanta AL,
pressionando a manta do centro em direção às bordas, eliminando eventuais bolhas de ar. Execute o
selamento das emendas das sobreposições com o auxilio de rolete, espátula ou colher de pedreiro
de ponta arredondada.
•Adotar os cuidados necessários para que a intensidade da chama não danifique a manta asfáltica e
proporcione a adequada aderência da manta ao substrato.
CARACTERISTICAS DAS MANTAS ASFÁLTICAS ALUMINIZADAS
Manta asfáltica produzida a partir da modificação física do asfalto com polímeros especiais
que proporciona à massa asfáltica excelente poder de aderência, elasticidade, durabilidade e resistência,
tendo como acabamento na face exposta, uma película aluminizada altamente flexível e resistente ao
ozônio, sugestão de marcas conhecidas a serem aplicadas; BETUMAT, TORODIN, ou similar.

7.0 – CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO SETOR DAS MÁQUINAS CONDENSADORAS
7.1.2 – FUNDAÇÂO DAS GARAGENS E FIXAÇÃO DA COBERTURA
A laje que abriga as máquinas condensadoras receberá uma cobertura em estrutura metálica (conforme
projeto), estas estruturas devem ser fixadas nas estruturas de concreto existente do prédio sede, através
de chumbadores, será feito furos no topo dos pilares da estrutura, com diâmetro de 16mm, com
furadeira de impacto, e distâncias especificadas no projeto, depois de perfurados os furos serão limpos e
em seguido colocado graute epóxi juntamente com os chumbadores, nas dimensões (16x200mm), que
depois de fixados, os chumbadores permaneceram por um período de 12 horas, após este período serão
colocadas estruturas de sustentação da cobertura.
8.0 – ESTRUTURAS METÁLICAS
8.1.2 – SETOR DAS MÁQUINAS CONDENSADORAS
A estrutura metálica de cobertura das máquinas condensadoras, em estrutura de aço normal, conforme
projeto e receberá solda especial para galvanização, estas estruturas devem ter acabamento com fundo
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preparador sobre a base, e receberá pintura esmalte branco gelo, para mais detalhes ver projeto. A
cobertura do setor das máquinas condensadoras serão com telhas metálicas iguais as existentes no
prédio sede.
9.0 – SERVIÇOS DIVERSOS
9.1.3 - FORRO TERMO ACÚSTICO
As salas de máquinas das centrais de ar condicionada do prédio sede, devem ser forradas, fornecimento
e instalação de forro modular acústico em fibra mineral (NCR mín. 0,70 e Dn,c mín. 38 dB), fabricado a
partir de lãs minerais, perlita, aditivos e aglomerantes orgânicos livres de formaldeídos, amianto ou
qualquer outra substância toxica, com dimensão de 62,5 x 62,5 cm, espessura
60 mm, peso aproximado de 10.8 Kg/m², cor branca, textura lisa e estrutura de fixação através de perfis
tipo “T” invertido, com pintura na cor branca e largura de 24 mm. O forro deve obedecer as seguintes
especificações:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Classe de material - A2-s1, d0 segundo EN 13501-1
Combustibilidade - Classe II-A conforme norma NBR 9442 e IT-10
Absorção sonora - conforme normas EN ISO 354, EN ISO 11654 e ASTM C423.
Atenuação sonora - Dn,f,w=44 dB conforme norma EN 10848 (43 mm de espessura)
Reflexão luminosa - até 88% para superfície branca (RAL 9010)
Condutividade térmica - 0,052 - 0,057 W/mK conforme norma DIN 52612
Resistência à umidade - até 95% de umidade relativa do ar.
Borda do forro - VT24 rebaixada e bisotada
As bordas devem ter tratamento enrijecedor para aumentar resistência contra impactos

Orientações para estocagem e instalação
•

•
•
•
•
•
•
•

Deverá ser fornecido todo o sistema para o atirantamento do forro, englobando: painéis, perfis
metálicos principais, secundários, cantoneiras perimetrais, tirantes com niveladores, e
demais componentes que se façam necessários para a instalação do forro.
A umidade relativa do ar no ambiente de instalação, não deve superar 90%
A armazenagem do material deve ser feita na horizontal
Mínimo um tirante a cada 1,5 m² de forro suspenso
Distância máxima entre tirantes deve ser de 1,20 m
Distância máxima entre tirantes e cantoneira perimetral 90 cm
Utilizar um tirante extra em cada união entre perfis principais
Tirante para perfis principais com diâmetro de 2 mm

Referências: AMF Thermatex Silence ou equivalente
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9.1.4 – PAREDES ACÚSTICAS EM GESSO ACARTONADO
Nas salas de máquinas do prédio sede, deve-se efetuar revestimento acústico interno nas paredes, para
aliviar os ruídos e a passagem do som das máquinas para as salas vizinhas. Com a sua composição, a lã
de vidro possui excelentes propriedades de isolamento acústico e é um dos produtos mais eficientes na
absorção de som, criando assim ambientes mais silenciosos e confortáveis. Por sua baixa
condutividade térmica, a lã de vidro garante menor transposição de calor e som nas paredes e
proporcionando assim uma economia substancial de energia no resfriamento ou aquecimento do
ambiente. O Painel de Lã de vidro é utilizado como miolo, entre a parede existente e o gesso acartonado.

APLICAÇÃO DA LÂ DE VIDRO EM REVESTIMENTO DE PAREDE APÓS ESTA
ETAPA SERÁ APLICADO O GESSO ACARTONADO
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ETAPAS CONSTRUTIVAS:
1 – Efetuar marcação nas paredes a serem revestidas com espaçamento de 50 cm, entre perfil.
2- Fixar os perfis galvanizados tipo cantoneira S47, no piso com parafuso e bucha S7.
3- Travar os perfis verticais a cada 1,50m, na parede.
4- Depois de fixados os perfis, serão encaixados a lâ de vidro, antes deve se passar uma cola na parede para a
aderência da mesma.
5- Colocar os painéis de gesso acartonado com espessura de 20 mm, de forma que os mesmos fiquem com um
espaço de 5 mm entre se sobre os perfis.
6- Preencher os espaços entre os painéis com massa acrílica, retirar os excesso.
7- Após 12 horas, a massa deve ser lixada e limpa para receber a pintura de acabamento.
8- Pintar com tinta látex acrílica semi brilho na cor das existentes
9.1.7 - REVITALIZAÇÃO DA COBERTURA, (Prédio sede e Prédio do Arquivo).
A contratada deve fazer levantamento do local onde existem problemas de goteiras, tanto no telhado do prédio
sede, como no prédio do arquivo, eventual telhas danificadas devem ser substituídas, bem como parafusos
de fixação danificados e com vazamentos. Haverá necessidade de se colocar rufos metálicos fixados na alvenaria
ou estrutura dos referidos prédios, para isso o reboco no local do rufo de ser demolido, após a demolição, será fixado
o rufo, e posteriormente refeito o reboco impermeabilizado sobre a parte fixa na parede. Para outra providencia
deverá ser discutida com o fiscal da obra.
9.1.8 - TEXTURA RÚSTICA.
Aplicação de textura rústica riscada na vertical na cor branco gelo na fachada lateral direita e posterior do prédio
sede, estas texturas são iguais as que serão retiradas da fachada frontal.
9.1.12 - QUADRO DE COMANDO DA BOMBA DA CAIXA D’ÁGUA
O setor do barrilete do reservatório superior do prédio sede deverá ser revisado para o perfeito funcionamento,
inclusive troca da chave boia automática, bem como o registro de gaveta que se encontra danificado, e demais
acessória, se necessário.
9.1.14 – REVISÃO NO SISTEMA ELÉTRICO
No prédio do arquivo algumas luminárias fluorescentes não estão funcionando, e necessitam de uma revisão nas
instalações elétricas, inclusive com substituição de algumas luminárias que estão queimadas ou danificadas, a
contratada deve deixas todas as lâmpadas internas funcionando , bem como as tomadas
9.1.14 – REVISÃO NO HIDRÁULICO
Como no item anterior, prédio do arquivo apresenta vazamentos na caixa d’água, torneiras e pia dos banheiros, o
sistema hidráulico necessitam de uma revisão geral, deve-se tirar todos os vazamentos apresentados, a contratada
deve deixas todo o sistema hidráulico em perfeito funcionamento.
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10.0 - SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO
Deverá ser executado conforme laudo do corpo de bombeiro em anexo
11.0 – LIMPEZA FINAL
11.1 – Limpeza final da obra, com retirada de todos os entulhos, limpeza de grades, salas, banheiros, vidros,
teste de instalações, bota fora, dentre outros serviços que se fizerem necessários.

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PORTO
CREA/PA 1330
ENGº CIVIL

41

PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

ANEXO I-C
PROJETOS
PLANTA BAIXA
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COBERTURA
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CORTES
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ELEVAÇÕES
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GUARITA E ACESSO
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DEPOSITO DE LIXOS
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PROJETO EXECUTIVO
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ANEXO II
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2017
MODELO DE PROCURAÇÃO
Pelo presente instrumento particular de procuração __________________ (nome da
empresa), nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr. ________________________ (nome do outorgado,
profissão, n. da carteira de identidade), com poderes para representá-lo perante a Justiça Federal de 1º Grau – Seção
Judiciária do Pará – Subseção Judiciária de Marabá, no Pregão n. 17/2017 podendo participar das sessões realizadas,
assinar propostas, bem como formular propostas verbais, decidir sobre desistência ou interposição de recursos, assinar
atas, enfim, praticar todos os atos que se façam necessários ao cumprimento regular do presente mandato.
Marabá (PA), ________de_________de 2017.

____________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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ANEXO III
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2017
DECLARAÇÃO DE VISTORIA
Declaramos para fins de participação no certame licitatório acima indicado que a empresa
___________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ________________________, estabelecida
à ______________________________, CEP: ________ - _____, _________, através de seu representante, obteve o
conhecimento de todos os detalhes e informações necessárias à elaboração de proposta para prestação de SERVIÇOS
DE REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MARABÁ, CONFORME TERMO DE
REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DESTE EDITAL, tomando ciência do endereço, das características e
condições especiais, e das dificuldades relacionadas com a execução do objeto da licitação.

----------------------------------------------------------------05050505X
Pregoeira

Dados do Representante da Empresa que realizou a vistoria:
Nome:
Profissão:
Identidade:
Data da vistoria:
Assinatura:
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ANEXO IV
PREGÃO PRESENCIAL N. 17/2017
DECLARAÇÃO QUE SUBSTITUI O TERMO DE VISTORIA

Declaramos para fins de participação no certame licitatório que a empresa .......................................................,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº ............................................, estabelecida à ......................................... (indicar o endereço
completo), conhece o local onde serão executados os serviços objeto do Pregão Presencial nº 17/2017, estando ciente
das condições e grau de dificuldades existentes para execução dos serviços.

Marabá, __ de _________ de 2017.

_______________________________________________________
Qualificação e Assinatura do representante da empresa
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ANEXO V
PREGÃO PRESENCIAL N. 17/2017

MODELO
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO
(Nome da Empresa) ....................................., CNPJ n. ......................., estabelecida à
..................................... (endereço completo) .............., declara, sob as penas da Lei que até a presente data inexistem
fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.
Marabá, _____ de _______ de 2017.
____________________________________________
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA E ASSINATURA
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ANEXO VI
PREGÃO PRESENCIAL N. 17/2017
MODELO
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA C.F.
(Nome da Empresa) ....................................., CNPJ n. ......................., estabelecida à
..................................... (endereço completo) .............., declara, sob as penas da Lei que não possui em seu quadro de
pessoal, empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art.
7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n. 9.854/99).
Marabá, _____ de _______ de 2017.
______________________________________________
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA E ASSINATURA
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ANEXO VII
PREGÃO PRESENCIAL N. 17/2017
MODELO
DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE CONHECE E CONCORDA COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO
EDITAL E CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.
(Nome da Empresa) ....................................., CNPJ n. ......................., estabelecida à
..................................... (endereço completo) .............., declara, sob as penas da Lei que tem ciência e concorda com as
condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial nº 17/2017 e cumpre plenamente os requisitos de habilitação
para o presente processo licitatório.
Marabá, _____ de _______ de 2017.

_______________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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ANEXO VIII
PREGÃO PRESENCIAL N. 17/2017
MODELO
DECLARAÇÃO DE QUE É MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Nome da Empresa) ....................................., CNPJ n. ......................., estabelecida à
..................................... (endereço completo) .............., declara, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos
estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei n. 11.488, de 15 de
junho de 2007, em seu Art. 34, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da
referida Lei Complementar.
Marabá, _______ de ____________ de 2017.

_______________________________________________________
(representante legal)
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ANEXO IX
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2017
MODELO
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (Identificação
completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item
(completar) do Edital (completar com identificação do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do
Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de maneira independente (pelo
Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação) não foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não será, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da
(identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura
oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la.
Marabá, _____ de _______ de 2017.
_______________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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ANEXO X
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2017
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N. XX/2017 PARA EXECUÇÃO DE
REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE MARABÁ, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A UNIÃO, ATRAVÉS DA JUSTIÇA
FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU – SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO PARÁ E A EMPRESA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

A União Federal, através da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
PARÁ, com registro no CNPJ/MF n. 05.421.948/0001-34 e sede na Rua Domingos Marreiros n. 598 - bairro do
Umarizal, cidade de Belém-PA, neste ato representada pelo Diretor da Secretaria Administrativa da Seção Judiciária do
Pará Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, inscrito no CPF/MF nº XXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado nesta
Capital, no uso das atribuições conferidas pela Portaria/DIREF nº 214/2009, de 06.07.2009, doravante designada
simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com registro no
CNPJ/MF n.XXXXXXXXXX, e sede na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representada pelo
Sr.XXXXXXXXXXXXXXXXX, portador do CPF/MF n. XXXXXXXXX e RG n.XXXXXXXXX, doravante denominada
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MARABÁ, tendo em vista o disposto nos autos do Processo Administrativo n. 000318174.2017, Lei 8.666/93 e suas alterações, e ainda consoante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em engenharia
e/ou arquitetura para execução de reforma do Edifício Sede da Subseção Judiciária de Marabá
,localizado na Travessa Ubá, s/n – Bairro Amapá - Marabá (PA) – CEP: 68502-008.
Parágrafo Primeiro
A prestação dos serviços obedecerá ao estipulado neste Contrato e às disposições da Lei 8.666/93, à qual se
encontra vinculado, bem como às disposições contidas no Pregão Presencial nº 17/2017, Processo Administrativo nº
0003181-74.2017-PA, além das obrigações assumidas na proposta firmada pela CONTRATADA e dirigida à
CONTRATANTE que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Contrato, no
que não o contrarie.
Parágrafo Segundo
O Termo de Referência (ANEXO I) integra e complementa o presente Contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE
A finalidade deste instrumento é Solucionar/reduzir os problemas causados pelas patologias
apresentadas em Laudo Técnico de Inspeção Predial (PAe 0001314-80.2016.4.01.8010).
CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obriga-se a:
a) Promover, por intermédio do servidor designado na forma do art. 67 da Lei 8.666/93, o acompanhamento e
a fiscalização da execução do objeto deste CONTRATO, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em
registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte da Contratada;
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CONTRATO.
CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obriga-se a:
a) Manter quadro de pessoal especificado, com reserva técnica, para atendimento dos serviços, objeto deste
CONTRATO, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão
de empregados, que não terão em hipótese alguma qualquer relação de emprego com a Contratante, sendo de
exclusiva responsabilidade da Contratada as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e
fiscais;
b) Credenciar, junto à Contratante, um representante para prestar esclarecimentos e atender às reclamações
que porventura surgirem durante a execução do contrato;
c) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato;
d) Apresentar, junto com a Nota fiscal de cobrança, as Certidões de regularidade fiscal relativas ao INSS,
FGTS, PGFN/RFB e CNDT/TST;
e) Permitir o livre acesso da fiscalização da Contratante aos locais de trabalho da mão-de-obra da Contratada;
f) Não permitir que a mão-de-obra execute tarefas em desacordo com as preestabelecidas;
g) Apresentar relatório mensal das atividades, discriminando todas as irregularidades encontradas na
execução dos serviços, apontando soluções para cada caso;
h) Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando elementos
portadores de referências, tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS
À Contratada caberá ainda:
a) assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não
manterão qualquer vínculo empregatício com a Contratante;
b) assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes do trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados, no
desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da Contratante;
c) assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes deste Contrato.
Parágrafo Único
A inadimplência da Contratada, não transfere à Administração a responsabilidade por seu pagamento, nem
poderá onerar o objeto contratado.
CLÁUSULA SEXTA: DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO.
Durante a vigência deste Contrato, a execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor
especialmente designado para tal finalidade.
Parágrafo Primeiro
O executor anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços
contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
Parágrafo Segundo.
As decisões e providências que ultrapassem a competência do executor deverão ser solicitadas à autoridade
competente, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESPONSABILIDADE POR DANOS.
A Contratada será a única responsável por todo e qualquer dano provocado ao patrimônio da Contratante,
quando decorrente da prestação dos serviços de assistência técnica nos equipamentos objeto deste contrato.
Parágrafo Primeiro
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A Contratada será a única responsável por quaisquer conseqüências oriundas de acidentes que possam
vitimar seus empregados nas dependências da Sede da Seção Judiciária do Pará, quando no desempenho dos
serviços atinentes ao objeto deste Contrato, ou em conexão com eles, devendo adotar todas as providências que, a
respeito, exigir a legislação em vigor.

CLÁUSULA OITAVA - PREÇO E PAGAMENTO
O valor global anual fixado para
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

o

período

contratado

será

de

R$-

XXXXXXXX

Parágrafo Primeiro
A Contratante pagará à Contratada o valor mensal de R$-xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), mediante
depósito bancário na conta corrente da Contratada até o 10º (décimo) dia útil da apresentação da fatura, e após o
atesto pelo servidor responsável, observado o estabelecido no art. 5º da Lei 8.666/93, e desde que não ocorra fator
impeditivo provocado pela Contratada.
Parágrafo Segundo
Os pagamentos não serão cumulativos, ou seja, não serão efetuados pagamentos trimestrais quando
ocorrerem pagamentos semestrais.
Parágrafo Terceiro
Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar Nota Fiscal discriminando a execução do objeto
destes autos, juntamente com as certidões de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
Previdência Social (INSS) e Conjunta de débitos relativos a Tributos Federais e Dívida ativa da União (PGFN/RFB). A
referida comprovação poderá ser substituída pela consulta ao SICAF.
Parágrafo Quarto
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, e o pagamento dos funcionários que
atendem ao objeto deste contrato, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária.
Parágrafo Quinto
Não serão aceitas cobranças realizadas através de títulos colocados em cobrança através de banco ou
outra instituição do gênero.
Parágrafo Sexto
Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a contratada não tenha concorrido de alguma
forma, haverá incidência de juros de mora de 0,03% (três centésimos por cento) ao dia, até o limite de 10%, relativo ao
período compreendido entre a data do vencimento do prazo para pagamento até a data da sua efetivação.
CLÁUSULA NONA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta de recursos previstos no Orçamento da
Justiça Federal, no Programa de Trabalho xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Natureza da Despesa: xxxxxxxx.
Parágrafo Único
Foi emitida a Nota de Empenho nº xxxxxxxxxxxxxx para atender as despesas decorrentes desta contratação
no presente exercício, que correrão à conta de dotação orçamentária própria, destinada a atender despesas de
mesma natureza.
CLÁUSULA DÉCIMA - PRAZO DE VIGÊNCIA
A execução dos serviços objeto deste contrato, terá duração de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias, contados a partir da data de assinatura do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO
Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência
59 de quaisquer dos fatos estipulados no art. 65, da Lei n.
8.666/93.

PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Contratante poderá aplicar as seguintes sanções: advertência,
multa, impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de até cinco anos, conforme o art. 7º da Lei n.
10.520/2002, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Parágrafo Primeiro
As sanções de advertência e impedimento de licitar e contratar com a União poderão ser aplicadas juntamente
com a sanção de multa.
Parágrafo Segundo
Pela inexecução das condições estipuladas, por ensejar o retardamento da execução de seu objeto, falhar ou
fraudar na execução deste Contrato, ou cometer fraude fiscal, a Contratada ficará impedida de licitar e contratar com a
União, e será descredenciada no SICAF pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital
e neste Contrato e as demais cominações legais.
Parágrafo Terceiro
As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Parágrafo Quarto
As sanções serão aplicadas após regular notificação por meio idôneo com garantia de defesa prévia.
Parágrafo Quinto
Configurado o descumprimento da obrigação contratual, será o contratado notificado da infração e da
penalidade correspondente, para, no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa.
Parágrafo Sexto
Recebida a defesa, a autoridade competente deverá manifestar-se, motivadamente, sobre o acolhimento ou
rejeição das razões apresentadas, para concluir pela imposição ou não da penalidade.
Parágrafo Sétimo
A inexecução total do contrato ensejará a aplicação de multa de 15% do valor global do ajuste.
Parágrafo Oitavo
Em caso de atraso injustificado na entrega/execução do objeto desta contratação ou qualquer
outra infração contratual sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,2% (dois décimos por cento) por
dia de atraso, calculado sobre o valor da etapa não entregue/executada, até o limite de 30 (trinta)
dias corridos. Após esse prazo, a multa diária passará a ser de 0,4% (quatro décimos por cento),
até o limite de 8% (oito por cento).
Parágrafo Nono
Para efeito de cálculo da multa, quando o objeto não for adjudicado, será considerado o valor total estimado
pela Administração para contratação.
Parágrafo Décimo
Caso a licitante não possa cumprir os prazos estipulados para a prestação, total ou parcial, do objeto
contratado, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições
do contrato; e de impedimento de sua execução por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em
documento contemporâneo a sua ocorrência.
Parágrafo Décimo Primeiro
A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo de prestação do serviço do objeto licitado, deverá ser
encaminhada à Seção Judiciária do Pará (SECAD-Secretaria Administrativa, Rua Domingos Marreiros, n. 598, 2º andar,
Umarizal, Belém/Pará, CEP: 66055-210), até o vencimento do prazo de entrega/prestação inicialmente estipulado,
ficando a critério da Seção Judiciária do Pará a sua aceitação.
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Parágrafo Décimo Segundo
Vencido o prazo proposto, sem a execução do objeto, total ou parcialmente, o Contratante oficiará à
Contratada comunicando-lhe a data-limite para a regularização de sua prestação. A partir dessa data considerar-se-á
inadimplência, sendo-lhe aplicadas as sanções cabíveis.
Parágrafo Décimo Terceiro
As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante pela Contratada serão deduzidos dos valores a
serem pagos ou recolhidos mediante GRU em favor da Justiça Federal – Seção Judiciária do Pará ou cobrados
judicialmente.
Parágrafo Décimo Quarto
A Contratada inadimplente que não tiver valores a receber do Contratante terá o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa, na forma estabelecida no item anterior.
Parágrafo Décimo Quinto
A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento será precedida de regular processo
administrativo, mediante o qual se garantirá o contraditório e a ampla defesa.
Parágrafo Décimo Sexto
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração, a licitante poderá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo de multas
previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO
Ficará o presente Contrato rescindido, caso ocorram os motivos constantes nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei n.
8.666/93, mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO
O presente instrumento será publicado em forma de extrato, no DOU, em conformidade com o disposto no
parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
Fica eleito pelas partes o Foro Federal da Justiça Federal em Belém, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas
do presente Contrato, com renúncia de qualquer outro.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam eletronicamente o presente instrumento.
Belém/Pa, xx de xxxxxxxxxxx de 2017.

Diretor da Secretaria Administrativa
P/ Contratante

Sócio-Proprietário
P/ Contratada
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