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TOMADA DE PREÇOS n.º 01/2013 

 
Processo n.º 1372/13 

 
 
 
 

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA REFERENTE À RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 
DA RAMPA DO ACESSO PRINCIPAL DO PALÁCIO ALOISIO FILHO - CÂMARA 
MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. 
 
DATA DE ABERTURA: 22 de agosto de 2013. 
 
HORÁRIO: 15 horas. 
 
LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 
 
ENDEREÇO: AV. LOUREIRO DA SILVA, 255 – 3º Pavimento – Sala 395 
 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: MÍNIMO 60 (SESSENTA) DIAS 
 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: ITEM 7 DO EDITAL 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CG 33.90.39.16.01.00 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica – Projeto/Atividade 2001 – Atividade Legislativa. 
 

Edital disponível na Internet por E-mail no endereço: licit@camarapoa.rs.gov.br ou na 
Homepage da CMPA: www.camarapoa.rs.gov.br 

 

 
Porto Alegre, 30 de julho de 2013. 

 
 
 
 

Jurema Bastos de Almeida 
Presidente da Comissão Especial de Licitação. 

      
 
 
 
* Atenção para os subitens 4.9.5 e 4.10.7.1. 
 
/DBG 
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Em conformidade com os dispositivos da Lei nº 8.666/93 e alterações e da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 05 
de setembro de 2007, a Câmara Municipal de Porto Alegre torna público que está realizando 
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, visando a 
EXECUÇÃO DA OBRA REFERENTE À RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA RAMPA 
DO ACESSO PRINCIPAL DO PALÁCIO ALOÍSIO FILHO - CÂMARA MUNICIPAL 
DE PORTO ALEGRE, conforme especificações descritas nos ANEXOS I (Proposta), I-A 
(Termo de Referência, Discriminações Técnicas de Serviços e Memorial Descritivo); I-B 
(Estimativa de Custos); I-C (Cronograma Físico-Financeiro) e plantas correspondentes ao 
Projeto, disponíveis na SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO, para cópia em CD-ROM ou 
pen drive e também em endereço eletrônico (conforme item 11.9.1), as quais passam a ser parte 
integrante da presente TOMADA DE PREÇOS. 

Deverão ser observadas as seguintes disposições: 

 

1. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 
1.1. Somente poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas especializadas 

no ramo de atividade do objeto licitado, devidamente habilitadas, e que atendam às condições 
deste Edital e seus Anexos. 

1.2. Não será permitida a participação nesta licitação de pessoa jurídica: 
a) que, direta ou indiretamente, mantenha sociedade ou participação com servidor 

ou dirigente da Câmara Municipal de Porto Alegre, considerada participação 
indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, 
econômica, financeira ou trabalhista; 

b) que não atenda às condições estabelecidas neste instrumento convocatório ou não 
apresente os documentos nele exigidos; 

c) cujo ramo de atividade não esteja de acordo com o disposto no item 1.1 acima; 
d) que se encontre em processo de falência, concordata, recuperação judicial e 

extrajudicial; 
e) que apresente mais de uma proposta de preço; 
f) que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal.    

1.3. Em se tratando de MICROEMPRESA OU DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 
nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, para que essa possa gozar dos benefícios 
previstos nos arts. 42 a 49 da referida Lei é necessário, no ato do credenciamento da licitante, 
apresentação de Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8º da IN 103/2007 
do DNRC – Departamento Nacional de Registro no Comércio. 

 

2. ENTREGA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO (envelope nº 01) e de 
PROPOSTA (envelope nº 02): 

Os envelopes deverão ser entregues até a data e horário estabelecidos na folha 01 desta 
Tomada de Preços, na sala da Comissão Especial de Licitação, localizada no 3º pavimento, sala 
395 do Palácio Aloísio Filho, sede da Câmara Municipal de Porto Alegre, situada na Av. 
Loureiro da Silva, nº 255. Imediatamente após, será realizada a abertura dos mesmos na sala 395. 
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3. APRESENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS: 

Os documentos de habilitação e as propostas deverão ser encaminhados em envelopes 
lacrados, identificados externamente: nº 01 - HABILITAÇÃO / nº 02 - PROPOSTA, número 
da Tomada de Preços, data e hora da abertura, nome da licitante e endereçados à COMISSÃO 
ESPECIAL DE LICITAÇÃO. 

3.1. Somente poderão manifestar-se oficialmente pela licitante os representantes que 
apresentarem credencial (conforme modelo ANEXO III) ou Procuração com poderes para tal, a 
qual deverá ser apresentada antes da abertura do envelope nº 01 - Habilitação. 

 

4. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO (envelope nº 01): 
4.1. CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL emitido pelo CESO (Cadastro 

de Executantes de Serviços e Obras da Secretaria Municipal de Obras e Viação), dentro do 
seu prazo de validade, com classificação pertinente ao objeto dessa Licitação, onde conste a 
validade dos documentos apresentados para sua emissão, ou documentação referida no item 
4.1.10. 

4.1.1. Aos Certificados onde constem documentos exigidos nos subitens 4.10.1 a 
4.10.10, com validade expirada, deverá ser anexado o documento válido, sendo que 
aqueles cujo prazo de validade não esteja mencionado nos mesmos serão 
considerados válidos por 30 (trinta) dias da data da emissão, salvo disposição 
contrária de Lei a respeito. 

4.1.2. O Certificado que não apresentar registro das Certidões Negativas 
Municipal, Estadual, Federal e da Dívida Ativa da União, e de Débitos Trabalhistas 
(CNDT), deverá ser acompanhado das respectivas Certidões, comprovando a regularidade 
fiscal. 

4.2. Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 
registrado no CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – ou CAU – Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo –, que comprovem ter o responsável técnico, Engenheiro Civil ou 
Arquiteto, integrante dos quadros permanentes da empresa, executado obras de Recuperação 
Estrutural em Estruturas de concreto armado. 

4.2.1. Deverá ser comprovado que o profissional, detentor do atestado, pertença 
aos quadros da empresa no momento da licitação. 

4.2.1.1. A comprovação deverá ser feita através de cópia autenticada da 
Carteira de Trabalho, Livro de Registro de empregado, Contrato Social, no caso 
de sócio da empresa ou outro documento equivalente. 

4.3. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica ou Inscrição da Licitante, expedida ou 
visada pelo CREA ou CAU, dentro de seu prazo de validade, registrado para área compatível 
com a presente licitação, contendo obrigatoriamente o registro do Responsável Técnico da área. 

4.4. Declaração de que a Licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal, que trata da proibição do trabalho infantil, conforme modelo no ANEXO 
V, caso não conste no Certificado de Registro Cadastral. 

4.5. Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial expedida 
pelo Distribuidor da Sede da pessoa jurídica, com data de emissão a partir de 22 de julho de 
2013, caso não conste no Certificado de Registro Cadastral. 

4.6. DECLARAÇÃO da proponente de que não pesa contra si declaração de 
INIDONEIDADE, expedida por órgão da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA de qualquer esfera 
(conforme modelo ANEXO II), caso não conste no Certificado de Registro Cadastral. 
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4.7. COMPROVANTE DE VISTORIA, visado pela Seção de Obras e Manutenção da 
Câmara Municipal de Porto Alegre, através de prévio agendamento, pelo telefone 51 3220-4129, 
atestando que tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias para o 
cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que realizou a conferência dos quantitativos 
especificados na Estimativa de Custos, conforme ANEXO IV. 

4.8. Declaração, em papel timbrado, assinada pela licitante, de que possui suporte 
técnico/administrativo, pessoal qualificado e treinado, bem como aparelhamento e instalações em 
condições de operação e perfeitamente capacitados a atender aos requisitos técnicos do projeto e 
à execução das obras objeto desta licitação. 

4.9. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
incluindo as Notas Explicativas, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) 
meses da data de apresentação da proposta. 

4.9.1. Consideram-se documentos já exigíveis e apresentados na forma da Lei, na 
hipótese de ser a licitante Sociedade Anônima, os que estiverem aprovados pela 
Assembleia Geral Anual competente para apreciá-los e que estejam publicados. 

4.9.2. As cópias do balanço patrimonial e demonstrações contábeis, deverão ser 
extraídas do Livro Diário, devidamente registrado na Junta Comercial competente, exceto 
para os tipos societários cuja legislação que os rege exija sua publicação. 

4.9.3. Em se tratando de Sociedades por quotas de responsabilidade limitada, 
consideram-se documentos já exigíveis e apresentados na forma da Lei os elaborados com 
o encerramento do exercício social imediatamente àquele da abertura do certame, haja 
vista o disposto na Lei nº 10.406, de 10-01-2002, com vigência a contar de 11-01-2003. 

4.9.4. Quando a empresa licitante for constituída há menos de um ano, o balanço 
anual será substituído por balanço parcial (provisório ou balancetes) e demonstrações 
contábeis relativas ao período de seu funcionamento, devidamente assinado por 
contabilista habilitado. 

4.9.5. A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da 
aplicação das seguintes fórmulas, as quais deverão ser, obrigatoriamente, 
demonstradas em memorial de cálculos juntado ao balanço ou às demonstrações 
contábeis, inclusive para micro e pequenas empresas, assinado por contabilista habilitado: 

 

   LG =   Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

    Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 

   SG =  _____________Ativo Total_______________ 

    Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 

   LC =  _Ativo Circulante__ 

    Passivo Circulante 
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4.9.6. Para efeito do disposto no subitem 4.9.5, será considerada de boa 
situação financeira a empresa que apresentar, pelo menos, dois dos indicadores 
abaixo: 

     LG: igual ou superior a 0,8 
     SG: igual ou superior a 1,2 
     LC: igual ou superior a 0,8 

 

4.10. Na falta do Certificado de Registro Cadastral (CESO), referido no item 
4.1, além dos documentos relacionados nos subitens 4.2 a 4.9 deste Edital, deverão ser 
apresentados os seguintes documentos, todos dentro de seu prazo de validade: 

4.10.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

4.10.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

4.10.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

4.10.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido por órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

4.10.5. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

4.10.6. Certidões Negativa Federal e da Dívida Ativa da União e de 
Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade fiscal; 

4.10.7. Certidões Negativas das Fazendas Estadual e Municipal, do 
domicílio ou sede da empresa licitante; 

4.10.7.1. Somente será aceita Certidão Negativa Municipal 
referente exclusivamente ao ISSQN, caso a licitante apresente 
Declaração de que não possui imóvel em seu nome.  

4.10.8. Prova de Regularidade junto ao INSS; 

4.10.9. Prova de Regularidade junto ao FGTS; 

4.10.10. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 
municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

 

4.11. Os documentos solicitados deverão ser apresentados em cópia autenticada 
por Cartório competente, por servidor da Administração, publicação em órgão da 
Imprensa Oficial ou com original para que se proceda à autenticação. 

4.11.1. A autenticação pela Comissão Especial de Licitação poderá ser 
efetuada até as 17h do dia útil imediatamente anterior à abertura do envelope nº 01 
– HABILITAÇÃO, mediante a apresentação do documento original. 
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4.11.2. Não serão aceitas cópias obtidas por FAC-SIMILE ou cópias 
reduzidas. 

4.11.3. Não serão aceitos protocolos de documentos. 

4.11.4. Os documentos deverão ser apresentados datilografados ou 
impressos por meio eletrônico, sem rasuras e emendas que dificultem ou impeçam 
seu entendimento. 

4.12. Abertos os envelopes no local, dia e horário previstos, os documentos serão 
apresentados às licitantes presentes e rubricados folha a folha pelos seus representantes 
credenciados e pelos membros da Comissão Especial de Licitação, não implicando, a 
rubrica aposta, em reconhecimento da validade de seu conteúdo, mas, tão-somente, de sua 
existência material. 

4.13. Para efeitos deste Edital, serão consideradas inabilitadas as licitantes que 
deixarem de apresentar a documentação solicitada ou apresentarem-na com vícios ou 
defeitos substanciais que dificultem o seu entendimento, bem como aquelas que não 
apresentarem condições satisfatórias quanto aos requisitos de capacidade técnica, jurídica, 
idoneidade financeira ou regularidade fiscal. 

4.14. Encerrada a fase de habilitação, a Comissão Especial de Licitação designará 
dia, hora e local para a abertura dos envelopes nº 02 – PROPOSTA. 

4.15. A licitante fica responsável pela comunicação de fato ou evento 
superveniente à entrega dos documentos ou à habilitação, que venha a alterar sua situação 
quanto à capacidade técnica, jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal, sob as 
penas da lei. 

 

5. CONTEÚDO DA PROPOSTA (envelope nº 02): 
As propostas devem ser datilografadas ou impressas por meio eletrônico, carimbadas, 

assinadas, sem rasuras e emendas, e deverão ser elaboradas, preferencialmente, nos 
formulários fornecidos pela Câmara Municipal de Porto Alegre - ANEXOS I (Proposta), I-
D (Planilha de Custos) e I-E (Cronograma Físico-Financeiro), mencionando: 

5.1. MENOR PREÇO GLOBAL, expresso em moeda corrente nacional, incluindo 
material, mão-de-obra, impostos, frete e encargos sociais decorrentes. 

5.1.1. Não serão aceitos preços com mais de 2 (dois) dígitos após a vírgula, sendo 
a proposta desclassificada. 

5.1.1.1. Serão desclassificadas as propostas que não cotarem os preços do 
material e da mão-de-obra em qualquer dos anexos. 

5.2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: prazo mínimo de 60 (sessenta) dias. 

5.3. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução da obra será de 90 (noventa) dias, 
conforme Cronograma Físico-Financeiro, contado a partir da ordem de início comunicada pela 
Seção de Obras e Manutenção da CMPA. 

5.3.1. O início da obra deverá ocorrer em até 10 (dez) dias após a ordem de início, 
pela CONTRATADA. 

5.3.2. O prazo de execução da obra poderá ser prorrogado, a critério da CMPA, 
nos termos da Lei 8666/93. 

 



 
 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
Av. Loureiro da Silva, 255- CEP: 90013-901 – Porto Alegre/RS 

 Fone: (51) 3220-4314 – Fax: (51) 3220-4355 
E-mail: licit@camarapoa.rs.gov.br  

 
 
 
 
 

7 

5.4. PLANILHAS de preços unitários e totais e Cronograma Físico-Financeiro 
elaborados, preferencialmente, em formulários fornecidos por esta Câmara Municipal 
(ANEXOS I, I-D e I-E), apresentando, obrigatoriamente, custo total do material e mão-de-
obra, separadamente, necessários à execução da obra. 

5.5. Declaração em papel timbrado, assinada pela licitante, de que se enquadra, ou não, 
como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 44 da LC 123, de 14 de 
dezembro de 2006 (conforme ANEXO VI). 

5.6. A proposta da licitante deve conter a indicação de garantia a ser prestada para 
cumprimento das obrigações contratuais, na forma prevista no § 1º do artigo 56 da Lei nº 
8.666./93. 

 

6. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL. 
6.1. Caso ocorra EMPATE, será efetuado SORTEIO, o qual, havendo condições, será 

realizado na mesma sessão de abertura dos envelopes, observado o disposto na Lei 
Complementar nº 123/06, regulamentada pelo Decreto nº 6204/07. 

6.2. Em caso de divergência entre os valores unitário e global, a proposta será considerada 
levando-se em conta o valor unitário. 

 
7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

O pagamento será efetuado, em três parcelas, em até 10 (dez) dias úteis, contados da 
entrega da respectiva NOTA FISCAL/FATURA, incluindo mão-de-obra, frete e todo o material 
necessário, depois de verificado o pleno cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro, 
ANEXO I-E, atestado pela Seção de Obras e Manutenção da CMPA, conforme disposições 
da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

7.1. A NOTA FISCAL/FATURA deverá discriminar, separadamente, os valores 
correspondentes a material e mão-de-obra. 

7.2. Para o caso de faturas incorretas, a CMPA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
devolução à licitante vencedora, passando a contar novo prazo de 10 (dez) dias úteis após a 
entrega da nova NOTA FISCAL/FATURA. 

7.3. Não serão considerados, para efeitos de correção, atrasos e outros fatos de 
responsabilidade da licitante vencedora que importem no prolongamento dos prazos previstos 
neste Edital e oferecidos nas propostas. 

7.4. A CMPA poderá proceder à retenção do INSS, ISS e IRRF, nos termos da legislação 
em vigor, devendo, para tanto, a licitante vencedora discriminar na NOTA FISCAL/FATURA o 
valor correspondente aos referidos tributos. 

7.5. Deverão ser apresentados os comprovantes de quitação junto ao INSS, FGTS e 
CNDT do mês imediatamente anterior. 

 

8. DA GARANTIA 

8.1. A licitante vencedora obriga-se a prestar garantia no valor de 5% (cinco por cento) 
do valor do contrato, através de uma das modalidades previstas no artigo 56, § 1º da Lei nº 
8.666/93, a ser comprovada até a data da assinatura do contrato. 
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9. DAS PENALIDADES 
9.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a à pena de multa no valor de 10% 
(dez por cento) sobre o valor total corrigido da contratação. 

9.2. A licitante vencedora sujeitar-se-á às seguintes penalidades, as quais poderão ser 
aplicadas na forma da Lei nº 8.666/93, art. 86 e seguintes, e da Lei nº 10.520/02: 

9.2.1. Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, 
assim consideradas as que não se enquadrarem nos dispositivos seguintes: 

9.2.2. Multa: 
9.2.2.1. de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de inadimplência, 

calculada sobre o valor total da contratação, até o limite de 15 (quinze) dias úteis 
de atraso na execução da prestação objeto do contrato; 

9.2.2.2. de 10% (dez por cento) do valor contratado, em caso de 
inexecução parcial ou total do contrato; 

9.2.2.3. de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração a 
qualquer cláusula ou condição do contrato não especificada nos subitens 
anteriores. 

9.2.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e 
impedimento de contratar com a CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 
conforme a seguinte gradação: 

9.2.3.1. nos casos definidos no subitem 9.2.2.2 acima: por 2 (dois) anos; 

9.2.3.2. nos casos definidos no subitem 9.2.2.3 acima: por 1 (um) ano. 

9.2.4. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 10 (dez) dias 
úteis, a contar da data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será 
automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. 

9.2.5. 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 subitem anterior. 

 

10. DOS RECURSOS: 
Eventuais recursos, previstos no artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, poderão ser 

interpostos através de petição escrita, entregue no PROTOCOLO da CMPA, NO SEGUINTE 
HORÁRIO: 

- Pela manhã: das 9h00min às 11h30min, de segunda a sexta-feira. 
- À tarde: das 13h30min às 17h00min, de segunda a quinta-feira. Às sextas-feiras, o 

encerramento ocorre às 15h30min. 
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11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA ESTIMATIVA DE CUSTO: 
11.1. A despesa proveniente da adjudicação do objeto da presente Tomada de Preços 

correrá à conta da dotação orçamentária da Câmara Municipal de Porto Alegre sob o código 
CG 33.90.39.16.01.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – 
Projeto/Atividade 2001 – Atividade Legislativa. 

11.2. O valor do contrato da presente Tomada de Preços será, no máximo, de R$ 
226.218,66. 
 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

12.1. Não sendo possível a apreciação dos documentos relativos à habilitação na data de 
sua abertura, serão os envelopes nº 02 (Propostas) mantidos lacrados, rubricados por todos os 
presentes, sob a guarda da Comissão, até a sessão de abertura dos mesmos, sendo as licitantes 
notificadas da nova data para abertura de propostas das concorrentes habilitadas. 

12.2. A proposta, uma vez aberta, vincula a licitante, obrigando-a à execução dos serviços 
cotados, sem quaisquer alterações posteriores. 

12.3. Os envelopes que contenham as propostas das empresas inabilitadas ficarão à 
disposição para devolução no período de 05 (cinco) dias após a homologação da licitação. 
Esgotado este prazo, serão os mesmos destruídos. 

12.4. A apresentação dos envelopes de proposta implica aceitação pelo licitante de todas 
as cláusulas e condições do edital, e confissão de que obteve da CMPA todos os 
esclarecimentos satisfatórios à sua elaboração, inclusive referente às normas, instruções e 
regulamentos necessários. 

12.5. É facultada à COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, em qualquer fase da 
Licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do 
procedimento licitatório ou solicitar esclarecimentos adicionais às licitantes, que deverão ser 
satisfeitos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

12.6. Demais obrigações decorrentes desta licitação constam na Minuta de Contrato, em 
anexo. 

12.7. FORO: Para dirimir eventuais litígios oriundos desta Licitação, fica eleito o foro da 
Comarca de Porto Alegre, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

12.8. Todos os atos pertinentes a esta licitação serão afixados nos Quadros Murais 
localizados junto à sala de Licitações (sala 395 – 3º andar), à Diretoria de Patrimônio e Finanças, 
no pavimento térreo da sede da Câmara Municipal de Porto Alegre, e publicados na homepage da 
Câmara Municipal (www.camarapoa.rs.gov.br). 

12.9. O conjunto de plantas (em CD-ROM) relativas a esta Tomada de Preços e demais 
informações técnicas poderão ser requeridos e retirados junto à Seção de Obras e Manutenção, 
preferencialmente mediante agendamento, no andar térreo da Câmara Municipal de Porto Alegre, 
na Av. Loureiro da Silva nº 255, sala 127 (e-mail: servobras@camarapoa.rs.gov.br e telefone: 51 
3220-4129 e 3220-4130), no seguinte horário: 

- Pela manhã: das 9h00min às 11h30min, de segunda a sexta-feira. 

- À tarde: das 13h30min às 17h00min, de segunda a quinta-feira. Às sextas-feiras, o 
encerramento ocorre às 15h30min. 

A empresa deverá apresentar um CD-ROM (virgem) ou pen drive para gravação. 

mailto:servobras@camarapoa.rs.gov.br
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 12.9.1. O Projeto Executivo (inclusive plantas e demais anexos do Memorial 
Descritivo) também se encontra disponível na homepage da Câmara Municipal de Porto 
Alegre, podendo ser realizado download através da seguinte URL (Uniform Resourse 
Locator): 

http://camarapoa.rs.gov.br/licitacao/anexos_tomadas_de_precos/tomada_de_precos_1_2013.zip 

 

12.9.2. Os requerimentos previstos no item 12.9 deverão ser encaminhados através 
do e-mail: servobras@camarapoa.rs.gov.br. 

12.10. Outras informações, se necessárias, poderão ser obtidas pelo telefone (51) 3220-
4314 ou pelo fax 3220-4355, COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. 

Porto Alegre, 30 de julho de 2013. 
 
 
 
 

Jurema Bastos de Almeida, 
Presidente da Comissão Especial de Licitação. 

 

http://camarapoa.rs.gov.br/licitacao/anexos_tomadas_de_precos/tomada_de_precos_1_2013.zip
mailto:servobras@camarapoa.rs.gov.br
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TOMADA DE PREÇOS nº 01/2013 
Processo nº 1372/13 

ANEXO I – PROPOSTA 
RAZÃO SOCIAL: ____________________________________________________ 
ENDEREÇO: ________________________________________________________ 
CNPJ : ______________________  Fone: ______________  Fax: ______________ 
E-mail: ______________________________________________________________ 
 
ITEM 1 

ESPECIFICAÇÃO TOTAL (em R$) 
EXECUÇÃO DA OBRA REFERENTE À RECUPERAÇÃO 
ESTRUTURAL DA RAMPA DO ACESSO PRINCIPAL DO PALÁCIO 
ALOISIO FILHO - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. 

 

a) Material ......................................................................................................  

b) Mão-de-obra ..............................................................................................  

Preço Global (a + b) .......................................................................................  
- Plantas disponíveis na Seção de Obras e Manutenção da Câmara Municipal de Porto Alegre 
– subitem 12.9 do Edital. 
- Todo e qualquer material a ser utilizado na obra deverá ser conferido pela Seção de Obras e 
Manutenção da CMPA, podendo ser rejeitado caso não corresponda às especificações de 
projeto. 
- Todos os materiais de origem industrial a serem utilizados deverão conter indentificação de 
marca e nome do produto, além de atenderem às normas técnicas brasileiras. 

OBSERVAÇÕES: 
1. Não serão aceitos preços com mais de dois dígitos após a vírgula. 
2. Preço global, expresso em moeda corrente nacional, incluindo material, mão-de-obra, 
impostos, BDI, frete e encargos sociais decorrentes e todas as demais despesas necessárias ao 
perfeito desempenho da obra contratada. 
3. Planilhas de preços unitários e totais e Cronograma Físico-Financeiro elaborados, 
preferencialmente, em formulários fornecidos por esta Câmara Municipal (Anexo I-D e 
Anexo I-E), apresentando, obrigatoriamente, o custo necessário à execução da obra. 
Condições de pagamento: conforme item 7 do edital 
Prazo de início:______ (máximo 10 dias após a ordem de início, cfe. subitem 5.3.1). 
Validade da proposta: __________________ (mínimo 60 dias). 

Garantia: Deverá constar na proposta a indicação de garantia a ser prestada para cumprimento 
das obrigações contratuais, na forma prevista no § 1º do artigo 56 da Lei nº 8.666./93. 

Prazo de execução: conforme subitem 5.3 do edital. 
  Declaramos aceitar na íntegra os termos do Edital desta Tomada de Preços. 

Porto Alegre,         de                    de  2013. 
 
 

Assinatura/carimbo da Empresa 

Devolver preenchido juntamente com os ANEXOS: I-D e I-E 



 
 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
Av. Loureiro da Silva, 255- CEP: 90013-901 – Porto Alegre/RS 

 Fone: (51) 3220-4314 – Fax: (51) 3220-4355 
E-mail: licit@camarapoa.rs.gov.br  

 
 
 
 
 

13 

TOMADA DE PREÇOS nº 01/2013 
Processo nº 1372/13 

 
ANEXO I-A 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRA DE 
Recuperação Estrutural da Rampa do Acesso Principal 

do Palácio Aloísio Filho 
 

 
INTRODUÇÃO: 
 O aparecimento de rachaduras nos muros de arrimo, de fissura em uma das lajes 
protendidas da rampa de acesso e danos na pavimentação da rampa do acesso principal do Palácio 
Aloísio Filho motivou o Serviço de Obras e Manutenção a interditar parte da área inferior da 
rampa de acesso e realizar a contratação de projeto de recuperação estrutural da rampa de acesso 
do Palácio Aloísio Filho. Esta licitação é resultado do projeto apresentado para realizar as devidas 
correções e recuperações na rampa de acesso. 
 
1. OBJETIVO 
 Este Termo de Referência tem por finalidade orientar os serviços de Execução para 
Recuperação Estrutural da Rampa do Acesso Principal do Palácio Aloísio Filho – Câmara 
Municipal de Porto Alegre, bem como as exigências para as empresas participantes do certame 
licitatório. 
 
1.1 A empresa a ser contratada, deverá possuir comprovada experiência no ramo.  

 a) Prova de inscrição ou registro junto à entidade profissional competente (CREA) da 
Empresa e do Profissional, da localidade da sede da Licitante, com visto do CREA/RS quando se 
tratar de empresa com sede localizada fora do Estado do Rio Grande do Sul; 

 b) Um Atestado de capacidade técnica com o seguinte item relevante, Recuperação 
Estrutural em Estruturas de concreto armado, em nome da empresa licitante ou do(s) seu(s) 
responsável (eis) técnico(s), certificado pelo CREA, comprovando sua experiência, expedido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente acompanhado de sua CAT (certidão de 
acervo técnico). 

 c) Prova da Empresa Licitante possuir em seu quadro permanente ou contratado, 
responsável (is) técnico (s), Engenheiro (s) detentor (ES) de Atestados de Responsabilidade 
Técnica por execução de obras e de serviços de características semelhantes ao objeto desta 
licitação, emitido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado (s) de 
Certidão de Acervo Técnico do CREA. 

  
1.2 Vistoria: O Responsável Técnico da Contratada deverá realizar visita ao local onde será 
executada a obra com representante da Seção de Obras e Manutenção em dias e horas a serem 
indicadas pela Comissão de Licitação. 
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1.3 A Obra acima referida constitui-se dos serviços a seguir relacionados: 
 
 1.3.1 Descrição da Área: Desenvolvimento das obras e serviços na recuperação estrutural 
do acesso principal à Câmara Municipal de Porto Alegre, fixando o padrão de acabamento da 
referida obra. Recuperação da parte estrutural dos muros de arrimo e a pavimentação da rampa.  
 1.3.2 Serviços Relacionados: Todos os serviços relacionados estão descritos no Memorial 
Descritivo da obra constante nesta licitação. 
 1.3.3 Entrega de desenho e especificações finais de projeto, se for o caso (as built) deverá 
ser em meio digital utilizado Auto CAD 2008 e Word 2000, bem como de manual de manutenção. 
  
1.4 Discrepância e Precedência de dados: 
 
 1.4.1 Verificação Preliminar de dados: 

 1.4.1.1 Compete a Contratada efetuar completo estudo (verificação preliminar) das 
plantas e Discriminações Técnicas fornecidas pelo Contratante para a execução da obra.  
 1.4.1.2 Caso sejam constatadas, pela Contratada, quaisquer discrepâncias, 
omissões ou erros, inclusive sobre qualquer transgressão às normas técnicas, códigos, 
regulamentos ou leis em vigor, deverá dar imediata comunicação à Contratante para que 
sejam os mesmos sanados. 

 
 14.2 Precedência de Dados 

 1.4.2.1 Em caso de divergência entre estas Discriminações Técnicas e o Contrato 
prevalecerá sempre este último. 

 
 1.4.3 Dúvidas de interpretação 

 1.4.3.1 Em caso de dúvida quanto à interpretação dos desenhos, Memorial 
Descritivo ou deste Termo de Referência deverá ser consultada a Seção de Obras e 
Manutenção – SOM. 

 
 
1.5 Condições Suplementares de Contratação 
 
 1.5.1 Modificações no projeto: 
 1.5.1.1 Nenhuma alteração constante no contrato e nos seus anexos, será permitida, 
determinando ou não o encarecimento da obra, sem autorização prévia da contratante através de 
um termo aditivo ao contrato. 
 1.5.1.2 Sempre que for sugerida pela Contratada qualquer modificação, esta deverá ser 
acompanhada de descrição completa da proposta e orçamento correspondente. 
 
 
1.6. Prestação de Garantias conforme Edital 
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2. DISCRIMINAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 
 
2.1. Materiais 
 
 2.1.1 Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser, comprovadamente, de 
primeira qualidade e satisfazer rigorosamente as características que constam no projeto e nas 
especificações técnicas, bem como as normas da ABNT. 
 Qualquer alteração no projeto ou mudanças de materiais deverá ser previamente aprovada 
pela Seção de Obras e Manutenção – SOM. 
 A CONTRATADA só poderá utilizar os materiais após os mesmos serem submetidos a 
exames e aprovação, cabendo à Seção de Obras e Manutenção impugnar o seu emprego quando 
em desacordo com as recomendações. 
 Para o exame de aprovação dos materiais, a CONTRATADA deverá comunicar à 
Fiscalização, com suficiente antecedência, a entrega dos mesmos por parte dos fornecedores. 
 A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da fiscalização amostras de todos os 
materiais a serem utilizados, e todos os materiais empregados deverão estar integralmente de 
acordo com as amostras aprovadas.  Caso julgue necessário, a fiscalização poderá solicitar a 
apresentação de Certificados de Ensaios Tecnológicos, certificado de garantia do fabricante e 
fornecimento de amostras dos materiais no período de sua utilização. 
 Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a conservação de suas 
características e qualidades para emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspeção. 
 De modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e normas oficiais no que 
se refere à recepção, transporte, manipulação, emprego e estocagem dos materiais a serem 
utilizados nas diferentes obras. 
 Será proibido à CONTRATADA manter no recinto das obras quaisquer materiais que não 
satisfaçam a estas especificações. 

2.2 Descrição e Sequência dos Serviços 
 Trata a presente descrição das especificações a serem adotadas na execução da recuperação 
estrutural da rampa de acesso principal da Câmara Municipal de Porto Alegre/ RS – CMPA. 
 A sequência e os materiais a serem utilizados deverão seguir o especificado no projeto, no 
memorial descritivo e no cronograma físico-financeiro anexo ao edital. 
 
2.3 Canteiro de Obras 
 Antes da execução do canteiro, a CONTRATADA deverá submeter à Fiscalização da 
Obra, o “layout” do mesmo para aprovação ou reestudo, caso a Fiscalização julgue necessário. 
 Todos os componentes do canteiro de obras deverão ser executados de forma a 
apresentarem um conjunto uniforme, ou seja, os escritórios e barracos, se for o caso, deverão ser 
construídos com o mesmo tipo de material, e pintados na cor branca. 
 A CONTRATADA deverá proceder a instalação de cabos de segurança, incluindo linha de 
vida, tela de proteção e demais sinalizações quando necessárias em perfeito respeito às Normas 
Reguladoras da Segurança, Meio Ambiente e Saúde no Trabalho. 
 As ligações provisórias, se for o caso, são responsabilidade única da CONTRATADA. 
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2.4 Segurança e Proteções em Geral: 
 

2.4.1 Segurança e Medicina do Trabalho: É obrigação da CONTRATADA o 
cumprimento das exigências da Lei nº 6514/77, regulamentada pela Portaria nº 3214/78, em 
especial as Normas Regulamentadoras NR-5 CIPA – Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes, NR-6 EPI – Equipamentos de Proteção Individual, NR-7 PCMSO – Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional, NR-9 PPRA – Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais, NR-10 Instalações e Serviços em Eletricidade e NR-18 Condições e Meio Ambiente 
do Trabalho na Indústria da Construção, em todos os itens, subitens e anexos. Os custos com a 
segurança e Medicina do Trabalho deverão estar incluídos no preço proposto.  

2.4.2 Proteções e sinalização: Para realização dos serviços deverão ser consideradas 
proteções e sinalizações nos setores em obras, garantindo a segurança. 

2.4.3 Proteções de Segurança: Os cabos de segurança devem ser instalados de forma 
adequada para os trabalhos a serem executados no perímetro da mesma, conforme NR 18. Os 
limites da obra e do canteiro devem ser isolados com tela de proteção e cabo de segurança onde for 
constatado risco, a fim de garantir a integridade dos funcionários e transeuntes, evitando o risco de 
queda de materiais ou outros objetos.  
Com o aspecto de segurança pessoal deverá ser observada pela CONTRATADA, com rigor, todas 
as normas quanto ao uso de equipamentos de proteção individual e coletivo.  
Todos os trabalhadores deverão estar uniformizados e portar obrigatoriamente crachá de 
identificação, o qual deverá estar fixado em local perfeitamente visível.  

2.4.4 Danos: Serão de responsabilidade da CONTRATADA os eventuais danos causados 
a terceiros por razões decorrentes da obra contratada. Inclui-se também nessa responsabilidade da 
CONTRATADA o mau uso dos equipamentos e os danos às instalações públicas. 
 
2.5 Máquinas e ferramentas: 
 Caberá ao Executante o fornecimento de todas as máquinas e equipamentos necessários à 
boa execução dos serviços, bem como das ferramentas em geral. A CONTRATADA deverá 
fornecer aos operários e exigir o uso de todos os equipamentos de segurança necessários e 
exigidos pela legislação vigente. A CONTRATADA manterá na obra o equipamento necessário à 
proteção contra incêndio de obra e de seu canteiro. 
  Do fornecimento e uso de quaisquer máquinas pela CONTRATADA, não advirá qualquer 
ônus para o CONTRATANTE devendo estar incluídos no preço proposto.   
 
2.6 Serviços Finais: 

2.6.1 Desmontagem das instalações Provisórias de Obra: Concluídos os serviços, o 
canteiro será desativado, devendo ser feita imediatamente a retirada de máquinas, equipamentos, 
restos de materiais de propriedade da CONTRATADA e entulho em geral. A área deverá ser 
deixada perfeitamente limpa e em condições de ser utilizada pelo Contratante. 

2.6.2  Arremates Finais e Retoques: Após a limpeza final serão feitos todos os pequenos 
arremates finais e retoques que forem necessários. 

2.6.3 Remoção Final de Entulhos: Serão cuidadosamente limpos e varridos todos os 
acessos e áreas do prédio, comprometidas pela obra e removido todo o entulho de obra existente. 
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2.6.4 Limpeza Final: Os serviços de limpeza deverão ser executados com cuidados 
necessários para não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza. 

2.6.5 Reparos após a entrega da obra: Após o termo de recebimento definitivo, pelo prazo 
de 6 (seis) meses, nos termos do Código Civil Brasileiro, a CONTRATADA corrigirá os vícios 
rebiditórios à medida que estes se tornarem aparentes. 

  
3. DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

 
3.1 Responsável Técnico: O(s) Engenheiro(s) Responsável (eis) Técnico(s), comprovado(s) 
por A.R.T. (apresentação das mesmas, ao Serviço de Obras e Manutenção), terão até 3 (três) dias, 
no máximo, após a ordem de início, para apresentar à Fiscalização, juntamente com o Mestre, 
todos os esclarecimentos e informações sobre o andamento da obra a sua programação 
(cronograma físico), as peculiaridades de cada fase e tudo o mais que ela reputar como necessário 
ou útil ao trabalho contratado. 

3.1.1 Responsável Técnico Executante: A CONTRATADA será representada junto ao 
Contratante pelo seu responsável técnico que assinar a A.R.T. (Anotação de Responsabilidade 
Técnica) no CREA relativa à execução da mesma. Este profissional poderá, sem prejuízo de sua 
responsabilidade pessoal, fazer-se representar junto à fiscalização pelo engenheiro da obra ou por 
outro profissional (legalmente habilitado no CREA) pertencente à empresa executante, que conste 
da A.R.T. respectiva. 
 
3.2 Engenheiro: A obra será localmente administrada por um profissional da 
CONTRATADA, que deverá estar presente em todas as fases importantes de execução dos 
serviços e não menos de quatro dias por semana. A função deste profissional deverá constar da 
A.R.T. respectiva. Este “engenheiro residente” será um engenheiro civil versado na execução de 
obras similares, cabendo à Contratante decidir sobre o nome que for indicado pela 
CONTRATADA. Este profissional encarregado da direção e administração local deverá combinar 
com a Fiscalização da Contratante um horário comum de permanência no local para facilitar 
entendimento direto. 
 
3.3 Mestre Geral: O Executante manterá em obra, além de todos os demais contramestres e 
operários necessários, um “mestre geral” que será seu empregado, e que deverá estar sempre 
presente para prestar esclarecimentos necessários à Fiscalização. Em hipótese alguma será 
admitido que este mestre geral seja empregado de subempreiteiro de mão-de-obra. 
 
3.4 Vigias: A CONTRATADA manterá guarda permanente no local da obra, sendo 
inteiramente responsável pela manutenção da ordem nas áreas sob sua responsabilidade até a 
entrega definitiva da obra. O Contratante, em hipótese alguma, se responsabilizará por eventuais 
roubos de materiais ou equipamentos do Executante, ou por danos que venha ocorrer na obra e nas 
áreas de sua propriedade entregues à responsabilidade da CONTRATADA. 
 
3.5 Funcionários: Os funcionários deverão ser registrados, treinados e estarem aptos e 
qualificados à execução do serviço de acordo com o solicitado, devendo ser apresentado os 
seguintes documentos comprobatórios: 
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• Ficha de Registro de Empregado; 
• Cópia do Registro de Trabalho; 
• Atestado de Saúde Ocupacional; 
• Termo de Recebimento e Responsabilidade do Equipamento de Proteção Individual; 
• Certificados de Aprovação dos Equipamentos de Proteção; 
• Política de Segurança e Saúde Ocupacional; 
• Comprovação de Treinamento e Ordem de Serviço; 
• Certificado de Treinamento de Trabalho em Altura; 
• Cópia da apólice de Seguro Coletivo dos Funcionários; 
• Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO); e 
• Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).  

 
3.6 Diário de obra: Deverá ser mantido num local de fácil acesso um Diário de Obra, cujo 
modelo será aprovado pela Fiscalização (cada registro diário deve ser feito em três vias, sendo 
uma para a Fiscalização, uma para a CONTRATADA e uma para a obra). O mesmo será 
preenchido e assinado, desde o início dos serviços, pela Fiscalização e CONTRATADA, através 
de seu responsável técnico (engenheiro residente na obra), indicado por respectiva ART. 
 
3.7 Identificação Funcional: Todos os funcionários da CONTRATADA deverão 
obrigatoriamente portar crachá identificador com o nome e função na pbra. 
 
4. RECEBIMENTO DA OBRA 
 O recebimento do objeto contratado por esta Licitação será efetuado em duas etapas 
distintas. 
 
4.1 Recebimento Provisório: O Recebimento Provisório será realizado em até 15 (quinze) 
dias após a comunicação escrita da conclusão da obra pela CONTRATADA ou o encerramento do 
prazo contratual, mediante termo circunstanciado que deve ser assinado pela Fiscalização e pelo 
Responsável Técnico pela obra. Essa comunicação escrita da CONTRATADA não a exime de 
concluir os serviços quantificados e não executados, arrolados pela Fiscalização. 
 
4.2 Recebimento definitivo: O Recebimento Definitivo será realizado em até 90 (noventa) 
dias por Comissão designada especialmente para esta finalidade, mediante termo circunstanciado 
que deve ser assinado por esta Comissão e pela CONTRATADA, após vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais. 

4.2.1 A Comissão designada pela Seção de Obras e Manutenção fixará o prazo para a 
conclusão do laudo de vistoria e, se for o caso, assinatura do Termo Definitivo. As garantias 
ofertadas para assinatura do Contrato somente serão liberadas após o Recebimento Definitivo. A 
Comissão poderá exigir da CONTRATADA, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 
às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. A Comissão definirá de 
comum acordo com a CONTRATADA, o prazo para a solução de problemas encontrados na 
vistoria. 
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4.2.2 O Termo de Recebimento Definitivo não exime a CONTRATADA no que respeita 
à sua responsabilidade técnica pela execução da obra. Todas as ocorrências que tenham frustrada a 
boa execução do objeto contratado deverão ser arroladas no Termo de Recebimento Definitivo. 

4.2.3 Também constitui obrigação da CONTRATADA comprovar a baixa de matrícula 
no INSS, conforme Of. Circular nº 34/98, de 23.01.1998, da SMF/PMPA. 
Após o recebimento definitivo, a empresa garantirá a obra pelo prazo estabelecido na legislação 
vigente. 
 
4.3 Atestado: Qualquer atestado relativo aos serviços executados pela CONTRATADA na 
obra somente será emitido, após o Recebimento Definitivo da mesma, e de acordo com os itens e 
quantidades, objeto do Contrato. 
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1. GENERALIDADES 
 
Este memorial faz parte do projeto executivo e tem o objetivo de estabelecer as normas que 
presidirão o desenvolvimento das obras e serviços na Recuperação estrutural do acesso principal á 
Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Este memorial fixa o padrão de acabamento da referida obra 
e fará parte do contrato a ser firmado com a Empreiteira que vier a executá-la. 
Para os serviços e obras ajustadas, a Empreiteira fornecerá todos os materiais, mão-de-obra, 
ferramentas, equipamentos, andaimes e acessórios. Serão também estabelecidos por conta da 
Empreiteira às licenças e as placas de obra exigidas por Órgãos. 
A Empreiteira manterá no local, um recinto fechado para escritório, onde haverá um jogo completo de 
plantas de todos os projetos. 
Não poderá a Empreiteira sub-empreitar as obras contratadas no seu todo, podendo, contudo, fazê-lo 
em parte para cada serviço, o que não a eximirá de integral responsabilidade perante a Câmara 
Municipal de Vereadores de Porto Alegre. 
A Empreiteira será responsável pela qualidade e eficiência no andamento dos trabalhos, devendo 
prestar, no local da obra, assistência aos mesmos e prever pessoal em número compatível com o 
cronograma contratual. Da mesma forma, será exigido que a Empreiteira forneça ao pessoal da obra, 
e exija que seja utilizado, todo o equipamento de segurança previsto nas legislações trabalhistas. 
Todas as ordens de serviços, comunicações, notificações de infrações, etc., da Fiscalização da 
Câmara a Empreiteira, ou vice-versa, serão efetuadas por escrito, devidamente numeradas e em 
duas vias, uma das quais ficará com o emitente, depois de tomado conhecimento pelo destinatário. 
 
A Empreiteira deverá manter um diário de obra atualizado e à disposição da Fiscalização da Câmara 
de Vereadores de Porto Alegre, onde deverão estar registrados todos os momentos da construção. 
Para verificação do estado do trabalho, por parte da Fiscalização da Câmara de Vereadores, a 
Empreiteira fica obrigada a dar aviso prévio, com a devida antecedência para que não haja prejuízo 
ao andamento da obra. 
A Fiscalização poderá embargar os trabalhos se observar alguma irregularidade grave, ou quando 
suas ordens não foram devidamente acatadas. 
A obra será entregue totalmente terminada, a área edificada com todas as instalações em pleno 
funcionamento e com o terreno livre de entulhos e tapumes. 
Os materiais e serviços obedecerão as Normas Técnicas, normas recomendadas, especificações e 
métodos da Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
A Empreiteira deverá visitar o local previamente à apresentação da proposta. Não serão aceitas 
justificativas relativas ao desconhecimento das condições do local da obra a título de obtenção de 
prorrogação de prazos. 

1.1. Descrição da Obra e Serviços a Executar 
 
A obra será composta por recuperação dos muros de arrimo em pedra de granito, recuperação da 
estrutura de concreto da rampa, Juntas de Dilatação, Pavimentos com área de 315,00 m², Os 
serviços a serem executados são os seguintes: 

• Execução de Serviços iniciais de Isolamento e Segurança; 

• Serviços de Demolição e supressão de espécimes Arbóreas; 

• Readequação Estrutural da Rampa e Muros de Arrimo; 

• Construção de juntas de dilatação; 

• Recuperação da Laje da passarela; 

• Substituição dos pisos da Rampa; 

• Pinturas e Acabamentos Finais; 

1.2. Partes Integrantes do Projeto 
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 Arquitetônico: 

Prancha Assunto Escala 

AR01/0 Planta Baixa da rampa e Passarela  1/50 

AR02/0 Cortes e Projeções 1/50 

 

Estrutural: 

Prancha Assunto Escala 

ES01/03 Planta de Forma Existente 1/50 

ES02/03 Planta de Forma a Executar  1/50 

ES03/03 Planta de Detalhes  1/50 

 

1.3. Padrão de execução 
O padrão de execução da obra seguirá o que estabelece este memorial, a fiscalização da 

Câmara de Vereadores e as normas técnicas vigentes aplicáveis, quais sejam: 
 

1.4. Normas Técnicas Aplicáveis e Controle 
 Além dos procedimentos técnicos indicados nos capítulos a seguir, terão validade contratual 
para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT e demais normas pertinentes, diretas e 
indiretamente relacionadas, com os materiais e serviços objetos do contrato de construção das obras. 
 A programação dos testes e ensaios deverá abranger no que couber, entre outros, os 
seguintes itens, e a critério da FISCALIZAÇÃO: 
 
 - Ensaios e testes de materiais destinados à execução de concretos e argamassas. 
 - Demais ensaios necessários e solicitados pela FISCALIZAÇÃO. 
 As normas abaixo e ou suas sucessoras, bem como as demais não citadas neste e nos demais 
itens a seguir e que se referem ao objeto da obra deverão ser os parâmetros mínimos a serem 
obedecidos para sua perfeita execução. 
 
 Os casos não abordados serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a manter o padrão 
de qualidade previsto para a obra em questão e de acordo com as normas vigentes nacionais ou 
internacionais, e as melhores técnicas preconizadas para o assunto. 

2. ESPECIFICAÇÕES TéCNICAS dos serviços 

2.1. Serviços Preliminares 

2.1.1. Instalações Provisórias 

2.1.1.1. Tapumes 

A obra deverá ser limitada em toda sua extensão ao longo do alinhamento em contato com o passeio, 
com tapumes de chapa compensada de madeira na altura de 2,20m. 

2.1.1.2. Placa de obra 

O Executante construirá um porta placas no qual será colocada uma placa para identificação da obra 
em execução. A Câmara de Vereadores fornecerá posteriormente detalhe padronizado para a placa 
que terá as dimensões de 3,00 x 2,00m. 
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2.1.1.3. Instalação provisória da obra 
As ligações provisórias deverão obedecer rigorosamente às prescrições e exigências dos órgãos 
públicos e / ou concessionárias responsáveis pelos serviços. 
Água 
O abastecimento de água potável deverá ser feito inicialmente através de pontos existentes próximos, 
que alimentarão o reservatório, localizado estrategicamente em número suficiente a atender a 
demanda do canteiro de obras em seu pico. A distribuição interna far-se-á em tubulações PVC para os 
recintos de consumo naturais. 
Caso seja necessário a CONTRATADA deverá instalar reservatórios de fibra, dotados de tampa, com 
capacidade dimensionada para atender, sem interrupção de fornecimento, a todos os pontos previstos 
no canteiro de obras. Cuidado especial será tomado pela CONTRATADA quanto à previsão de 
consumo de água para confecção de concreto, alvenaria, pavimentação e revestimento da obra. 
A empresa deverá caso necessário promover Container com vaso Sanitário e Vestiário para uso de 
seus Funcionários. A rede de esgotos deve ser Ligada a rede existente em tubulação de PVC classe 8. 
Deverá ser previsto Container Escritório de forma a atender a Administração da Obra. 
  
Energia Elétrica 
Serão feitas diversas ligações em baixa tensão, de acordo com a necessidade do local e em relação à 
potência do equipamento instalado em cada ponto do canteiro. 
As redes do canteiro serão em linha aérea com postes de 7,00 metros, em madeira para instalação das 
redes de baixa tensão ligada ao Centro de Distribuição da Câmara. 
Os ramais e sub-ramais internos serão executados com condutores isolados pôr camada termoplástica, 
devidamente dimensionada para atender às respectivas demandas dos pontos de utilização. Não serão 
permitidos cabos de ligação de ferramentas com emendas. 
Todos os circuitos serão dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada máquina e equipamento 
receberá proteção individual, de acordo com a respectiva potência, pôr disjuntor termomagnético fixado 
próximo ao local de operação do equipamento, devidamente abrigado em caixa de madeira com 
portinhola. 
As máquinas e equipamentos tais como serra circular, torre, máquinas de solda, etc., terão suas 
carcaças aterradas. 
Serão colocadas tomadas próximas aos locais de trabalho, a fim de reduzir o comprimento dos cabos 
de ligação de ferramentas elétricas. 
Caberá à FISCALIZAÇÃO enérgica vigilância das instalações provisórias de energia elétrica, a fim de 
evitar acidentes de trabalho e curtos-circuitos que venham prejudicar o andamento normal dos 
trabalhos. 
O sistema de iluminação do canteiro fornecerá claridade suficiente e condições de segurança. 
 
CONTAINNER (Escritórios, Vestiários, Sanitários e Depósitos) 
 
Escritórios e Sanitários 
A CONTRATADA deverá prever a instalação de canteiro de serviço para a execução das obras, até o 
seu final. 
A entrada principal será dotada de relógios de ponto e porta cartões quantificados e dispostos de forma 
a permitir normalmente o fluxo dos operários neste setor. 
Quanto às instalações previstas, elas serão idealizadas obedecendo aos conceitos de planejamento, 
arquitetura e qualidade preconizadas, bem como prescrições contidas na Norma Regulamentadora NR-
24 da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho. 
O sistema construtivo adotado busca materializar tais conceitos e otimizar a relação custo-
desempenho, em função do período de utilização do canteiro. 
 
Escritórios da FISCALIZAÇÃO 
Deverá ser destinada uma área ao escritório da FISCALIZAÇÃO; 
O iluminamento será de 500 lux, obtido com lâmpadas fluorescentes. As luminárias do tipo calha 
industrial ou confeccionadas na própria obra deverão possuir reatores de alto fator de potência, partida 
rápida; 
A porta de acesso receberá fechadura de cilindro; 
 
Vestiários e Banheiros dos Funcionários e Operários 
Deverão estar localizados no interior do perímetro da Obra, a serem utilizados pelos funcionários da 
obra. 
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Deverá conter armários simples para guarda de roupas e utensílios dos operários, podendo mesmo ser 
confeccionados em chapas de madeira compensada de 6 mm de espessura, pintadas. Os armários 
serão dotados de portinholas guarnecidas pôr cadeados e identificados com números para perfeito 
controle da administração da obra. 
Iluminamento mínimo de 150 lux, obtido com lâmpadas fluorescentes e demais acessórios idênticos 
aos especificados para o escritório da FISCALIZAÇÃO. 
Deverá ser garantida perfeita ventilação nesta área. 
A porta de acesso receberá fechadura de cilindro. 

2.1.1.4. Locação da Obra 

A CONTRATADA deverá prever a utilização de equipamentos topográficos ou outros equipamentos 
adequados a perfeita locação, execução da obra e ou serviços e acompanhamento, e de acordo com 
as locações e os níveis estabelecidos nos projetos. 
Quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas antes do início da obra. 
A CONTRATADA deverá aceitar as normas, métodos e processos determinados pela FISCALIZAÇÃO, 
no tocante a qualquer serviço topográfico de nivelamento, de marcações em geral e acompanhamentos 
relativos à obra. 
Antes do início dos serviços de nivelamento, a FISCALIZAÇÃO indicará a CONTRATADA o R.N a ser 
considerado, com a sua respectiva cota de nível. 

2.1.2. Administração da Obra e Despesas Gerais 

2.1.2.1. Pessoal 

2.1.2.2. Equipamento de segurança 
A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco e em perfeito 
estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias:  
 
a) sempre que as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não oferecerem 
completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho e/ou de doenças profissionais e do 
trabalho;  
b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas;  
c) para atender a situações de emergência.  
6.3. Atendidas as peculiaridades de cada atividade profissional e respeitando-se o disposto no item 6.2, 
o empregador deve fornecer aos trabalhadores os seguintes EPI:  
 
I - Proteção para a cabeça: 
 
a) protetores faciais destinados à proteção dos olhos e da face contra lesões ocasionadas por 
partículas, respingos, vapores de produtos químicos e radiações luminosas intensas; 
 
b) óculos de segurança para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos, provenientes de 
impacto de partículas; 
c) óculos de segurança, contra respingos, para trabalhos que possam causar irritação nos olhos e 
outras lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos e metais em fusão; 
d) óculos de segurança para trabalhos que possam causar irritação nos olhos, provenientes de poeiras; 
e) óculos de segurança para trabalhos que possam causar irritação nos olhos e outras lesões 
decorrentes da ação de radiações perigosas; 
f) máscaras para soldadores nos trabalhos de soldagem e corte ao arco elétrico; 
g) capacetes de segurança para proteção do crânio nos trabalhos sujeitos a: 
1. Agentes meteorológicos (trabalhos a céu aberto); 
2. Impactos provenientes de quedas, projeção de objetos ou outros; 
3. Queimaduras ou choque elétrico. 
 
V - Proteção auditiva 
 
Protetores auriculares para trabalhos realizados em locais em que o nível de ruído seja superior ao 
estabelecido na NR 15, Anexos I e II. 
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VI - Proteção respiratória, para exposições a agentes ambientais em concentrações prejudiciais à 
saúde do trabalhador, de acordo com os limites estabelecidos na NR 15: 
a) respiradores contra poeiras, para trabalhos que impliquem produção de poeiras; 
b) máscaras para trabalhos de limpeza por abrasão, através de jateamento de areia; 
c) respiradores e máscaras de filtro químico para exposição a agentes químicos prejudiciais à saúde;  
d) aparelhos de isolamento (autônomos ou de adução de ar), para locais de trabalho onde o teor de 
oxigênio seja inferior a 18 (dezoito) por cento em volume.  
VII - Proteção do tronco: Aventais, jaquetas, capas e outras vestimentas especiais de proteção para 
trabalhos em que haja perigo de  
Lesões provocadas por:  
1. Riscos de origem térmica; 
2. Riscos de origem radioativa; 
3. Riscos de origem mecânica; 
4. Agentes químicos; 
5. Agentes meteorológicos; 
6. Umidade proveniente de operações de lixamento a água ou outras operações de lavagem. 
 

2.1.3. Limpeza da Obra 

2.1.3.1. Limpeza permanente da obra 

A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza da obra e de seus complementos. 

2.1.3.2. Retirada de entulho 

A CONTRATADA deverá retirar periodicamente os entulhos resultantes, tanto do interior da obra, como 
no canteiro de obras e serviços e adjacências provocadas com a execução da obra, para bota fora 
apropriado com uso de Container com as devidas liberações. 

3.1.0. Trabalhos em Terra 

3.1.0.1. Supressão de Árvores  

Ficará a cargo da Empreiteira a supressão de unidades a serem removidas em decorrência da 
deformação e rompimento das estruturas da rampa de acesso lado direito de quem sobe na 
extremidade da junta de dilatação entre as vigas V210 e V211 No painel numero 3 da rampa conforme 
identificado em projeto. O destocamento deverá ser realizado de forma manual para não danificar o 
entorno com uso de equipamentos. As raízes devem ser removidas em sua totalidade, de forma parcial 
ou inteira, quando possível. 
O local de transplante quando possível será determinado e localizado no perímetro da Obra conforme 
indicação da Fiscalização. 
Este procedimento inclui a retirada de touceiras e vegetações de pequeno porte desde que não em 
desacordo com o Departamento de Meio Ambiente Municipal, bem como qualquer outro entulho 
ocasionado por outros procedimentos de obra. 

3.1.0.2. Remoção de Terra muros de Arrimo: 

Os muros de arrimo danificados conforme determinação em projeto deverá ser removido a terra interna 
até 100 cm abaixo da fiada a ser removida, de forma a realizar as recuperações estruturais.  
 Os locais escavados deverão ficar livres de água, qualquer que seja a sua origem (chuva, 
vazamento de lençol freático, etc.), devendo para isso ser providenciada a sua drenagem através de 
esgotamento, para não prejudicar os serviços, ou causar danos à obra. 
 Toda escavação em geral, valas, etc. para passagem de tubulações, instalação de caixas, 
fundações, etc., em que houver danos aos pisos existentes ou recém-construídos, estes deverão ser 
refeitos pela CONTRATADA, no mesmo padrão do existente, ou conforme indicado neste memorial, 
seja ele de qualquer natureza, basalto, ardósia, concreto, etc. 
 O reaterro dos Muros de Arrimo serão realizados, após a conclusão dos serviços de 
recuperação e drenagem até o restabelecimento dos níveis anteriores das superfícies originais ou de 
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forma designada pelos projetos, e deverá ser executado de modo a oferecer condições de segurança 
às tubulações, etc. e bom acabamento da superfície, não permitindo seu posterior abatimento. 
 Até o recebimento definitivo da obra, qualquer serviço de reaterro, mesmo em valas ou buracos 
causados por chuvas e ou erosões deverá ser feito por conta da CONTRATADA. 

3.2. Demolições de Muro de Arrimo e Estrutura de concreto da Rampa 

3.2.1. Floreiras e Muro de Arrimo 

As Floreiras laterais após a remoção da terra interna deverão ser demolidas em quatro fiadas de cada 
lado de forma a reconstituir o projeto original. As pedras deverão ser removidas de forma não 
destrutível para posterior uso de reassentamento. Após este serviço a Laje protendida L30 deverá ser 
escorada com uso de escoramento metálico a cada 50 cm de forma a auxiliar no alivio de carga sobre 
o muro de arrimo existente. Após o procedimento de escoramento deverá ser removida as duas últimas 
fiadas de pedra que apoiam a laje da rampa e passarela. 
 

3.2.2. Demolição da Laje L203  

Deveremos remover a pavimentação sobre a laje 203 no sentido da junta de dilatação até 80 cm para 
jusante da rampa de forma a termos acesso a laje da rampa. Deverá ser removida a pavimentação de 
Basalto, Soleiras de mármore e peças de ardósia. 
Após remoção dos pisos deveremos remover camada de contrapiso estimado em 5 cm e 
posteriormente de forma mecânica e ou manual romper a laje totalmente, no sentido transversal em 50 
cm de forma eliminar ao apoio da laje sobre as pedras do muro de arrimo. 
 

3.2.3. Construção da viga V203-A e Laje L203 (reconstrução)  

Após a remoção parcial da laje existente, deveremos realizar a execução da construção da viga em 
concreto armado idêntica a V203 existente, engastada nas vigas laterais existentes V227 e V234 viga 
deverá ser executada em conformidade com o projeto estrutural uso de fck 20 Mpa as extremidades 
deverão ser engastadas com armadura com o uso de adesivo base epoxilico realizando ponte de 
Aderência, tipo SIIKADUR 107 ou Similar. O uso deverá ser realizado em conformidade com as 
especificações do Fabricante.  
A reconstrução da laje L203 deverá ser realizada com uso de formas de madeira do tipo compensado 
resinado as quais serão perdidas, a armadura positiva da laje a ser reconstruída deverá ser engastada 
na estrutura existente e na face de união da laje reconstruída com a estrutura existente deverá ser 
aplicado resina epoxilica como ponte de aderência entre as duas idades de concreto do tipo SIkadur 
107 ou Similar. O concreto da laje deverá ser fck 20 Mpa e o recobrimento da armadura deverá ser no 
mínimo 30mm. Deverá ser usado espaçadores de armadura plásticos em ambas as estruturas. Todas 
as estruturas, obras e ou serviços em concreto, deverão ser executados atendendo às especificações 
deste memorial, do projeto e às normas da ABNT e demais pertinentes. 
   

3.2.4. Recuperação das juntas de dilatação  

As juntas deverão ser realizadas conforme NBR 12624, através de perfis de EPDM, conforme 
determinação. 
As vigas que receberão as juntas de dilatação deverão receber a preparação executando os berços de 
apoio, com apicoamento do concreto manual e preparação de cimento e areia média traço 1:3. 
A execução dos lábios poliméricos, os quais são o reforço de bordas à base de resinas epoxídicas com 
polímeros minerais de alta resistência devendo ser utilizado em conformidade com especificação do 
fabricante a dimensão da base do lábio deverá ser secção 30mmx20mm (largura x profundidade).  
As características do produto para execução dos lábios poliméricos a ser utilizado devem atender as 
seguintes especificações: 
 
- POT LIFE 20 Minutos á 25ºC 
- Tempo de Pega 1 horas á 25ºC 
- Tensão de tração de ruptura na flexão (*) 24,4 Mpa 
- Tensão de compressão de ruptura (*) 66,3Mpa 
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- Dureza após cura 7 MOHS 
- Cura Total 7 dias 
- Absorção de Água 0,5 % 
As especificações que deve atender o perfil ELASTOMÉRICO de EPDM a ser adotado na junta de 
dilatação são as seguintes: 

• Atender Norma ABNT NBR 12.624 T2 

• Ensaio Valores comparativos 

• Dureza Shore, A/pontos/ 60 a 70 

• Tensão de ruptura à tração 10 mínimo 

• Alongamento de ruptura à tração % 350 mínimo 

• Envelhecimento acelerado em estufa, 70h/100ºC  

• Variação da dureza Shore, A/pontos/1 + 10 máximo 

• Variação da Tensão de ruptura à tração % - 25 máximo 

• Variação do alongamento de ruptura à tração % - 30 máximo 

• Deformação Permanente à compressão 22 h/70ºC % 30 máximo 

• Resistência ao rasgo KN/m 26 mínimo 

• Aparecimento de fendas após envelhecimento acelerado de ozônio  

• 100h/100 ppcm de 03 / 40ºC sob lupa com aumento de 7 x Não pode apresentar 

3.2.4.1. Instalação do Perfil Elastomérico. 

 Após e execução dos Lábios poliméricos, e aguardado tempo de cura total de 72 horas, 
podemos iniciar a instalação do perfil da seguinte forma: 
A sede da junta deverá estar seca, isenta de produtos graxos, livres de elementos sólidos no seu 
interior, com abertura constante e bordas sem esborcinamento. Caso a sede não atenda as condições 
mencionadas, a mesma deverá ser recomposta com resina RB66, sendo a mesma de execução dos 
lábios poliméricos. Depois de verificado as condições citadas acima iniciamos o processo de instalação 
como descrito abaixo: 
- Limpeza mecânica das bordas da sede para remoção de qualquer tipo de impureza, 
Aplicação de primer PR 15 de alta penetrabilidade a fim de promover uma melhor ancoragem; 
- Aplicação de adesivo epoxídico RB11 nas laterais do perfil, espalhando-o de forma continua e 
uniforme com uso de pincel e ou espátula; 
- Tamponamento do perfil elastomérico e instalação da válvula de pressurização; 
- Instalação do perfil elastomérico na sede da junta; 
- Pressurização do perfil elastomérico durante a cura inicial do adesivo epoxídico que deve durar em 
torno de 24 horas. 
- Limpeza do excesso de adesivo que foi expulso durante o processo de pressurização;  
- Remoção da válvula para liberação do ar, restabelecendo assim o equilíbrio isobárico. 
 O Adesivo e ser aplicado nos lábios poliméricos para fixação do perfil deverá atender as seguintes 
Especificações: 
Adesivo a base de resina epoxídica bicomponente com polímeros de alta aderência e resistência. 
Características das Resinas (Liquido Verde Claro e outro na cor Marrom) 
a) POT LIFE (Tempo de aplicabilidade) 40 minutos à 25 ºC 
b) Gel Time (Inicio da curva de cura) 60 min à 25 ºC 
c) Tempo de Pega 1 h e 30 min à 25 ºC 
d) Resistência de Ruptura à tração (Arrancamento) 26,8 Mpa 
e) Resistência de Ruptura à compressão 60,5 Mpa 
f) Dureza após a cura 5 MOHS 
g) Cura parcial com liberação para tracionamento em 24 horas 
h) Cura total em 7 dias 
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3.2.4.2. Recuperação dos muros de Arrimo em Granito 

 Após a execução das juntas de dilatação será executado a recuperação dos muros em granito 
com o uso das pedras anteriormente retiradas que devem ser limpas e removido a argamassa 
existente na pedra. 
As fiadas devem ser executadas em contrafiada com a mesma junta do existente, a argamassa de 
assentamento deve ser de cimento a areia media traço 1:4 com juntas rebaixadas, idênticas as 
existentes. 
A última fiada de pedra do muro de arrimo na parte inferior da passarela deverá ser executada sem o 
escoramento metálico e deverá ser executado com um espaçamento entre a laje da passarela e a face 
superior do muro de 10mm. 
A junta entre a laje da passarela e muro deverá ser realizada com uso de produto base poliuretano tipo 
Sikaflex cor, cinza ou similar. A forma de aplicação deve ser conforme determinação do fabricante.    

3.2.4.3. Recuperação Estrutural da laje L30. 

 A laje protendida final da passarela devera ser recuperada de forma a devolver a função 
estrutural inicial. 
Deverá ser inicialmente removido o concreto deteriorado com uso de equipamentos manuais, e caso 
necessite, com uso de equipamentos mecânicos. 
Após o apicoamento manual deverá ser executado a limpeza e somente após deverá ser recuperado a 
peça com uso de argamassa cimenticia bicomponente com polímeros e inibidores de corrosão do tipo 
Sikatop 122 PLUS e ou similar. O uso deve ser conforme a recomendação do fabricante. 
 Após a recuperação estrutural deverá ser realizado a pintura da estrutura em duas demãos de tinta 
acrílica semi brilho conforme existente. 

3.2.4.4. Substituição dos pisos de ardósia 

 
 Após a remoção da pavimentação em ardósia, deverá ser recuperado o substrato com 
contrapiso de cimento e areia traço 1:4 espessura de 5 cm. 
 Os painéis existentes devem ser revestidos no entorno com placas de granito preto sem polimento 
dimensão conforme projeto, espessura de 15 mm. A colocação deve ser feita com uso de argamassa 
de cimento e areia média traço 1:4. 
As soleiras de mármore danificadas devem ser substituídas por semelhantes nas mesmas dimensões e 
características sendo de cor branco, serrado e sem polimento. 
O assentamento das soleiras deve ser com argamassa de areia e cimento traço 1:4. 
As placas de basalto quando retiradas devem assentada em conformidade com as existentes ,assim 
como, as juntas. 
 
3.2.4.5 Desmobilização e Limpeza de Obra 
  
Após e execução dos serviços de recuperação da rampa, deverá a empresa executora remover todos 
os equipamentos, sinalização, e demais equipamentos instalados no canteiro de obras. 
A empresa deverá entregar a obra devidamente limpa, isenta de quaisquer resquícios de obra, e ou 
danificação. 
A fiscalização deverá após vistoria emitir Carta de recebimento de obra e serviços. 
Todos os serviços de limpeza deverão ser executados cuidadosamente, de modo a não serem 
danificadas outras partes da obra. 
A Construtora poderá utilizar as próprias instalações hidrossanitárias e elétricas do prédio, desde que 
este uso não acarrete transtornos às atividades. 
A limpeza permanente da obra compreende a manutenção do canteiro de obras, circulações utilizadas, 
acessos e depósitos, com regular remoção de entulhos (carga, ensacamento, transporte e descarga) 
para local autorizado pela Contratante e pelos órgãos competentes 
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OBRA:             RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 
DA RAMPA DE ACESSO A  CMPA 

 

ANEXO I-B 
 

LOCAL:      AV. LOUREIRO DA SILVA, 255 

ESTIMATIVA DE 
CUSTOS 

 
 

Item Descrição Quantidade Un Material Mão-de-Obra Total Geral 

 1. Serviços preliminares e gerais           
  .1 TAPUME EM CHAPA DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M, R.3X 48,00 M2 13,94 40,61   
        669,12 1.949,28 2.618,40 
  .2 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 6,00 M2 379,20 22,64   
        2.275,20 135,84 2.411,04 
  .3 ENGENHEIRO DE OBRA- 9SM 3,00 MS 0,00 20.249,38   
        0,00 60.748,14 60.748,14 
  .4 MESTRE DE OBRA 3,00 MS 0,00 9.250,77   
        0,00 27.752,31 27.752,31 
  .5 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 315,00 M2 0,00 14,03   
        0,00 4.419,45 4.419,45 
  .6 EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA 10,00 UN 37,65 0,00   
        376,50 0,00 376,50 

  
.7 ANDAIME METALICO P/FACHADA-2-4 PAV-REAPR. 3 X - LOCACAO 
MES 50,00 M2 14,40 0,00   

        720,00 0,00 720,00 
  .8 BETONEIRA 320 LITROS-LOCACAO 90,00 D 50,00 0,00   
        4.500,00 0,00 4.500,00 
  .9 ESCORAMENTO METALICO POR TUBO-LOCACAO 90,00 D 7,00 0,00   

CÂMARA MUNICIPAL
DE PORTO ALEGRE
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        630,00 0,00 630,00 

  
.10 CONTAINER ESCRITÓRIO E VESTIÁRIO E BANHEIRO 
FUNCIONÁRIOS 6M 3,00 MS 680,00 0,00   

        2.040,00 0,00 2.040,00 
              
  Total do Grupo     11.210,82 95.005,02 106.215,84 
              
 2. Demolição e supressões           
  .1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE PEDRAS 6,94 M3 0,00 80,53   
        0,00 558,88 558,88 
  .2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 0,68 M3 0,00 167,12   
        0,00 113,64 113,64 
  .3 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE 0,75 M3 122,52 59,57   
        91,89 44,68 136,57 
  .4 DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO 123,48 M2 0,00 8,25   
        0,00 1.018,71 1.018,71 
  .5 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA 123,48 M2 0,00 5,70   
        0,00 703,84 703,84 
  .6 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M 3,50 M3 0,00 36,48   
        0,00 127,68 127,68 
  .7 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ENTRE 1,50M E 3,0M 1,50 M3 0,00 44,90   
        0,00 67,35 67,35 
  .8 NIVELAMENTO E COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 32,00 M2 0,00 3,74   
        0,00 119,68 119,68 
  .9 CARGA MANUAL/TRANSPORTE AGREGADOS-CAMINHAO 10KM 8,00 M3 22,95 17,91   
        183,60 143,28 326,88 
  .10 RASGO EM CONCRETO P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO 12,00 M 1,61 19,76   
        19,32 237,12 256,44 
  .11 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA 12,00 M3 0,00 37,43   
        0,00 449,16 449,16 
  .12 SUPRESSÃO DE ÁRVORES DIAM. < 30 CM 2,00 PÇ 65,00 165,00   
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        130,00 330,00 460,00 
  .13 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DIAM. <30 CM 2,00 PÇ 35,00 105,00   
        70,00 210,00 280,00 
              
  Total do Grupo     494,81 4.124,02 4.618,83 
              
 3. Execução da V203-A           

  
.1 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-
ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 1,10 M3 1.072,07 826,00   

        1.179,28 908,60 2.087,88 

  
.2 LAJE CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-
ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 0,70 M3 697,62 528,86   

        488,33 370,20 858,53 
              
  Total do Grupo     1.667,61 1.278,80 2.946,41 
              
 4. Recuperação juntas de dilatação entre lajes           
  .1 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 0,50 M3 0,00 167,12   
        0,00 83,56 83,56 
  .2 RECUPERAÇÃO COM RESINA FLEXIVEL POLIMEROS MINERAIS 18,00 M 238,00 87,00   
        4.284,00 1.566,00 5.850,00 
  .3 PERFIL SELANTE UT 20 OAE COM PRIMER R15 E ADESIVO 11 18,00 M 117,00 65,00   
        2.106,00 1.170,00 3.276,00 
              
  Total do Grupo     6.390,00 2.819,56 9.209,56 
              
 5. Recuperação dos muros de arrimo           
  .1 ALVENARIA PEDRA-GRANITO-ARESTA 22CM-J2CM-CI-AR 1:6 6,94 M3 389,88 111,28   
        2.705,77 772,28 3.478,05 
  .2 JUNTA DE DILATACAO-1X1CM-MASTIQUE POLIURETANO-FRIO 10,00 M 2,82 8,11   
        28,20 81,10 109,30 
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  .3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM MATERIAL LOCAL 3,50 M3 0,00 14,03   
        0,00 49,11 49,11 
              
  Total do Grupo     2.733,97 902,49 3.636,46 
              
 6. Recuperação estrutural da laje           
  .1 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 0,32 M3 0,00 167,12   
        0,00 53,48 53,48 
  .2 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 9,00 M2 3,55 10,19   
        31,95 91,71 123,66 
  .3 RECUPERAÇÃO COM RESINA POLIMÉRICA BASE EPOXI 18,00 M 96,00 65,00   
        1.728,00 1.170,00 2.898,00 
              
  Total do Grupo     1.759,95 1.315,19 3.075,14 
              
 7. Substituição de pisos da rampa           
  .1 LEITO PARA PISOS DIVERSOS CI-AR 1:5 - 5CM 123,48 M2 8,36 20,01   
        1.032,29 2.470,83 3.503,12 
  .2 SOLEIRA MARMORE 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM 89,30 M 33,89 15,94   
        3.026,38 1.423,44 4.449,82 
  .3 PISO GRANITO FLAMEADO PLACAS-2,5CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM 114,84 M2 255,00 26,82   
        29.284,20 3.080,01 32.364,21 
  .4 PISO BASALTO SERRADO 45X45-ARG.CI-AR 1:4-3CM 16,00 M2 91,95 17,80   
        1.471,20 284,80 1.756,00 
              
  Total do Grupo     34.814,07 7.259,08 42.073,15 
              
 8. Serviços finais           
  .1 DESMONTAGEM DE GALPOES PROVISORIOS 12,00 M2 0,00 20,68   
        0,00 248,16 248,16 
  .2 LIMPEZA DE PISO DE MARMORE 315,00 M2 2,58 3,74   
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        812,70 1.178,10 1.990,80 
              
  Total do Grupo     812,70 1.426,26 2.238,96 
              
9. Total do Orçamento     71.116,43 114.130,42 174.014,35 
10. BDI 30,00% Vb 21.334,93 34.239,13 52.204,31 
11. Total do Orçamento com BDI     92.451,36 148.369,55 226.218,66 
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OBRA:             RECUPERAÇÃO 
ESTRUTURAL DA RAMPA DE 
ACESSO CMPA 

CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO (CMPA) 

 

ANEXO I-C 
 

LOCAL:      AV. LOUREIRO DA SILVA, 255  

 
     

ITEM SERVIÇOS  
Total R$ 

 30 dias   60 dias   90 dias  
Unitário 

M. 
Obra

Total 
Material R$

Total MO 
R$  Total R$  

1. SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS 106.215,84  35.405,28   35.405,28   35.405,28    106.215,84 
      33,33% 33,33% 33,33%  11.210,82 95.005,02   

2. 
DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES (INCLUSO  LAJE 
252) 4.618,83   2.309,42     2.309,42         4.618,83 

      50% 50%   494,81 4.124,02   
3. EXECUÇÃO DA V203-A E COMPLEMENTO LAJE 252 2.946,41      2.946,41         2.946,41 
       100%   1.667,61 1.278,80   

4. 
RECUPERAÇÃO JUNTA DILATAÇÃO ENTRE LAJE 
252 E LAJE PROT. 32 9.209,56      9.209,56         9.209,56 

       100%   6.390,00 2.819,56   

5. 
RECUPERAÇÃO DOS MUROS DE ARRIMO DE 
PEDRA  GRANITO 3.636,46      3.636,46         3.636,46 

       100%   2.733,97 902,49   

6. 
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL LAJE PROTENDIDA  
-L30 3.075,14       3.075,14        3.075,14 

        100%  1.759,95 1.315,19   
7. SUBSTITUIÇÃO DE PISOS RAMPA  DE ACESSO    42.073,15    21.036,58   21.036,58                -               -   42.073,15 

       50% 50%  34.814,07 7.259,08   
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8. SERVIÇOS FINAIS  2.238,96       2.238,96        2.238,96 
        100%  812,70 1.426,26   

9. TOTAL GERAL   174.014,35       59.883,93 114.130,42 174.014,35 
              

10. TOTAL DO PERÍODO    37.714,70   74.543,70   61.755,96      
              

11. BDI    52.204,31  11.314,41   22.363,11   18.526,79      
              

12. PERCENTAGEM POR PERÍODO   21,67% 42,84% 35,49%      
                 

13. TOTAL COM BDI    49.029,10    96.906,81    80.282,74      
                 

14. TOTAL ACUMULADO SEM BDI   174.014,35   37.714,70    112.258,40   174.014,35      

            

15. TOTAL ACUMULADO COM BDI   226.218,66   49.029,10    145.935,91    226.218,66   
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OBRA:             RECUPERAÇÃO 
ESTRUTURAL DA 
RAMPA DE ACESSO 
CMPA 

 

ANEXO I-D 
 

LOCAL:      AV. LOUREIRO DA SILVA, 255 

PLANILHA DE CUSTOS 

Item Descrição Quantidade Un Material Mão-de-Obra Total Geral 

 1. Serviços preliminares e gerais        
  .1 TAPUME EM CHAPA DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M, R.3X 48,00 M2  
         
  .2 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 6,00 M2  
         
  .3 ENGENHEIRO DE OBRA- 9SM 3,00 MS  
         
  .4 MESTRE DE OBRA 3,00 MS  
         
  .5 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 315,00 M2  
         
  .6 EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA 10,00 UN  
         

  
.7 ANDAIME METALICO P/FACHADA-2-4 PAV-REAPR. 3 X - LOCACAO 
MES 50,00 M2  

         
  .8 BETONEIRA 320 LITROS-LOCACAO 90,00 D  
         
  .9 ESCORAMENTO METALICO POR TUBO-LOCACAO 90,00 D  

CÂMARA MUNICIPAL
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.10 CONTAINER ESCRITÓRIO E VESTIÁRIO E BANHEIRO 
FUNCIONÁRIOS 6M 3,00 MS  

           
  Total do Grupo      
           
 2. Demolição e supressões        
  .1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE PEDRAS 6,94 M3  
         
  .2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 0,68 M3  
         
  .3 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE 0,75 M3  
         
  .4 DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO 123,48 M2  
         
  .5 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA 123,48 M2  
         
  .6 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M 3,50 M3  
         
  .7 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ENTRE 1,50M E 3,0M 1,50 M3  
         
  .8 NIVELAMENTO E COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 32,00 M2  
         
  .9 CARGA MANUAL/TRANSPORTE AGREGADOS-CAMINHAO 10KM 8,00 M3  
         
  .10 RASGO EM CONCRETO P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO 12,00 M  
         
  .11 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA 12,00 M3  
         
  .12 SUPRESSÃO DE ÁRVORES DIAM. < 30 CM 2,00 PÇ  
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  .13 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DIAM. <30 CM 2,00 PÇ  
         
  Total do Grupo      
           
 3. Execução da V203-A        

  
.1 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-
ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 1,10 M3  

         

  
.2 LAJE CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-
ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 0,70 M3  

         
  Total do Grupo      
           
 4. Recuperação juntas de dilatação entre lajes        
  .1 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 0,50 M3  
         
  .2 RECUPERAÇÃO COM RESINA FLEXIVEL POLIMEROS MINERAIS 18,00 M  
         
  .3 PERFIL SELANTE UT 20 OAE COM PRIMER R15 E ADESIVO 11 18,00 M  
           
  Total do Grupo      
           
 5. Recuperação dos muros de arrimo        
  .1 ALVENARIA PEDRA-GRANITO-ARESTA 22CM-J2CM-CI-AR 1:6 6,94 M3  
         
  .2 JUNTA DE DILATACAO-1X1CM-MASTIQUE POLIURETANO-FRIO 10,00 M  
         
  .3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM MATERIAL LOCAL 3,50 M3  
           
  Total do Grupo      
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 6. Recuperação estrutural da laje        
  .1 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 0,32 M3  
         
  .2 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 9,00 M2  
         
  .3 RECUPERAÇÃO COM RESINA POLIMÉRICA BASE EPOXI 18,00 M  
         
  Total do Grupo      
           
 7. Substituição de pisos da rampa        
  .1 LEITO PARA PISOS DIVERSOS CI-AR 1:5 - 5CM 123,48 M2  
         
  .2 SOLEIRA MARMORE 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM 89,30 M  
         
  .3 PISO GRANITO FLAMEADO PLACAS-2,5CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM 114,84 M2  
         
  .4 PISO BASALTO SERRADO 45X45-ARG.CI-AR 1:4-3CM 16,00 M2  
           
  Total do Grupo      
           
 8. Serviços finais        
  .1 DESMONTAGEM DE GALPOES PROVISORIOS 12,00 M2  
         
  .2 LIMPEZA DE PISO DE MARMORE 315,00 M2  
           
  Total do Grupo      
           
9. Total do Orçamento      
10. BDI 30,00% Vb  
11. Total do Orçamento com BDI      
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OBRA:             RECUPERAÇÃO 
ESTRUTURAL DA 
RAMPA DE ACESSO 
CMPA 

  
ANEXO I-E 

 

LOCAL:      AV. LOUREIRO DA SILVA, 255 

CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO 

(PROPOSTA) 

 
     

ITEM SERVIÇOS  
Total R$  30 dias 60 dias  90 dias  

Unitário 
M. Obra

Total 
Material R$

Total MO 
R$ Total R$ 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS   
      33,33% 33,33% 33,33%    

2. DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES (INCLUSO  LAJE 252)   
      50% 50%     

3. EXECUÇÃO DA V203-A E COMPLEMENTO LAJE 252    
       100%     

4. 
RECUPERAÇÃO JUNTA DILATAÇÃO ENTRE LAJE 252 E 
LAJE PROT. 32   

       100%     

5. 
RECUPERAÇÃO DOS MUROS DE ARRIMO DE PEDRA  
GRANITO     

       100%    

6. 
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL LAJE PROTENDIDA  -
L30    

         100%   
7. SUBSTITUIÇÃO DE PISOS RAMPA  DE ACESSO    

       50% 50%   
8. SERVIÇOS FINAIS      
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         100%   
9. TOTAL GERAL          

            
10. TOTAL DO PERÍODO         

               
11. BDI        

               
12. PERCENTAGEM POR PERÍODO   21,67% 42,84% 35,49%      

                 
13. TOTAL COM BDI          

                 
14. TOTAL ACUMULADO SEM BDI         

             

15. TOTAL ACUMULADO COM BDI      
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 TOMADA DE PREÇOS nº 01/2013 

Processo nº 1372/13 
 
 

 ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
 

 D E C L A R A Ç Ã O 
 
 

A empresa _______________________________________________________ 

através de seu representante legal, Sr.(a) ___________________________________________, 

CPF: __________________________, (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente): 

________________________________, DECLARA, para fins de direito, na qualidade de 

PROPONENTE da Licitação instaurada pela CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 

Processo nº 1372/13, na modalidade Tomada de Preços nº 01/2013, que não foi declarada 

INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO, em qualquer de suas esferas. 

Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 

   Porto Alegre, ............ de ..................................... de 2013. 

 
...................................................................................................... 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO 
DA EMPRESA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para que 

se proceda à autenticação nos termos do disposto no subitem 4.11.1 do Edital.) 
 



 
 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
Av. Loureiro da Silva, 255- CEP: 90013-901 – Porto Alegre/RS 

 Fone: (51) 3220-4314 – Fax: (51) 3220-4355 
E-mail: licit@camarapoa.rs.gov.br  

 
 
 
 
 

42 

 
TOMADA DE PREÇOS nº 01/2013 

Processo nº 1372/13 
 
 

ANEXO III 
  
  

CC  RR  EE  DD  EE  NN  CC  II  AA  LL  
 
 

A EMPRESA: ..............................................................................................................., 

por seu representante, (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente), ......................................., 

Sr.(a): ......................................................, CPF .............................................., através desta, 

credencia a pessoa abaixo qualificada, concedendo-lhe todos os poderes necessários para 

representar-lhe perante a CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, no Processo nº 

1372/13, Tomada de Preços nº 01/2013. 

 
  Nome: ____________________________________ 

  CPF ou RG: _________________________________ 

 
   Porto Alegre, ............ de ..................................... de 2013. 
 
 

..................................................................................................... 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO 

DA EMPRESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para que 

se proceda à autenticação nos termos do disposto no subitem 4.11.1 do Edital.) 
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TOMADA DE PREÇOS nº 01/2013 

Processo nº 1372/13 
 
 

ANEXO IV 
 
 
 

COMPROVANTE DE VISTORIA 
 
 

Declaro, sob as penas da Lei, para fins da TOMADA DE PREÇOS nº 01/2013, na 

qualidade de indicado pela empresa ________________________________________, CNJP: 

_____________________, que eu, ___________________________________, CPF nº 

____________________, __________________________, (qualificação profissional), estive 

em visita ao local onde serão executadas as obras objeto da presente licitação, ficando ciente 

de todas as informações e condições necessárias para o cumprimento das obrigações deste 

edital, considerados eventuais problemas a serem enfrentados durante a execução das mesmas. 

Declaro, ainda, que realizei a conferência dos quantitativos especificados na 

ESTIMATIVA DE CUSTOS. 

 
  Porto Alegre,        de                         de 2013. 
 
 

Assinatura do Responsável Indicado 
 
Acompanhei a visitação. 
 
____/____/13. 
 
 

Assinatura do servidor indicado pela Seção de Obras e Manutenção da CMPA 
(com a devida identificação) 

 
 
 
 
 
 
 

Obs: O presente pode ser preenchido de forma manuscrita. 
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TOMADA DE PREÇOS nº 01/2013 

Processo nº 1372/13 
 
 

ANEXO V 

 

 

DECLARAÇÃO de que cumpre o inciso XXXIII do art. 7º da CF 
 

 

A empresa _________________________________________________, inscrição no CNPJ 

nº __________________________________, através de seu representante legal, Sr.(a) 

___________________________________________, portador da Carteira de Identidade nº 

_________________ e do CPF nº ________________, _____________________________, (cargo 

na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente) DECLARA, para fins de cumprimento ao disposto no 

inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, na qualidade de PROPONENTE da Licitação 

instaurada pela CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, Processo nº 1372/13, na 

modalidade Tomada de Preços nº 01/2013, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, bem como 

comunicará à Administração Municipal (CMPA) qualquer fato ou evento superveniente que altere a 

atual situação. 

* Ressalva: (__) emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 

  Porto Alegre,        de                         de 2013. 
 
 
* Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
 
 

.................................................................................................................... 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E 

CARIMBO DA EMPRESA 
 
 

(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para que 
se proceda à autenticação nos termos do disposto no subitem 4.11.1 do Edital.) 

 
 

*documento indispensável à habilitação, conforme o art. 27, V, da Lei nº 8.666/93. 
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TOMADA DE PREÇOS nº 01/2013 

Processo nº 1372/13 
 

ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO – Microempresa ou EPP 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 

A empresa __________________________________________, inscrição no CNPJ nº 

___________________________, através de seu representante legal, Sr.(a) 

_______________________________________, portador da Carteira de Identidade nº 

___________________ e do CPF nº _______________, ____________________, (cargo na 

empresa: Diretor ou Sócio-Gerente) 

DECLARA, que: 

 se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

 não se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

 nos termos do art. 44 da LC nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

    Porto Alegre, ............ de .................................. de 2013. 

 
................................................................................................................................ 

 ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO 
DA EMPRESA 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para que se 
proceda à autenticação nos termos do disposto no subitem 4.11.1 do Edital.) 

 
 

 
ESTE ANEXO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE ACOMPANHAR A PROPOSTA 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2013 

Processo nº 1372/13 
ANEXO VII 

M I N U T A  D E  C O N T R A T O 
 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA 
REFERENTE A RECUPERAÇÃO 
ESTRUTU-RAL DA RAMPA DO ACESSO 
PRINCIPAL DO PALÁCIO ALOÍSIO 
FILHO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO 
ALEGRE E ... 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, com sede nesta Capital, na Av. 

Loureiro da Silva nº 255, neste instrumento designada CONTRATANTE, representada por seu 
Presidente, Vereador THIAGO PEREIRA DUARTE, CPF nº .................................., e a 
empresa .................................., com sede em .........................., inscrita no CNPJ/MF nº 
........................................., neste ato representada por ................................................., CPF nº 
......................................., doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que consta do 
Processo nº 1372/13 e o resultado final da Tomada de Preços nº 01/2013, com fundamento na Lei 
nº 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, ajustam entre si a prestação de serviços de 
execução de obras referente a recuperação estrutural da rampa do acesso principal do Palácio 
Aloísio Filho – Câmara Municipal de Porto Alegre, mediante as cláusulas e as condições que 
seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O presente ajuste tem por objeto a prestação de serviços de execução de obra referente 
a recuperação estrutural da rampa do acesso principal do Palácio Aloísio Filho – Câmara 
Municipal de Porto Alegre, com fornecimento de material e mão-de-obra, na forma, prazos e 
condições previstas nos ANEXO I (Proposta), I-A (Termo de Referência), I-D, (Planilhas de 
Custos) e I-E (Cronograma Físico-Financeiro) do Edital da Tomada de Preços nº 01/2013. 

1.2. Integram o presente contrato os seguintes documentos, cujos termos, condições e 
obrigações, independentemente de transcrição, vinculam e obrigam as partes: 

a) a Proposta da CONTRATADA; 
b) os Anexos I a I-E do Edital Tomada de Preços nº 01/2013; 
c) as especificações e plantas correspondentes ao Projeto de Arquitetura. 

1.3. Este Contrato é regido pelas normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais 
preceitos legais aplicáveis. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Sem prejuízo das demais obrigações legais e disposições deste contrato, obriga-se a 

CONTRATADA: 
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2.1. A prestar os serviços de execução de obra referente a recuperação estrutural da rampa 
do acesso principal do Palácio Aloísio Filho da Câmara Municipal de Porto Alegre na forma, 
prazos e condições previstas nos ANEXO I (Proposta), I-A (Termo de Referência), I-D, (Planilhas 
de Custos) e I-E (Cronograma Físico-Financeiro) do Edital da Tomada de Preços nº 01/2013 e no 
presente instrumento; 

2.2. A fornecer todo e qualquer material, mão-de-obra, ferramentas, máquinas, 
equipamentos e instrumentos necessários à prestação de serviços objeto do contrato, indicada no 
Item 1 do Edital da Tomada de Preços nº 01/2013, de acordo com as especificações técnicas 
contidas nos ANEXOS I (Proposta) e I-A (Termo de Referência), na Planilha de Custos e no 
Cronograma Físico-Financeiro; 

2.3. A reparar, corrigir e/ou refazer, às suas expensas, defeitos e/ou vícios detectados pela 
CONTRATADA nos serviços executados em decorrência do presente contrato; 

2.4. A fornecer e manter em local da obra indicado pela CONTRATANTE container ou 
galpão, devidamente identificado, para guarda dos materiais e equipamentos, às suas expensas e 
sob sua única e exclusiva responsabilidade. 

2.5. A manter equipamentos de prevenção e proteção contra incêndio no local da obra e no 
respectivo canteiro na forma prevista na legislação aplicável, e a instruir seus 
empregados/prepostos no que tange à prevenção de incêndios em tais locais; 

2.6. A apresentar no início da prestação de serviços objeto do presente contrato 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) ou REGISTRO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT) relativos à execução de todos os projetos pertinentes 
à mesma; 

2.7. A apresentar as built no final da execução do Contrato; 

2.8. A manter Diário de Obras permanentemente atualizado e acessível à Fiscalização da 
CONTRATANTE; 

2.9. A responder por vícios redibitórios, nos termos do Código Civil Brasileiro; 

2.10. A manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

2.11. A executar os serviços com observância das normas de segurança do trabalho, 
utilizando andaimes e equipamentos adequados, de forma a assegurar o trabalho eficiente e seguro 
de empregados e terceiros e acesso funcional e livre da Fiscalização da CONTRATANTE; 

2.12. A cumprir e fazer cumprir todas as normas de Medicina e Segurança do Trabalho, 

2.13. A comunicar imediatamente ao Fiscal do contrato qualquer ocorrência anormal ou 
acidente que se verifique no local dos serviços. 

2.14. A prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou 
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como 
aos documentos relativos à execução da prestação de serviços objeto do contrato; 

2.15 A paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não 
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas 
ou bens da mesma ou de terceiros; 

2.16 A responder pela guarda, manutenção e vigilância de materiais, equipamentos, 
bens, instrumentos e ferramentas utilizados na execução dos serviços até a conclusão da obra; 
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2.17.  A apresentar no momento da assinatura do Contrato, junto ao Setor de Contratos, 
Certidão Negativa de Infração ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, 
que trata da proibição do trabalho infantil, expedida pela Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego – SRTE (Lei Municipal nº 10.206/07); 

2.18. A apresentar durante a execução do Contrato, sempre que solicitado, no prazo 
máximo de 72 (setenta e duas) horas do recebimento da solicitação, documentos comprobatórios 
do cumprimento da legislação em vigor em relação às obrigações decorrentes da presente 
contratação, em especial ônus e encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais; 

2.19.  A fornecer à Seção de Obras e Manutenção da CONTRATANTE relação com os 
nomes de todos os seus empregados/prepostos em serviço nas dependências da 
CONTRATANTE, que serão devidamente credenciados; 

2.19.1. Os empregados da CONTRATADA deverão prestar os serviços objeto da 
contratação com uniforme e crachá de identificação fornecido pela CONTRATANTE; 

2.20. A indicar e manter preposto e responsável técnico para responderem pelo 
cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato perante a CONTRATANTE na 
forma, prazos e condições estabelecidas nas Discriminações Técnicas de Serviços; 

2.21. Responsabilizar-se: 

2.21.1. Por infração ou descumprimento das cláusulas deste Contrato. 

2.21.2. Pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
da execução do contrato, com isenção da CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades 
em relação aos mesmos. 

2.21.3. Pelas perdas e danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes da execução dos serviços objeto do presente contrato, com isenção da 
CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades em relação aos mesmos. 

2.21.4. Por todo e qualquer risco e infortúnio de trabalho decorrente da execução do 
objeto deste contrato, com isenção da CONTRATANTE de qualquer responsabilidade 
relativa aos mesmos. 

2.21.5. Por eventuais danos causados a bens da CONTRATANTE decorrentes da 
execução da prestação de serviços objeto do presente contrato, obrigando-se a efetuar o 
ressarcimento no prazo máximo de 15 dias, contados de sua intimação. 

2.21.5.1. Caso não efetue o ressarcimento no prazo estipulado acima, a 
CONTRATANTE reserva-se o direito de efetuar o desconto do valor devido em 
fatura da CONTRATADA, com o que esta anui expressamente; 

2.22. A cumprir e fazer cumprir todas as leis, normas, regulamentos, determinações e 
posturas expedidos pelos Órgãos Técnicos competentes, estaduais, federais, municipais e pela 
CONTRATANTE porventura incidentes sobre a prestação de serviços objeto da contratação, 
inclusive relativas à gestão ambiental de resíduos, responsabilizando-se única e exclusivamente 
por quaisquer prejuízos e perdas e danos decorrentes de infrações a que der causa; 

2.23. A proceder a correções e reparos e/ou refazer serviços defeituosos ou com vícios 
constatados pela Fiscalização da CONTRATANTE no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados 
da emissão do “Termo de Recebimento Provisório” por esta; 

2.24. A prestar os serviços com mão-de-obra especializada e dentro dos mais rigorosos 
padrões técnicos; 
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2.25. Designar os eletricistas que executarão as obras e serviços com comprovação de que 
os mesmos tenham curso atualizado referente à NR10. 

2.26. A dar destinação adequada aos resíduos sólidos da obra e do canteiro de obras e a 
proceder à remoção periódica de todos os detritos, entulhos e materiais inservíveis do recinto da 
obra; 

2.26.1. A CONTRATANTE, através de sua Seção de Obras e Manutenção, poderá 
autorizar a CONTRATADA a utilizar suas dependências externas para estacionamento de 
container destinado à coleta de entulhos, lixo, etc, na forma prevista em regulamentação 
municipal; 

2.27. A não subcontratar ou não transferir a outrem as obrigações assumidas neste Contrato 
sem prévia e formal autorização da CONTRATANTE. 

2.28. A manter permanentemente um jogo de todos os projetos no local da obra; 

2.29. A endossar os projetos da CONTRATANTE, apresentando as sugestões de 
alterações que julgar convenientes, a serem submetidas a exame e aprovação da Seção de Obras e 
Manutenção da mesma. 

2.30. A designar profissional registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
– CREA – ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU –, responsável pela execução da obra 
na forma, prazos e condições estabelecidas nas Discriminações Técnicas de Serviços; 

2.31. A fornecer detalhamento e assessoramento para a execução de serviços 
complementares que porventura venham a ser necessários à perfeita execução da prestação de 
serviços objeto do contrato; 

2.32. A cumprir todas as normas internas da CONTRATANTE, inclusive no que tange a 
horários e normas de segurança. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Obriga-se a CONTRATANTE a: 

3.1. Efetuar o pagamento decorrente do presente contrato nos prazos e condições 
estabelecidas na Cláusula Sexta deste contrato; 

3.2. Permitir o acesso do pessoal da CONTRATADA no local de execução da obra, 
colaborando para a tomada de medidas necessárias à prestação dos serviços; 

3.3. Disponibilizar local para a instalação de galpão ou container para depósito dos 
materiais e equipamentos conforme previsto no subitem 2.4; 

3.4. Definir local para instalação de container para a remoção do lixo e resíduos inservíveis 
de obra conforme previsto no subitem 2.26.1; 

3.5. Acompanhar e fiscalizar, através do(s) técnico(s) indicado(s) pela Seção de Obras e 
Manutenção da CONTRATANTE, a perfeita execução da prestação de serviços objeto do 
presente contrato. 

3.6. Emitir Termo de Recebimento Provisório. 

3.7. Emitir Termo de Recebimento Definitivo. 
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CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E PRAZO 
4.1. O presente contrato tem vigência a partir de sua assinatura, vigorará pelo prazo de 90 

(noventa) dias, contados do início da obra, ou até o adimplemento do seu objeto, e pode ser 
prorrogado, a critério da CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 8.666/93. 

4.2. O prazo de execução deste contrato será de 90 (noventa) dias, contado a partir da 
ordem de início comunicada pela Seção de Obras e Manutenção. 

4.2.1. O início da obra deverá ocorrer em até 10 (dez) dias após a ordem de início. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
5.1. O pagamento será efetuado em três parcelas, em até 10 (dez) dias úteis, contados da 

entrega da respectiva NOTA FISCAL/FATURA, incluindo mão-de-obra, frete e todo o material 
necessário, depois de verificado o pleno cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro, ANEXO 
I-E atestado pela Seção de Obras e Manutenção da CONTRATANTE, conforme disposições 
da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

5.2. A NOTA FISCAL/FATURA deverá discriminar os valores correspondentes a material 
e mão-de-obra. 

5.3. Para o caso de faturas incorretas, a CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis para devolução à CONTRATADA, passando a contar novo prazo de 10 (dez) dias úteis, a 
partir da data de entrega da nova nota fiscal/fatura. 

5.4. Não serão considerados, para efeito de correção, atrasos e outros fatos de 
responsabilidade da CONTRATADA que importem no prolongamento dos prazos previstos neste 
Edital e oferecidos nas propostas. 

5.5. A CONTRATANTE procederá à retenção de tributos porventura incidentes sobre a 
prestação de serviços objeto da contratação (INSS, ISS e IRF, etc.) nos termos da legislação em 
vigor, obrigando-se a CONTRATADA a discriminar na NOTA FISCAL/FATURA o valor 
correspondente a tais tributos. 

5.6. Deverão ser apresentados, juntamente com a nota fiscal, os comprovantes de quitação 
referentes ao INSS, FGTS e CNDT do mês imediatamente anterior. 

5.7 – Após o pagamento de todas as parcelas será emitido o Termo de Recebimento 
Definitivo pela Seção de Obras e Manutenção. 

 

 CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA 
 6.1. Para garantia da execução da prestação de serviços objeto do presente contrato, a 

CONTRATADA presta garantia no valor de 5% do valor do contrato, através de .........................., 
modalidade prevista no § 1º, artigo 56, da Lei nº 8.666/93. 

  

 CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 
 A CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes penalidades, as quais poderão ser aplicadas 

na forma do art. 86 e seguintes da Lei nº 8.666/93: 

 7.1. Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, assim 
consideradas as que não se enquadrarem nos dispositivos seguintes: 
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 7.2. Multa: 
 7.2.1. de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de inadimplência, calculada 

sobre o valor total da contratação, até o limite de 15 (quinze) dias úteis de atraso na 
execução da prestação objeto do contrato; 

 7.2.2. de 10% (dez por cento) do valor contratado, em caso de inexecução parcial 
ou total do contrato; 

7.2.3. de 5% (cinco por cento) sobre o valor da nota fiscal/fatura relativa aos 
serviços prestados, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato não 
especificada nos subitens anteriores. 

 7.2.4. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 10 (dez) dias 
úteis a contar da data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será 
automaticamente descontado do pagamento a que a CONTRATADA fizer jus. 

 7.2.5. A multa dobrará em cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 
30% (trinta por cento) do valor do Contrato atualizado, sem prejuízo da cobrança de perdas 
e danos de qualquer valor que venham a ser causados ao erário público, e/ou rescisão. 
 7.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 

com a Câmara Municipal de Porto Alegre, na seguinte gradação: 
7.3.1. nos casos definidos no subitem 7.2.2 acima: por 2 (dois) anos; 
7.3.2. nos casos definidos no subitem 7.2.3 acima: por 1 (um) ano.  

 7.4. 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 depois de decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no subitem anterior. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO 
8.1. A execução do Contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por 

parte da CONTRATANTE, através de representante indicado pela Seção de Obras e Manutenção, 
a quem competirá comunicar as falhas porventura constatadas na execução dos serviços e solicitar 
a correção das mesmas. 

8.2. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser 
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE. 

8.3. A Fiscalização exercida pela CONTRATANTE não implica co-responsabilidade pela 
execução dos serviços e não exime a CONTRATADA de suas obrigações para perfeita execução 
do objeto do Contrato. 

8.4. A Fiscalização da CONTRATANTE terá direito de verificar a qualidade de qualquer 
material utilizado na execução da obra, podendo exigir a sua substituição quando não atender aos 
termos do que foi proposto e contratado, sem que assista à CONTRATADA qualquer indenização 
pelos custos daí decorrentes. 

8.4.1. Em caso de utilização de material com marca diferente da sugerida no Termo 
de Referência, nas Discriminações Técnicas de Serviços e no Memorial Descritivo a 
CONTRATADA obriga-se a proceder demonstração de similaridade, se solicitada pela 
CONTRATANTE, através de teste ou documentação do fabricante, de modo a comprovar 
que o bem/material oferece comportamento idêntico ao indicado como padrão. 

8.5. A CONTRATADA promoverá a substituição de empregado, sempre que for solicitada 
e devidamente justificada pela Administração da CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 
O descumprimento por parte da CONTRATADA de suas obrigações legais ou contratuais 

assegura à CONTRATANTE o direito de rescindir o Contrato, nos casos e formas dos artigos 77 a 
80 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das demais cominações cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO VALOR DO CONTRATO E DOTAÇÃO 
 10.1. O valor do presente contrato é de R$ ............ (...........), no qual já se encontram 

incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, 
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro, BDI e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 

10.2. O valor deste Contrato não terá reajuste durante o período de sua vigência. 

10.3. A despesa decorrente deste Contrato correrá à conta da dotação orçamentária da 
CONTRATANTE sob o CG 33.90.39.16.01.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica – Projeto/Atividade 2001 – Atividade Legislativa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 
Para dirimir eventuais litígios na execução deste Contrato, fica eleito e convencionado o 

foro da comarca de Porto Alegre, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, assinadas pelas partes CONTRATANTES e testemunhas. 

  Porto Alegre,      de                            de 2013. 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 
CONTRATANTE 

 
 

__________________________________ 
CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 
 
....................................................... 
 
....................................................... 
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