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TOMADA DE PREÇOS n.º 02/2013 

 
Processo n.º 430/09 

 
 
 

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA REFERENTE AO PROJETO DE ARQUITETURA, 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PLUVIAIS, PAISAGISMO E MOBILIÁRIO DOS 
ACESSOS DO 1º E 2º PAVIMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO 
ALEGRE. 
 
DATA DE ABERTURA: 26 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, POR ITEM. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: ITEM 7 DO EDITAL 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CG 44.90.51.91.00.00 – Obras em Andamento e 
44.90.51.92.00.00 - Instalações – Projeto/Atividade 1001 – Continuidade das Obras do 
Palácio Aloísio Filho e 44.90.52.42.00.00 – Mobiliário em Geral e 44.90.52.24.00.00 – 
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro – Projeto/Atividade 1001 Continuidade 
das Obras do Palácio Aloísio Filho. 
 

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 4.1.9.5 e 4.1.10.7.1. 
 
/DBG 

http://www.camarapoa.rs.gov.br/
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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, POR ITEM, 
visando a EXECUÇÃO DA OBRA REFERENTE AO PROJETO DE ARQUITETURA, 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PLUVIAIS, PAISAGISMO E MOBILIÁRIO DOS 
ACESSOS DO 1º E 2º PAVIMENTOS DO PALÁCIO ALOÍSIO FILHO, SEDE DA 
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. Para participação na licitação referente à execução de obras, instalações e 
paisagismo, constantes do ITEM 1 DO ANEXO I do Edital (Proposta): 

4.1.1. 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. 

4.1.1.1. Aos Certificados onde constem documentos exigidos nos subitens 
4.1.10.1 a 4.1.10.10, 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. 

4.1.1.2. 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. 

4.1.2. 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 e serviços compatíveis e pertinentes ao objeto da presente licitação. 

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

4.1.2.1.1. 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. 

4.1.3. 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. 

4.1.4. 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. 
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4.1.5. Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial 
expedida pelo Distribuidor da Sede da pessoa jurídica, com data de emissão a partir de 26 
de julho de 2013, caso não conste no Certificado de Registro Cadastral. 

4.1.6. 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. 

4.1.7. 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. 

4.1.8. 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. 

4.1.9. 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. 

4.1.9.1. 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. 

4.1.9.2. 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. 

4.1.9.3. 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. 

4.1.9.4. 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. 

4.1.9.5. 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 
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   SG =  _____________Ativo Total_______________ 

    Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 

   LC =  _Ativo Circulante__ 

    Passivo Circulante 
4.1.9.6. Para efeito do disposto no subitem 4.1.9.5, 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 

4.1.10. Na falta do Certificado de Registro Cadastral (CESO), referido no item 
4.1.1, além dos documentos relacionados nos subitens 4.1.2 a 4.1.9 deste Edital, deverão 
ser apresentados os seguintes documentos, todos dentro de seu prazo de validade: 

4.1.10.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

4.1.10.2. 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; 

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

4.1.10.4. 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; 

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

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

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

4.1.10.7.1. Somente será aceita Certidão Negativa Municipal 
referente exclusivamente ao ISSQN, caso a licitante apresente 
Declaração de que não possui imóvel em seu nome.  
4.1.10.8. Prova de Regularidade junto ao INSS; 

4.1.10.9. Prova de Regularidade junto ao FGTS; 

4.1.10.10. 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. 

4.1.11. 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. 
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4.1.11.1. 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. 

4.1.11.2. Não serão aceitas cópias obtidas por FAC-SIMILE ou cópias 
reduzidas. 

4.1.11.3. Não serão aceitos protocolos de documentos. 

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

4.1.12. 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. 

4.1.13. 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. 

4.1.14. Encerrada a fase de habilitação, a Comissão Especial de Licitação 
designará dia, hora e local para a abertura dos envelopes nº 2 – PROPOSTA. 

4.1.15. 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. 

4.1.16. A licitante vencedora do certame referente à execução de obras, instalações 
e paisagismo, constantes do ITEM 1 DO ANEXO I do Edital (Proposta) deverá firmar 
contrato de prestação de serviços constante do ANEXO VII do presente Edital de Tomada 
de Preços. 

 

4.2. Para participação na licitação referente a fornecimento de bens (mobiliário) 
constantes dos ITENS 2, 3, 4 E 5 DO ANEXO I do Edital (Proposta), além da 
documentação indicada nos subitens 4.1.4, 4.1.5 e 4.1.6, a licitante deverá apresentar: 

4.2.1. CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL emitido por órgão ou 
entidade de administração pública, dentro do seu prazo de validade, com classificação 
pertinente ao objeto dessa Licitação, onde conste a validade dos documentos apresentados 
para sua emissão. 

4.2.1.1. Aos Certificados onde constem documentos exigidos nos subitens 
4.1.10.1 a 4.1.10.10, 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. 

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

4.2.2. Na falta do Certificado de Registro Cadastral, referido no subitem 4.2.1, 
além dos documentos relacionados nos subitens 4.1.4, 4.1.5, e 4.1.6 deste Edital, deverão 
ser apresentados os documentos arrolados nos subitens 4.1.10.1 a 4.1.10.10, todos dentro 
de seu prazo de validade. 

 

4.3. 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. 

4.3.1. A autenticação pela Comissão Especial de Licitação poderá ser efetuada até 
as 17h do dia útil imediatamente anterior à abertura do envelope n° 01 – 
HABILITAÇÃO, mediante a apresentação do documento original. 

4.3.2. Não serão aceitas cópias obtidas por FAC-SIMILE ou cópias reduzidas. 

4.3.3. Não serão aceitos protocolos de documentos. 

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

 

4.4. 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. 

4.5. 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. 

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

4.7. 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. 

4.8. A(s) licitante(s) vencedora(s) do certame referente a formecimento de bens 
(mobiliário) constantes dos ITENS 2, 3, 4 e 5 do ANEXO I do Edital (Proposta) deverá(ão) 
firmar com a CMPA instrumentos contratuais específicos para as aquisições (nota de 
empenho). 

 

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: 
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5.1. MENOR PREÇO, POR ITEM, 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, exceto os itens 2, 3, 4 e 5 do 
Anexo I - Proposta (mobiliário). 

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

5.3. PRAZO DE EXECUÇÃO: Para a licitação referente à execução de obras, 
instalações e paisagismo, constantes do ITEM 1 do ANEXO I do Edital (Proposta), o prazo de 
exucução da obra será de 90 (noventa) dias, conforme Cronograma Físico-Financeiro, contados 
da data da ordem de início da prestação dos serviços expedida 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 
expedida pela Seção de Obras e Manutenção da CMPA. 

5.3.2. O prazo de execução da obra poderá ser prorrogado, a critério da CMPA, 
nos termos da Lei nº 8.666/93. 

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, exceto itens 2, 3, 4 e 5 do Anexo I - 
Proposta (mobiliário). 

5.5. PRAZO DE ENTREGA: Para a licitação referente a fornecimento de bens 
(mobiliário) constantes dos ITENS 2, 3, 4 E 5 DO ANEXO I do Edital (Proposta), o prazo de 
entrega dos bens será de, no máximo, 45 (quarenta e cinco) dias após a emissão da Nota de 
Empenho. 

5.6. A Licitante deverá apresentar para os ITENS 2, 3, 4 e 5, juntamente com a proposta, 
catálogo dos produtos para avaliação pela Seção de Obras e Manutenção da CMPA. 

5.6.1. Na impossibilidade de avaliação através de catálogo, será solicitado 
protótipo a ser apresentado no prazo de até 3 (três) dias úteis. 

5.6.2. No caso de não ser apresentado catálogo e/ou protótipo dos produtos, a 
proposta será desclassificada. 
5.7. 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). 

5.8. 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, POR ITEM. 
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. 
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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. 

 

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; 
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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 n.º 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. 

 
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 
44.90.51.91.00.00 – Obras em Andamento e 44.90.51.92.00.00 - Instalações – 
Projeto/Atividade 1001 – Continuidade das Obras do Palácio Aloísio Filho e 
44.90.52.42.00.00 – Mobiliário em Geral e 44.90.52.24.00.00 – Equipamentos de Proteção, 
Segurança e Socorro – Projeto/Atividade 1001 Continuidade das Obras do Palácio Aloísio 
Filho. 
 

11.2. O valor do contrato da presente Tomada de Preços será, no máximo, de R$ 
677.408,68. 
 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
12.1. Não sendo possível a apreciação dos documentos relativos à habilitação na data de 

sua abertura, serão os envelopes n.º 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. 
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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), junto à Diretoria de Patrimônio e 
Finanças, no pavimento térreo da sede da Câmara Municipal de Porto Alegre, e publicado 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, até 

às 15h30min. 

A empresa deverá apresentar um CD-ROM (virgem) ou pen drive para gravação. 
 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_2_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. 

 

mailto:servobras@camarapoa.rs.gov.br
http://camarapoa.rs.gov.br/licitacao/anexos_tomadas_de_precos/tomada_de_precos_2_2013.zip
mailto:servobras@camarapoa.rs.gov.br
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TOMADA DE PREÇOS nº 02/2013 
Processo nº 430/09 

ANEXO I – PROPOSTA 

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

ESPECIFICAÇÃO TOTAL (em R$) 
EXECUÇÃO DA OBRA REFERENTE AO PROJETO DE 
ARQUITETURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PLUVIAIS, 
PAISAGISMO E MOBILIÁRIO DOS ACESSOS DO 1º E 2º 
PAVIMENTO DA 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. 

 
 
 

ITEM 2 

 

ESPECIFICAÇÃO TOTAL (em R$) 
MOBILIÁRIO DOS ACESSOS DO 1º E 2º PAVIMENTO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. 

 

 - Quatro (4) armários de aço galvanizado, com pintura epóxi na cor areia 
dimensão de 1200mmx600mm, com doze espaços com portas e fechaduras 
de cilindro em cada porta, com dimensões de 300mmx200mmx400mm. 
- Indicar marca/modelo: _______________________________ 
- Prazo de entrega: ____________ dias, após o recebimento da nota de 
empenho (no máximo 45 dias, conforme item 5.5 do Edital) 
Obs. Trazer catálogo.  

 

- Todo e qualquer material a ser utilizado deverá ser conferido pela Seção de Obras e 
Manutenção da CMPA, podendo ser rejeitado caso não corresponda às especificações. 
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ITEM 3 

 

ESPECIFICAÇÃO TOTAL (em R$) 
MOBILIÁRIO DOS ACESSOS DO 1º E 2º PAVIMENTO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. 

 

 - Seis (6) lixeiras/cinzeiro em aço inoxidável (aisi430) acabamento 
escovado, em formato cilíndrico Ø240mmx500mm, com abertura lateral 
dupla oval, cúpula reta do cinzeiro e bacia em alumínio natural.  
- Indicar marca/modelo: _______________________________ 
- Prazo de entrega: ______________ dias, após o recebimento da nota de 
empenho (no máximo 45 dias, conforme item 5.5 do Edital) 
Obs. Trazer catálogo.  

 

- Todo e qualquer material a ser utilizado deverá ser conferido pela Seção de Obras e 
Manutenção da CMPA, podendo ser rejeitado caso não corresponda às especificações. 

 
 
 
 
 
 

ITEM 4 

 

ESPECIFICAÇÃO TOTAL (em R$) 
MOBILIÁRIO DOS ACESSOS DO 1º E 2º PAVIMENTO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. 

 

 - Quatorze (14) bancos para jardim com assento e encosto em madeira de 
lei, 10 réguas de 160cmx4,5cmx2,5cm, acabamento verniz com filtro solar. 
Pés em ferro fundido acabamento em pintura esmalte cor preta. 
- Indicar marca/modelo: _______________________________ 
- Prazo de entrega: ______________ dias, após o recebimento da nota de 
empenho (no máximo 45 dias, conforme item 5.5 do Edital) 
Obs. Trazer catálogo.  

 

- Todo e qualquer material a ser utilizado deverá ser conferido pela Seção de Obras e 
Manutenção da CMPA, podendo ser rejeitado caso não corresponda às especificações. 
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ITEM 5 
 

ESPECIFICAÇÃO TOTAL (em R$) 
MOBILIÁRIO DOS ACESSOS DO 1º E 2º PAVIMENTO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. 

 

 - Dez (10) cadeiras, tipo secretária (P1), com braços reguláveis, com 
espaldar alto. Assento e encosto em concha de compensado de madeira 
com 12mm de espessura, moldados anatomicamente. Revestimento em 
couro ecológico cor preto. Estofamento em espuma de poliuterano 
injetado de 50mm de espessura. As cadeiras possuem contra-encosto em 
courvim preto, bordas do assento e encosto em perfil de PVC semi-rígido 
de alto impacto. Ligação do assento e encosto através de prolongador em 
tudo oblongo de aço revestido com sandrona plástica na cor preta. Assento 
e encosto com altura regulável. Base giratória com mola amortecedora. 
Mercanismos protegidos por capa telescópica em polipropileno, base com 
cinco pés e rodízios duplos.  
- Indicar marca/modelo: _______________________________ 
- Prazo de entrega: ______________ dias, após o recebimento da nota de 
empenho (no máximo 45 dias, conforme item 5.5 do Edital) 
Obs. Trazer catálogo.  

 

- Todo e qualquer material a ser utilizado deverá ser conferido pela Seção de Obras e 
Manutenção da CMPA, podendo ser rejeitado caso não corresponda às especificações. 

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 
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ANEXO I-A 
 

 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 
Av. Loureiro da Silva, 255 

 
 
 

 
 
 

P O R T A R I A S 
 

DISCRIMINAÇÕES TÉCNICAS 
 

 
 
 
 

 
Projeto de Arquitetura 

Projeto Elétrico 
Arq. Cláudio Luiz Araújo 

CAU 220-8 
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D.T. / PROJETO DE ARQUITETURA 
 

CONDIÇÕES GERAIS 
 
 
0.0  GENERALIDADES 
 
0.0.1  PRÓLOGO 
 
0.0.1.1 OBJETIVO 
 
0.0.1.1.1 Estas Discriminações Técnicas têm por finalidade complementar as informações 
contidas nos detalhes do projeto de arquitetura das Portarias 1º e 2º pavimento, Circulações e 
Laje de Cobertura dos Serviços Gerais da Câmara Municipal de Porto Alegre, descrevendo os 
materiais de construção e acabamentos a utilizar, indicando os locais onde estes materiais estão 
aplicados, determinando as técnicas exigidas para seu emprego e enunciando as condições 
necessárias à licitação, contratação e execução da obra. 
0.0.1.1.2  A obra acima referida constitui-se dos serviços a seguir relacionados: 
0.0.1.1.2.1 Remoção de esquadrias de ferro. 
0.0.1.1.2.2 Colocação de vedações de vidro e instalação de portas automáticas 
0.0.1.1.2.3 Instalação de catracas e sistema de segurança 
0.0.1.1.2.4 Execução de cobertura de placa cimentícia protegida com manta asfáltica, forros 
de gesso acartonado e tipo colméia, conforme os respectivos projetos; 
0.0.1.1.2.5 Recomposição de piso interno e externo, parede e forro; 
0.0.1.1.2.6 Pintura onde as alvenarias e forros forem danificados; 
0.0.1.1.2.7 Limpeza total e retirada de entulho da área de projeto; 
0.0.1.1.2.8 Instalações elétricas, conforme respectivo projeto; 
0.0.1.1.2.9 Instalação pluvial, conforme respectivo projeto. 
0.0.1.1.2.10 Mobiliário. 
0.0.1.1.2.11 Paisagismo 
 
0.0.2  DISCREPÂNCIAS E PRECEDÊNCIA DE DADOS 
 
0.0.2.1 VERIFICAÇÃO PRELIMINAR 
 
  Compete ao Executante efetuar completo estudo (verificação preliminar) das 
plantas e Discriminações Técnicas fornecidas pelo Contratante para a execução da obra e que 
compõem o projeto executivo. 
  Caso sejam constatadas, pelo Executante, 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. 
 
0.0.2.2 PRECEDÊNCIA DE DADOS 
 
  Em caso de divergência entre estas Discriminações Técnicas e o Contrato 
prevalecerá sempre este último. 
  Valerão preferentemente as cotas e outros dados contidos nas cópias de pranchas 
cuja numeração contiver letra de revisão mais “alta”, como tal entendida a letra mais próxima 
do fim do alfabeto. 



 
 

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  

 
 
 
 
 

18 

  As pranchas do projeto executivo, ao serem enviadas à obra, sê-lo-ão com 
carimbo ou outro tipo de nota que identifique claramente sua liberação para execução. 
 
0.0.2.3 DÚVIDAS DE INTERPRETAÇÃO 
 
  Em caso de dúvida quanto à interpretação dos desenhos ou desta D.T. será 
consultada e/ou comunicada a Seção de Obras e Manutenção da Câmara e/ou o Autor do 
Projeto. 
 
0.0.3  CONDIÇÕES SUPLEMENTARES DE CONTRATAÇÃO 
 
0.0.3.1 MODIFICAÇÕES NO PROJETO 
 
  Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou Discriminações Técnicas 
determinando ou não encarecimento da obra, será executada sem autorização do Autor do 
Projeto e da Seção de Obras e Manutenção da Câmara. 
  Sempre que for sugerida pelo Executante qualquer modificação, esta deverá ser 
acompanhada de orçamento correspondente, se representar alteração de preço, para mais ou 
para menos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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  

 
 
 
 
 

19 

 
 
 
 

DISCRIMINAÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS – DT 
 
 
 
 
1.  PROJETO 
 
1.1  PROJETO DE ARQUITETURA 
 
1.1.1  AUTORIA 
 
   Projeto de Arquitetura, Elétrico e Hidrossanitário - Arq. Claudio Luiz Araujo, 
CAU 220-8, Colaborador – Técnico em Edificações Paulo Roberto Fulginiti Pfützenreuter. 
 
1.1.2  RELAÇÃO DE PRANCHAS 
 
1.1.2.1 O projeto de arquitetura consta das seguintes pranchas: 
 
CLA-CAM-POR-PE-01 – Portaria Térreo – Esc. 1:50 
CLA-CAM-POR-PE-02 – Portaria 2º pavimento – Esc. 1:50 
CLA-CAM-POR-PE-03 – Corte e Fachada Térreo e 2º pavimento – Esc. 1/50, 1/25 
CLA-CAM-POR-PE-04 – Portaria de Serviço – Esc. 1/25 
CLA-CAM-POR-PE-05 – Esquadrias – Esc. 1/25 
CLA-CAM-POR-PE-06 – Detalhe Balcão Recepção e Poltronas – Esc. 1/12,5 
CLA-CAM-POR-PE-07 – Elétrico e Pluvial– Esc. 1:50 
CLA-CAM-POR-PE-08 – Cobertura Verde/Passarela – Esc. 1/100 
 
1.2  CÓPIAS 
 
1.2.1  CÓPIAS XEROGRÁFICAS E PLOTAGENS 
 
  Para execução de cópias do projeto serão fornecidos arquivos digitais. 
 
 
2  INSTALAÇÕES DE OBRA 
 
2.1  LIMPEZA DA ÁREA EM OBRA 
 
2.1.1  REMOÇÃO PERIÓDICA DE ENTULHO 
 
   Durante a execução da obra deverá ser procedida remoção periódica de 
quaisquer detritos (entulho de obra) que venha se acumular no recinto do canteiro. 
   É de inteira responsabilidade do Executante dar solução adequada aos resíduos 
sólidos (lixo) do canteiro. 
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  As prioridades serão definidas pelo Responsável da Seção de Obra e 
Manutenção da Câmara Municipal de Porto Alegre. 
 
2.2  DEMOLIÇÕES 
 
2.2.1  DEMOLIÇÕES EM GERAL 
 
   As demolições previstas no projeto serão efetuadas dentro de perfeita técnica, 
sendo tomadas as medidas necessárias para se evitar danos às propriedades da Contratante e a 
terceiros. 
   Todo e qualquer serviço de demolição obedecerá ao disposto na norma 
regulamentadora NB-18 do Ministério do Trabalho ou regulamentação posterior que a 
substituir. 
  Serão removidas as esquadrias de ferro conforme indicado no projeto.  
  Todos os materiais possíveis de reaproveitamento pela CMPA deverão ser 
transportados até local determinado pela Seção de Obras e Manutenção. 
   
 
2.3  PROTEÇÕES EM GERAL 
 
2.3.1  PROTEÇÕES E SINALIZAÇÃO 
 
   Para realização dos serviços deverão ser consideradas proteções e sinalizações 
nos setores em obras, garantindo a segurança, já que o espaço permanecerá tendo circulação de 
pessoas.  
 
2.4  MÁQUINAS, FERRAMENTAS E ANDAIMES 
 
   Caberá ao Executante o fornecimento de todas as máquinas necessárias à boa 
execução dos serviços, bem como das ferramentas em geral. 
   O Executante deverá fornecer aos operários e exigir o uso de todos os 
equipamentos de segurança necessários e exigidos pela legislação vigente. 
   O Executante manterá na obra o equipamento necessário à proteção contra 
incêndio de obra e de seu canteiro. 
   Do fornecimento e uso de quaisquer máquinas pelo Executante, não advirá 
qualquer ônus para o Contratante. 
   Os andaimes, onde necessários, deverão ser construídos com o máximo de 
segurança, de forma a permitir, não só o trabalho eficiente e seguro dos operários, como 
também o acesso cômodo da Fiscalização da Contratante. 
 
2.5  DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
 
2.5.0  RESPONSÁVEL TÉCNICO DO EXECUTANTE 
 
   O Executante será representado junto ao Contratante pelo seu responsável 
técnico que assinar a A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) no CREA, ou R.R.T. 
(Registro de Responsabilidade Técnica) no CAU, relativa à execução da mesma. 
   Este profissional poderá, sem prejuízo de sua responsabilidade pessoal, fazer-se 
representar junto ao Fiscal Técnico pelo engº da obra ou por outro profissional (legalmente 
habilitado no CREA ou CAU) pertencente à empresa executante, que conste da A.R.T. ou 
R.R.T. respectiva. 
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2.5.1  ENGENHEIRO e/ou ARQUITETO 
 
  A obra será localmente administrada por um profissional do Executante, 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. ou R.R.T. respectiva e será 
um engenheiro civil ou arquiteto versado na execução de obras similares, cabendo à 
Contratante decidir sobre o nome que for indicado pelo Executante. 
  Este profissional encarregado da direção e administração local deverá combinar 
com a Seção de Obras e Manutenção um horário comum de permanência no local para facilitar 
entendimento direto. 
 
2.5.2  MESTRES 
 
  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. 
 
2.5.3  VIGIAS 
 
  A Executante 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 do Executante. 
 
2.6  DESPESAS DIVERSAS DE OBRA 
 
2.6.1  DESMOBILIZAÇÃO 
 
2.6.1.1 DESMONTAGEM DAS INSTALAÇÕES DE OBRA 
 
  Concluídos os serviços, o canteiro será desativado, devendo ser feita 
imediatamente a retirada de máquinas, equipamentos, restos de materiais de propriedade do 
Executante e entulho em geral. A área deverá ser deixada perfeitamente limpa e em condições 
de ser utilizada pelo Contratante. 
 
 
3  ESTRUTURAS METÁLICAS 
 
3.1  ESTRUTURA EM AÇO 
 

  A estrutura em aço será fixada à estrutura da esquadria existente por meio de 
solda e apoiada sobre pilares tubulares. Os pilares serão em aço schedule, ø110mm, com tubo 
de queda pluvial de PVC ø50mm embutido, acabamento em pintura automotiva. Cada pilar, 
após preparado e tratado com anticorrosivo, será revestido com um tubo em aço inoxidável 
acabamento escovado, ø150mm. 
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  Será executada viga-testeira em chapa de aço dobrada acabamento em pintura 
automotiva. A cobertura será fixada sobre perfis dobrado em “U” de aço, dimensões 
150x50mm (hxb). Detalhes: ver projeto. 

 Todos os elementos metálicos componentes da estrutura metálica serão em aço 
patinável e seguirão rigorosamente o estatuído nas normas vigentes. 

  As superfícies de aço serão preparadas com jato de areia ou granalha abrasiva ao 
metal quase branco conforme padrão SA 2½. Pintura - Espessura de cada demão: 30 a 35 µm 
(película seca). Uma demão de primer anticorrosivo alquídico marrom.  
 
 
4  COBERTURAS 
 
4.1  PLACA CIMENTÍCIA 
 
  A cobertura será executada com placa cimentícia, em madeira maciça, laminada 
ou sarrafeada, contraplacada em ambas as faces por lâminas de madeira e externamente por 
chapas lisas em CRFS (Cimento Reforçado com Fio Sintético) prensadas a alta temperatura. 
“Protótipo Comercial” Painel Wall, da Eternit. Dimensões e inclinação conforme projeto. 
Acabamento em pintura epóxi conforme especificado no item 11.1.3 das DT. Sobre a cobertura 
será executado proteção mecânica com brita branca n° 01. 
 
4.2  GESSO ACARTONADO 
 

 Será executado fechamento tipo testeira na portaria do Térreo com placas de 
gesso acartonado tipo standard, e= 1,25cm, fixadas à estrutura formada por montantes e guias 
de perfis tipo “U”, em chapa galvanizada nº 24, com dimensões de 4,8cm. As placas serão 
rejuntadas, usando-se massa e fita de fibra de vidro auto-adesiva, devendo a superfície final, 
apresentar aspecto liso e monolítico. Junto às alvenarias serão utilizadas juntas metálicas 
conforme padrão do fabricante. A montagem e acabamento da testeira de gesso acartonado 
deverá seguir o especificado pelo fabricante. Acabamento em pintura acrílica na cor branca. 
 
4.3  FORRO MODULAR TIPO COLMÉIA 
 
  Serão instalados forros modulares de PVC tipo colméia, malha 2x2cm, fixados 
conforme indicação do fabricante, protótipo comercial Novteto-C (Novel). Cor branco. 
 
 
5.  IMPERMEABILIZAÇÕES 
 
5.1  IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 
 

 Será executada impermeabilização com manta asfáltica sobre as placas 
cimentícias da cobertura, e na laje de cobertura do Bloco de Utilidades. 
 
 
6.  PAVIMENTAÇÃO 
 
6.1   REVESTIMENTO DE PISO 
 
6.1.1  PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA – ARDÓSIA OU BASALTO 
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 As pedras existentes que forem quebradas durante a obra, serão removidas e 
recompostas com ardósia regular serrado ou basalto regular serrado. As peças de pedra natural 
serão de dimensões iguais às existentes e na pavimentação contígua, mantendo o mesmo padrão 
de juntas, conforme projeto. 

A pavimentação com pedras em geral, deverá obedecer o a seguir especificado: 
  a) Na escolha das peças serão recusadas aquelas que estiverem rachadas, 
emendadas, com retoques visíveis de massa, com veios ou defeitos capazes de comprometer o 
aspecto, resistência ou durabilidade do piso acabado. 
  b) A variação natural de colorido e textura entre as peças deverá ser judiciosamente 
aproveitada, de forma a serem obtidas superfícies uniformemente mescladas em seu conjunto, sem 
concentrações desequilibradas ou anômalas de elementos discrepantes, isto é, na escolha e 
distribuição das peças pelas áreas a pavimentar será cuidado para que elementos isolados, de cor ou 
textura diferentes, não dêem a impressão de manchas ou defeitos. 
  c) As pedras apresentarão forma regular nas partes aparentes, faces planas e arestas 
perfeitamente retas. Serão executadas, nestas pedras, todos os furos, rebaixos ou recortes que sejam 
necessários. 
 
6.1.2  PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA – BASALTO 

 Os trabalhos de pavimentação com pedras de basalto obedecerão ao seguir 
especificado: 

a)  O assentamento será feito com argamassa traço 1:5, cimento e areia regular. 
b)  As juntas serão limpas de argamassa que por elas refluir. 
c)  A paginação dos pisos está indicada nos desenhos. 
d)  As juntas deverão ser perfeitamente alinhadas, com espessura igual as existentes, 

rebaixadas, tomadas com cimento e areia fina peneirada, traço 1:4. 
 
 
7  ESQUADRIAS 
 
7.1  ESQUADRIA DE FERRO 
 
7.1.1   PORTÃO DE FERRO 
 

  Será executado portão de grade de ferro, duas folhas, de correr, dimensões 
220x220cm, na área das Portarias. Detalhes, ver projeto. Acabamento em pintura esmalte 
sintético cor alumínio. “Protótipo comercial” marca Suvinil ou equivalente técnico. Apresentar 
amostra conforme item 11.0.5 das DT. 
 
7.1.2   GRADE DE FERRO 
 

  Serão executados, portão de grade de ferro com uma folha de correr, dimensões 
160x210cm, e grades de ferro fixas, na área Alfandegária, ver as dimensões e detalhes no 
projeto. Acabamento em pintura esmalte sintético cor alumínio. “Protótipo comercial” marca 
Suvinil ou equivalente técnico. Apresentar amostra conforme item 11.0.5 das DT. 
 
 
8  FERRAGENS PARA ESQUADRIAS 
 
8.0  GENERALIDADES 
 
  Todas as ferragens para esquadrias serão inteiramente novas, em perfeitas 
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condições de funcionamento e acabamento. 
  As ferragens serão, de um modo geral, quando não especificadas de forma 
contrária na planilha respectiva, de bronze ou latão, com partes de aço, acabamento cromado. 
Não serão aceitas peças em zamac. Lingüetas serão em aço. 
  A localização destas ferragens, quando não constante dos pormenores do 
projeto, será, em caso de dúvida, determinada pela Seção de Obras e Manutenção ou pelo Autor 
do Projeto ao Executante. 
  O assentamento das ferragens será procedido com particular cuidado pelo 
Executante. Todos os rebaixos e encaixes para as ferragens (fechaduras de embutir, dobradiças, 
testas, contra-testas), não serão admitidas folgas que exijam emendas ou enchimentos, e devem 
ser definidas junto com a Seção de Obras e Manutenção ou o Autor do Projeto a fim de ser 
verificada a adequação de desenho e segurança. 
 
 
9  FECHADURAS 
 
  Todas as fechaduras obedecerão, no mínimo, às exigências das normas 
Brasileiras EB-947 e EB-949 (para fechaduras de tipo cilindro) ou normas vigentes 
supervenientes. 
  Serão instaladas fechaduras tipo “bico de papagaio” nos portões de grade de 
ferro. 
  As fechaduras existentes que permanecerão, deverão ser revisadas o seu 
funcionamento, caso necessário ajustadas e lubrificadas. 
 
 
10  VIDRAÇARIA 
 
10.0  GENERALIDADES 
 
  Os serviços de vidraçaria serão executados rigorosamente de acordo com o 
estatuído na NB-226, com os pormenores do projeto e com o mais abaixo especificado. 
  Os vidros serão fornecidos nas dimensões respectivas, evitando-se corte no local 
da obra. As bordas dos cortes serão esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem 
irregularidades. 
  As espessuras dos vidros serão calculadas em função das áreas e perímetros das 
aberturas, nível das mesmas em relação ao solo e segurança dos usuários. Essas espessuras 
serão no mínimo as estabelecidas no capítulo 7 da NB-226 e no ábaco do anexo 5 da mesma 
norma. 

  Todas as medidas deverão ser confirmadas no local após a execução da estrutura 
metálica. 
 
10.1.  VIDRO TEMPERADO COMUM (PV) 
 
  Portas de vidro temperado, e= 10,0mm, liso, transparente, incolor, dotado de 
faixa de segurança em película adesiva. As portas principais das Portarias serão de correr e 
dotadas de sistema automático com sensor de presença. Dimensões conforme especificado no 
projeto. 
 
10.2  VIDRO LAMINADO TEMPERADO 
 
  Vidro fixo, temperado, laminado, e=10mm(5+5), fixados na estrutura através de 
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perfis de alumínio. Dimensões e detalhes conforme projeto. 
 
 
11  PINTURA 
 
11.0  GENERALIDADES 
 
11.0.1  NORMAS GERAIS 
 
  Os serviços de pintura serão executados somente por profissionais de 
comprovada competência. 
  Na execução dos serviços de pintura serão obedecidas rigorosamente essas 
Discriminações Técnicas e as especificações dos fabricantes das tintas empregadas. 
  Sendo requisito básico para que a pintura seja aplicada com sucesso à 
preparação correta da superfície a revestir, somente poderá ser iniciado qualquer serviço de 
pintura após a vistoria do substrato pelo Fiscal Técnico da Seção de Obras e Manuenção ou 
Autor do Projeto. 
 
11.0.2  PREPARAÇÃO DE SUBSTRATO 
 
  As superfícies serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para 
o tipo de pintura a que se destinarem. 
  A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais 
contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. 
 
11.0.3  PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES NÃO PINTADAS 
 
  Adotar-se-ão cuidados especiais para evitar salpicos ou escorrimento de tinta em 
superfícies não destinadas à pintura, tais como, vidros, ferragens, metais, etc., com o intuito de 
prevenir a grande dificuldade de ulterior remoção de tinta aderida a superfícies rugosas. 
 
11.0.4  LIMPEZA IMEDIATA 
 
  Os salpicos e escorrimentos, que não puderem ser evitados, deverão ser 
removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado, sempre que 
necessário. 
 
11.0.5  AMOSTRAGEM 
 
  Antes da execução de qualquer pintura será submetida à aprovação do Fiscal 
Técnico da Seção de Obras e Manutenção ou Autor do Projeto uma amostra com 1,00 m², no 
mínimo, em superfície idêntica e sob iluminação análoga a do local destinado. 
 
11.0.6  SECAGEM 
 
  Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 
perfeitamente seca, devendo ser observado rigorosamente o intervalo especificado pelo 
fabricante, em geral 24 horas, em demãos sucessivas. 
  Igual cuidado deverá haver entre demãos de tinta e de massa, observando-se o 
intervalo mínimo recomendado pelo fabricante, em geral 48 horas. 
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11.1  PINTURAS PROPRIAMENTE DITAS 
 
11.1.1  PINTURA À BASE DE ACRÍLICO 
 
  As tintas ditas acrílicas são formuladas a base de dispersão aquosa de polímeros 
ou copolímeros dos ácidos acrílicos e metacrílico, bem como ésteres destes ácidos. Sua 
aplicação será feita rigorosamente de acordo com as instruções do respectivo fabricante e com 
o especificado a seguir. 
  Serão previamente removidas quaisquer manchas de óleo, graxa, mofo e outras 
eventualmente existentes, após o lixamento leve, para remoção de grãos de areia soltos, e 
posterior espanamento. 
  Deverá ser aplicada massa a base de acetato de polivinila (PVA) de grande poder 
de enchimento, ótima aderência, fácil aplicação e elevada consistência, em toda a superfície a 
ser pintada com tinta acrílica. 
  Serão pintadas com tinta acrílica cor Branco Gelo os forros de gesso e as placas 
cimentícias. “Protótipo Comercial” Tintas Suvinil, ou equivalente técnico. Apresentar amostra 
conforme item 11.0.5 das DT. 
   
11.1.2  PINTURAS À BASE DE POLIURETANO 
 
  Toda a superfície a ser pintada deverá estar perfeitamente limpa, seca, isenta de 
qualquer mancha. 
  O acabamento será executado em 02 ou 03 demãos, observando-se o tempo 
completo de secagem de 12 horas. Demãos subseqüentes deverão ser dadas no tempo mínimo 
de 10 horas e máximo de 24 horas com condições externas de 25ºC e 60% de umidade relativa 
do ar. 
  Todos os elementos estruturais de concreto que permanecem à vista, como vigas, 
pilares e as lajes junto às esquadrias externas terão acabamento com pintura à base de resina 
poliuretânica alifática, textura lisa, acetinada, marca Polipar / Tintas Renner ou equivalente 
técnico, na cor Cinza Claro Acetinado (PLATINA), na mesma tonalidade dos elementos 
estruturais das fachadas. “Protótipo Comercial” marca Polipar / Tintas Renner ou equivalente 
técnico. Apresentar amostra conforme item 11.0.5 das DT. 
 
11.1.3  PINTURAS À BASE DE EPÓXI 
 
  Toda a superfície a ser pintada deverá estar perfeitamente limpa, seca, isenta de 
qualquer mancha. 
  O acabamento será executado em 02 ou 03 demãos, e devem ser observadas 
todas as recomendações do fabricante. 
  Todos os elementos estruturais de aço terão acabamento com pintura epóxi 
textura lisa, acetinada, na cor Branco. “Protótipo Comercial” marca Suvinil ou equivalente 
técnico. Apresentar amostra conforme item 11.0.5 das DT. 
 
11.1.4  PINTURAS À BASE DE ESMALTE SINTÉTICO 
 
  Toda a superfície a ser pintada deverá estar perfeitamente limpa, seca, isenta de 
qualquer mancha. 
  O acabamento será executado em 02 ou 03 demãos, e devem ser observadas 
todas as recomendações do fabricante. 
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  Serão pintadas com esmalte sintético cor Alumínio as grades de ferro. “Protótipo 
Comercial” marca Suvinil ou equivalente técnico. Apresentar amostra conforme item 11.0.5 
das DT. 
 
 
 
12  INSTALAÇÕES HIDRÁULICO-SANITÁRIAS 
 
12.1  ESGOTO PLUVIAL 
 
  Os tubos de queda pluvial serão em PVC, ø50mm, embutidos nos pilares 
metálicos, ligados às caixas de areia no térreo. 
  As caixas de areia serão em alvenaria de tijolos rebocadas e impermeabilizadas 
internamente, dotadas de tampa coberta, e ligadas na rede geral existente. 
  Deverão ser verificadas as instalações existentes para que sejam efetuadas as 
limpezas necessárias, evitando entupimento durante e após a obra, inclusive dos tubos de queda 
do Prédio de Utilidades, onde será executado o jardim. 
  Nas bocas dos tubos de queda optou-se por tela ferro galvanizado de diâmetro 
maior que o tubo (abacaxi) para evitar que caiam britas nos tubos. 
 
 
13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 
13.0 GENERALIDADES 
 
  A execução de todos os trabalhos deverá obedecer aos preceitos da boa técnica, 
critério este que prevalecerá em qualquer caso omisso do projeto ou especificações que possa 
vir a dar origem a dúvidas de interpretação. 
  Todo e qualquer material empregado na execução da obra deverá ser de primeira 
qualidade, para garantir acabamento esmerado de todos os serviços a serem executados. 
  A execução e o bom funcionamento das instalações ficarão sob inteira 
responsabilidade da firma executante. Ficará a critério da fiscalização impugnar qualquer 
trabalho em execução ou já executado, desde que não obedeçam rigorosamente as condições 
contratuais. 
  Todos os eletrodutos que forem cortados deverão ter suas rebarbas removidas. 
As conexões entre eletrodutos serão feitas através de luvas, sendo as pontas rosqueadas até se 
tocarem. A ligação dos tubos as caixas, será feita por buchas e arruelas. 
  A enfiação dos condutores na rede de eletrodutos somente será executada após a 
conclusão das tubulações e finalizados todos os trabalhos de reboco na obra. A fim de facilitar a 
enfiação dos condutores poderá ser usado parafina ou talco industrial. 
 
13.1 FIAÇÃO 
 
  A fiação será de cobre, série métrica, com isolamento para 750V, do tipo anti-
chama, PVC 70°C. 

Deverá: 
- ter a inscrição no invólucro ou na capa da certificação do Inmetro; 
- ter a inscrição da NBR; 
- possuir encordoamento classe V. 
 



 
 

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  

 
 
 
 
 

28 

Padronização 
Deverá obedecer ao seguinte padrão de cores em todas as bitolas: 

- Fases: 
Iluminação Geral – cor amarela; 
Iluminação de Emergência – cor cinza; 
Tomadas de uso geral – cor branca; 
Tomadas de uso específico – cor preta; 
Tomadas para rede estabilizada (Micro) – cor vermelha. 

- Neutro: cor azul clara; 
- Terra: cor verde. 

Os cabos de ligação entre o QGBT e os CD’s deverão ser identificados 
utilizando o seguinte padrão de cores: 

Fase R – cor amarela; 
Fase S – cor branca; 
Fase T – cor vermelha; 
Neutro – cor azul; 
Terra – cor verde. 

 
Emenda 
Não será permitida a emenda dos condutores de alimentação dos centros de 

Distribuição entre o QGBT e o CD. O lance deverá ser único. 
As emendas serão feitas obrigatoriamente no interior das caixas, devendo as 

mesmas serem soldadas e isoladas com fita de autofusão e após com fita isolante comum na cor 
do cabo. 
 

Conexão 
Nas conexões da fiação com interruptores, tomadas e disjuntores deverão ser 

instalados terminais apropriados com a bitola da fiação e o equipamento a ser interligado. 
 
Identificação 
A identificação dos circuitos terminais deverá ser instalada em todos os grupos 

de condutores que atendam ao mesmo circuito e, no mínimo, nos seguintes locais: 
- no interior do CD junto ao disjuntor, à barra de neutro e à barra de terra; 
- na derivação da eletrocalha para o CD; 
- nas eletrocalhas a cada 2 (dois) metros; 
- nas curvas e derivação da eletrocalha; 
- no ponto de utilização. 
 

A identificação dos alimentadores deverá ser instalada em todos os grupos de 
condutores que atendem ao CD, no mínimo nos seguintes locais: 
- no QGBT; 
- nas eletrocalhas a cada 2 (dois) metros; 
- nas curvas e derivações da eletrocalha; 
- na derivação da eletrocalha para o CD; 
- no interior do CD. 
 

Padronização da Identificação 
 
Q2C.XX – Rede elétrica estabilizada. 
Onde, XX => número do circuito. 
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T YYY Rede elétrica comum; 
IL YYY Iluminação. 
Onde, YYY=> número do local. 
 

MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO 
 

Fiação elétrica comum 
Será utilizado com cinta tipo Hellermann e marcadores para cabo na cor amarela 

com letreiro cor preta. 
 

Fiação elétrica estabilizada 
Serão utilizados marcadores para cabo na cor amarela com letreiro na cor preta. 
Porta equipamentos 
Etiqueta branca com letreiro impresso em preto. 

 
13.2 TOMADAS 
 
  Deverão seguir a seguinte padronização: 
  Tomada de uso geral 
  Na cor preta, do tipo 2 pólos + terra (universal) com corrente nominal de até 15 
Ampères. Para instalação em Porta Equipamento Q&T deverá ser quadrada. 
  Tomada de uso especial em 220V 
  Na cor branca, do tipo 2 pólos chatos + terra, modelo para condicionador de ar, 
com corrente nominal de 15 Ampères. 
 
13.3 DISJUNTORES MONOPOLARES 
 

Para Rede elétrica comum 
 

Deverão estar em conformidade com as normas nacionais NBR 5361/ 8176, ser 
do tipo europeu, com curva de disparo tipo “B” para circuitos de iluminação e circuitos de 
tomadas. 

Serão da marca Siemens para manter a padronização existente neste Legislativo. 
 
13.4 CAIXAS 
 

As caixas de passagem no teto, para instalação de luminárias, serão em chapa de 
aço com tratamento anti-corrosivo, do tipo 4”X4” com fundo fixo. 

As caixas instaladas nas eletrocalhas de alumínio devem ser sobrepostas a 
eletrocalha (canaletas), ou seja, Porta Equipamento alto na cor bege (Q&T) Dutotec para 
manter padronização. 
 
13.5 ELETROCALHAS 
 

Em alumínio 
Fabricadas em alumínio com septo divisor interno deslocado, dimensão externa 

73mm X 25mm, tampa de encaixe sob pressão, na cor bege. Mantendo o padrão deste 
Legislativo (Dutotec). 
 

Galvanizadas 
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Serão utilizadas eletrocalhas galvanizadas em chapa #18 vazada. Os acessórios 
utilizados serão especificados pelo fabricante. 
 
13.6 PORTA EQUIPAMENTOS 
 

Para rede elétrica comum, rede elétrica estabilizada, rede lógica na cor bege. 
Para rede telefônica, rede de sonorização, conexão de saída de áudio, para 

gravadores na cor cinza. 
 
 

14 MOBILIÁRIO 
 
14.0 GENERALIDADES 
 
  Deverão ser fornecidos protótipos dos móveis (cadeiras, bancos de jardim, 
cachepot e lixeiras/cinzeiros) para serem analisados junto com as propostas e que devem ser 
iguais ou dentro de desenhos compatíveis e próximos aos referidos no projeto. As 
especificações deverão atender também às NBR 13962 e NR 17. 
 
14.1 CATRACAS PARA ACESSIBILIDADE 
 
  Equipamento desenvolvido para atender os padrões e critérios estabelecidos na 
norma NBR 9050 da ABNT, que visa proporcionar às pessoas portadoras de necessidades 
especiais, ou com dificuldades de locomoção, condições adequadas e seguras de acessibilidade 
autônoma, ou automática. O equipamento possui braço articulado que facilita a passagem de 
pessoas com mobilidade reduzida ou até mesmo com algum tipo de objeto que o impeça de 
passar em outros modelos de catraca. 
  Baseado nas normas que atendem as exigências de fácil acessibilidade das 
pessoas portadoras de deficiência física em locais públicos ou particulares, se destaca por sua 
geometria e característica construtiva que prevê um fácil deslocamento dos usuários sem 
prejudicá-los fisicamente e mesmo assim garantindo a segurança do local onde o equipamento 
for instalado, e que permite um controle de acesso de deficientes físicos sem criar 
constrangimentos, disponibilizado com emborrachamento, os movimentos da catraca podem 
ser efetuados com auxílio dos próprios instrumentos de locomoção do usuário, como bengalas, 
cadeiras de roda e muletas, sem ferir sua estrutura. 
 
14.2 DETECTOR DE METAIS 
 
  O portal detector de metais deverá ser fornecido por firma especializada, 
executado em MDF e revestido com melamínico, não possuir rampa no piso, e detecção interna 
uniforme, com controle remoto de programação com acesso as funções do painel de controle, 
com dimensões internas de 74cmx57cmx200cm. 
 
14.3 CADEIRAS 
 
  Cadeira secretária (P1), com braços reguláveis, com espaldar alto. Assento e 
encosto em concha de compensado de madeira com 12mm de espessura, moldados 
anatomicamente. Revestimento em couro ecológico cor preto. Estofamento em espuma de 
poliuretano injetado de 50mm de espessura. As cadeiras possuem contra-encosto em courvin 
preto, bordas do assento e encosto em perfil de PVC semi-rígido de alto impacto. Ligação do 
assento e encosto através de prolongador em tubo oblongo de aço revestido com sanfona 
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plástica na cor preta. Assento e encosto com altura regulável. Base giratória com mola 
amortecedora. Mecanismos protegidos por capa telescópica em polipropileno, base com cinco 
pés e rodízios duplos. Deverá atender à NBR 13962:2006 
 
 
 
 
14.4 ARMÁRIO GUARDA VOLUMES 
 
  Junto às portarias, conforme indicação do projeto de arquitetura, serão instalados 
armários em aço galvanizado com pintura epóxi na cor areia dimensão de 1200mmx600mm, 
com doze espaços com portas e fechaduras de cilindro em cada porta, com dimensões de 
300mmx200mmx400mm. 
 
14.5 BANCOS 
 
  Banco para jardim com assento e encosto em madeira de lei, 10 réguas de 
160cmx4,5cmx2,5cm, acabamento verniz com filtro solar. Pés em ferro fundido acabamento 
em pintura esmalte cor preto. 
 
14.6 LIXEIRAS/CINZEIRO 
 
  Lixeira papeleira/cinzeiro em aço inoxidável (aisi430) acabamento escovado, em 
formato cilíndrico ø240mmx500mm, com abertura lateral dupla oval, cúpula reta do cinzeiro e 
bacia em alumínio natural. 
 
 
15 PAISAGISMO 
 
15.1 SUBSTRATO 
 
15.1.1 TERRA VEGETAL 
 
  Os canteiros do terraço e vasos onde será plantada a vegetação indicada no 
projeto receberão terra vegetal. Nos vasos, a terra será colocada sobre camada de brita para 
drenagem do excesso de água. 
 
15.1.2  BRITA 
 
  As calhas para recolhimento das águas pluviais nos terraços serão cobertas por 
brita rosa nº01, e os tubos de queda protegidos por tela (abacaxi). 
 
15.2 VEGETAÇÃO 
 
  As espécies vegetais deverão ser distribuídas conforme indicado no projeto. 
Vegetação a ser utilizada: 

• Tradescantia pallida purpurea (Viuvinha) – em canteiros 
• Bambusa gracilis (Bambuzinho de jardim) - em canteiros 
• Zoysia japonica (Grama esmeralda) - em canteiros 
• Rhododendron sp. (Azaléia) - em vasos 
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15.3 VASOS 
 
  Os vasos a serem utilizados serão de cimento-amianto, dimensões: 35x35x30cm 
(lado x lado x profundidade), e colocados dentro de cachepots de aço inox escovado, 
dimensões: 40x40x38cm (lado x lado x profundidade). 
 
 
16 SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS 
 
16.1 SERVIÇOS FINAIS 
 
16.1.1  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. 
  Quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida que existirem sobre as 
superfícies de vidros, pisos, etc., serão removidos com particular cuidado. 
 
16.1.2  ARREMATES FINAIS E RETOQUES 
 
  Após a limpeza final serão feitos todos os pequenos arremates finais e retoques 
que forem necessários. 
 
16.1.3  REMOÇÃO FINAL DE ENTULHO 
 
  Serão cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos e áreas do prédio, 
comprometidas pela obra e removido todo o entulho de obra existente. 
 
 
17 REPAROS APÓS A ENTREGA DA OBRA 
 
  No ato da lavratura do termo de recebimento provisório, ou no período de 30 
dias após o mesmo, o Fiscal indicado pela Seção de Obras e Manutenção informará a existência 
de defeitos ou imperfeições que venham a ser constatadas. 
  Estes reparos deverão estar concluídos antes do recebimento definitivo; sua não 
conclusão em tempo significará o adiamento da mesma. 
  Após o termo de recebimento definitivo, pelo prazo de 5 anos, nos termos do 
Código Civil Brasileiro, o Executante corrigirá os vícios rebiditórios à medida que estes se 
tornarem aparentes. 

 
Arq. Claudio Luiz Araújo 
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Luminária Lumini (N4240/232) em alumínio liga naval pintado 
por processo eletrostático nas cores branca, padrão Lumini. 
Refletor em alumínio anodizado importado, com alto brilho. Visor 
em vidro temperado transparente, com duas lâmpadas compactas 
tripla de 32w. Facho direcionado para baixo. Suporte para adaptar 
luminária no poste igual aos existentes na Câmara de Vereadores. 
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Vista externa acesso 

 

 
Vista interna acesso 
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Vista Guarda Volumes (fotos meramente ilustrativas) 
 

 
Controle de acesso PNE (foto meramente ilustrativa) 
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                        Portal detector de metais (fotos meramente ilustrativas) 
 

 
 
 

     
                     
 
 
       
 

 
   
           Lixeira/Cinzeiro inox       Cachepot inox 
   (foto meramente ilustrativa)   (foto meramente ilustrativa) 
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Banco de Jardim (foto meramente ilustrativa) 

 
 

                                         
 Cadeira (foto meramente ilustrativa) 
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OBRA:             PORTARIA 

 

ANEXO I-B 
 

LOCAL:      AV. LOUREIRO DA SILVA, 255 
ESTIMATIVA DE CUSTOS 

PREÇOS UNITÁRIOS 

DISCRIMINAÇÃO QUANT UNID. 
MATERIAL MÃO-DE-

OBRA TOTAL 
GLOBAL 

INSTALAÇÕES DE OBRA   

Engenheiro Responsável p/ Obra 3,00 mês   R$ 14.174,57 R$ 14.174,57 R$ 42.523,71 

Mestre de Obra 3,00 mês   R$ 9.250,77 R$ 9.250,77 R$ 27.752,31 

LIMPEZA DA ÁREA EM OBRA             

Remoção periódica de entulho 1,00 vb     R$ 900,00 R$ 900,00 

CERCAMENTO DE OBRA             

Colocação de tapumes de proteção 80,00 m² R$ 13,94 R$ 40,61 R$ 54,55 R$ 4.364,00 

SINALIZAÇÕES             

Placa de Obra - Pintada da Obra 6,00 m² R$ 379,20 R$ 22,64 R$ 401,84 R$ 2.411,04 

Sinalizações indicativas de trechos com tabuletas 4,00 m R$ 0,52 R$ 2,55 R$ 3,07 R$ 12,28 

DEMOLIÇÕES             

Remoção esquadria (portas de ferro) 8,00 unid   R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 3.200,00 

CÂMARA MUNICIPAL
DE PORTO ALEGRE
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Abertura de canaletas e furos para instalações (piso, 
parede e laje) 3,00 m³ R$ 85,00 R$ 30,00 R$ 115,00 R$ 345,00 

TOTAL            R$          
81.508,34 

RECOMPOSIÇÕES   
Recomposição do piso interno e externo placa 
ardósia serrada (40x40) 43,00 m² R$ 62,40 R$ 5,72 R$ 68,12 R$ 2.929,16 

Recomposição do piso externo placa basalto 
serrado (46x46) 23,00 m² R$ 91,95 R$ 17,80 R$ 109,75 R$ 2.524,25 

Soleira da escada de basalto serrado (30x100) 22,00 unid R$ 37,75 R$ 17,80 R$ 55,55 R$ 1.222,10 

Recomposição paredes (rebocos, pinturas) 1,00 vb     R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 

TOTAL            R$            
9.175,51 

SUPRAESTRUTURA   

ESTRUTURA METÁLICA   

Estrutura metálica em aço 1,00 vb     R$ 35.990,00 R$ 35.990,00 

Tubo de aço inox escovado ø150mm 4,00 unid R$ 500,00 R$ 75,00 R$ 575,00 R$ 2.300,00 

TOTAL           R$          
38.290,00 

COBERTURAS   

TETOS   

Cobertura placa cimentícia 23,00 m² R$ 245,00 R$ 65,00 R$ 310,00 R$ 7.130,00 

Forro liso em gesso acartonado 19,00 m² R$ 75,00 R$ 22,00 R$ 97,00 R$ 1.843,00 

Forro tipo colméia 23,00 m² R$ 160,00 R$ 14,00 R$ 174,00 R$ 4.002,00 

TOTAL            R$          
12.975,00 



 
 

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  

 
 
 
 
 

40 

IMPERMEABILIZAÇÕES   

Manta asfáltica e calafetagem ralo ou duto 735,00 m² R$ 110,00 R$ 60,00 R$ 170,00 R$ 124.950,00 
Proteção mecânica com seixo rolado branco (brita 
branca) 2,50 m³ R$ 75,00 R$ 10,00 R$ 85,00 R$ 212,50 

TOTAL            R$         
125.162,50 

ESQUADRIAS   

ESQUADRIAS DE FERRO             

Grade de ferro 2 folhas de correr (220x220) 2,00 unid R$ 2.100,00 R$ 850,00 R$ 2.950,00 R$ 5.900,00 

Grade de ferro 1 folha de correr e lateral fixa 1,00 vb R$ 4.300,00 R$ 850,00 R$ 5.150,00 R$ 5.150,00 

Grade de ferro 1 folha fixa 1,00 unid R$ 1.500,00 R$ 700,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 
Revisão das fechaduras e dobradiças existentes a 
permanecer 1,00 vb   R$ 500,00 R$ 500,00 

TOTAL            R$          
13.750,00 

VIDRAÇARIA   

Porta automática de vidro temperado comum, e 
laterais de vidro laminado fixo (Térreo e Pavimento 
Superior) 

2,00 unid R$ 34.950,00 R$ 900,00 R$ 35.850,00 R$ 71.700,00 

TOTAL            R$          
71.700,00 

PINTURA   

PINTURA BASE ACRÍLICA   

Lajes, forro de gesso e placas cimentícias 50,00 m² R$ 20,00 R$ 12,00 R$ 32,00 R$ 1.600,00 

Paredes com massa corrida e fundo 40,00 m² R$ 12,50 R$ 10,00 R$ 22,50 R$ 900,00 

PINTURA A BASE POLIURETANO   
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Superfícies de concreto 20,00 m² R$ 20,00 R$ 10,00 R$ 30,00 R$ 600,00 

PINTURA A BASE EPOXI   

Tubos de aço Schedule ø117mm 75,00 m R$ 35,00 R$ 15,00 R$ 50,00 R$ 3.750,00 

TOTAL            R$            
6.850,00 

INSTALAÇÃO HIDRÁULICO-SANITÁRIAS   

INSTALAÇÕES   
Escavação manual de vala, e reaterro e 
compactação 25,00 m³  R$ 8,50 R$ 8,50 R$ 212,50 

Caixa de areia, em tijolos maciços com tampa de 
concreto 2,00 unid R$ 58,00 R$ 40,00 R$ 98,00 R$ 196,00 

Tubos de PVC ø50mm 42,00 m R$ 9,50 R$ 1,70 R$ 11,20 R$ 470,40 

Joelho de 90º ø50mm 75,00 unid R$ 4,50 R$ 1,70 R$ 6,20 R$ 465,00 

Proteção dos tubos de queda com tela (abacaxi) 6,00 unid R$ 28,00 R$ 7,00 R$ 35,00 R$ 210,00 

TOTAL            R$            
1.553,90 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONIA   

INSTALAÇÕES   
Luminárias da cobertura com chapa de aço inox ver 
detalhe 1,00 unid R$ 3.700,00 R$ 1.700,00 R$ 5.400,00 R$ 5.400,00 

Pontos de lâmpadas fluorescentes com reator, 
conectores e braçadeiras 11,00 unid R$ 85,64 R$ 27,13 R$ 112,77 R$ 1.240,47 

Pontos elétricos de interruptor, com caixa e espelho 12,00 unid R$ 19,24 R$ 23,40 R$ 42,64 R$ 511,68 

Pontos elétricos de tomada, com caixa e espelho 35,00 unid R$ 21,52 R$ 23,14 R$ 44,66 R$ 1.563,10 

Tubo de aço galvanizado ø1" 80,00 m R$ 6,60 R$ 1,21 R$ 7,81 R$ 624,80 
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Curva 90º de aço galvanizado ø1" 20,00 unid R$ 3,07 R$ 1,21 R$ 4,28 R$ 85,60 

Abraçadeiras, buchas, luvas, parafusos, fita isolante 
e solda 1,00 vb   R$ 500,00 R$ 500,00 

Caixa aço estampada de passagem 4"x4" 6,00 unid R$ 14,00 R$ 4,25 R$ 18,25 R$ 109,50 

Caixa de alumínio 2"x4" 20,00 unid R$ 27,50 R$ 4,25 R$ 31,75 R$ 635,00 

Cabo unipolar 2,5mm isolado p/ 750V 250,00 m R$ 1,25 R$ 0,35 R$ 1,60 R$ 400,00 

Disjuntor de 20A modelo europeu 8,00 unid R$ 6,30 R$ 1,60 R$ 7,90 R$ 63,20 

Eletrocalha de piso padrão existente 18,00 m R$ 75,00 R$ 7,50 R$ 82,50 R$ 1.485,00 
Substituição luminárias dos postes da rampa e 
passarela 14,00 unid R$ 955,00 R$ 295,00 R$ 1.250,00 R$ 17.500,00 

TOTAL            R$          
30.118,35 

EXECUÇÃO DO JARDIM COBERTURA   

Manta Geocomposto MacDrain 720,00 m² R$ 22,00 R$ 3,00 R$ 25,00 R$ 18.000,00 

Brita Rosa N° 1 58,00 m³ R$ 62,00 R$ 10,00 R$ 72,00 R$ 4.176,00 

Terra Vegetal, com composto orgânico 140,00 m³ R$ 130,00 R$ 20,00 R$ 150,00 R$ 21.000,00 

Grama Catarina 86,00 m² R$ 15,00 R$ 3,00 R$ 18,00 R$ 1.548,00 

Tradescantia (Viuvinha) 2940,00 unid R$ 1,20 R$ 1,00 R$ 2,20 R$ 6.468,00 

Bambuzinho 760,00 unid R$ 11,50 R$ 1,50 R$ 13,00 R$ 9.880,00 

Azaléia p/ vasos 8,00 unid R$ 26,50 R$ 5,50 R$ 32,00 R$ 256,00 

TOTAL            R$          
61.328,00 

MOBILIÁRIO   

Balcão de atendimento em MDF em fórmica líquida 5,00 unid R$ 3.000,00 R$ 450,00 R$ 3.450,00 R$ 17.250,00 
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e base acarpetada 

Revestimento frontal do balcão em Granito Branco 
Ceará 5,00 unid R$ 4.000,00 R$ 290,00 R$ 4.290,00 R$ 21.450,00 

Floreiras cachepot aço inox escovado 
400x400x380mm 8,00 unid R$ 499,00   R$ 499,00 R$ 3.992,00 

TOTAL            R$          
42.692,00 

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS   

Catraca para pessoas com mobilidade reduzida 2,00 unid R$ 3.850,00 R$ 420,00 R$ 4.270,00 R$ 8.540,00 

Portal Detector de Metais 2,00 unid R$ 8.300,00 R$ 420,00 R$ 8.720,00 R$ 17.440,00 

TOTAL            R$          
25.980,00 

              

TOTAL  R$         
521.083,60 

              

Encargos indiretos/BDI + impostos 1,00 vb        R$         
156.325,08 

TOTAL GERAL ( R$ )          
 R$ 

677.408,68 
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OBRA:             PORTARIA 

 

ANEXO I-C 
 

LOCAL:      AV. LOUREIRO DA SILVA, 255 

CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO (CMPA) 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DISCRIMINAÇÃO 
1º mês 2º mês 3º mês 

INSTALAÇÕES DE OBRA % R$ % R$ % R$ 
Engenheiro Responsável p/ Obra 33,33%  14.173,15  33,34%  14.177,40  33,33%  14.173,15 
Mestre de Obra 33,33%  9.249,84  33,34%  9.252,62  33,33%  9.249,84 
LIMPEZA DA ÁREA EM OBRA            
Remoção periódica de entulho 33,33%  300,00  33,34%  300,00  33,33%  300,00 
CERCAMENTO DE OBRA            
Colocação de tapumes de proteção 50,00%  2.182,00  25,00%  1.091,00  25,00%  1.091,00 
SINALIZAÇÕES            
Placa de Obra - Pintada da Obra 100,00%  2.411,04         
Sinalizações indicativas de trechos com tabuletas 50,00%  6,14  25,00%  3,07  25,00%  3,07 
DEMOLIÇÕES            
Remoção esquadria (portas de ferro) 50,00%  1.600,00      50,00%  1.600,00 

CÂMARA MUNICIPAL
DE PORTO ALEGRE
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Abertura de canaletas e furos para instalações 
(piso, parede e laje) 60,00%  207,00      40,00%  138,00 
TOTAL   30.129,18    24.824,10    26.555,07 

RECOMPOSIÇÕES            
Recomposição do piso interno e externo placa 
ardósia serrada (40x40) 20,00%  585,83  40,00%  1.171,66  40,00%  1.171,66 
Recomposição do piso externo placa basalto 
serrado (46x46)         100,00%  2.524,25 
Soleira da escada de basalto serrado (30x100)         100,00%  1.222,10 
Recomposição paredes (rebocos, pinturas) 20,00%  500,00  40,00%  1.000,00  40,00%  1.000,00 
TOTAL   1.085,83    2.171,66    5.918,01 

SUPRAESTRUTURA            
ESTRUTURA METÁLICA              
Estrutura metálica em aço 20,00%  7.198,00  40,00%  14.396,00  40,00%  14.396,00 
Tubo de aço inox escovado ø150mm 100,00%  2.300,00         
TOTAL   9.498,00    14.396,00    14.396,00 

COBERTURAS            
TETOS            
Cobertura placa cimentícia     50,00%  3.565,00  50,00%  3.565,00 
Forro liso em gesso acartonado     50,00%  921,50  50,00%  921,50 
Forro tipo colméia     60,00%  2.401,20  40,00%  1.600,80 
TOTAL       6.887,70    6.087,30 

IMPERMEABILIZAÇÕES             
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Manta asfáltica e calafetagem ralo ou duto 10,00%  12.495,00  30,00%  37.485,00  60,00%  74.970,00 
Proteção mecânica com seixo rolado branco (brita 
branca)     100,00%  212,50     
TOTAL   12.495,00    37.697,50    74.970,00 

ESQUADRIAS            
ESQUADRIAS DE FERRO            
Grade de ferro 2 folhas de correr (220x220)     50,00%  2.950,00  50,00%  2.950,00 
Grade de ferro 1 folha de correr e lateral fixa     100,00%  5.150,00     
Grade de ferro 1 folha fixa 50,00%  1.100,00  50,00%  1.100,00     
Revisão das fechaduras e dobradiças existentes a 
permanecer     50,00%  250,00  50,00%  250,00 
TOTAL   1.100,00    9.450,00    3.200,00 

VIDRAÇARIA            
Porta automática de vidro temperado comum, e 
laterais de vidro laminado fixo (Térreo e Pavimento 
Superior)     50,00%  35.850,00  50,00%  35.850,00 
TOTAL       35.850,00    35.850,00 

PINTURA            
PINTURA BASE ACRÍLICA            
Lajes, forro de gesso e placas cimentícias     60,00%  960,00  40,00%  640,00 
Paredes com massa corrida e fundo     60,00%  540,00  40,00%  360,00 
PINTURA A BASE POLIURETANO            
Superfícies de concreto     60,00%  360,00  40,00%  240,00 
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PINTURA A BASE EPOXI            
Tubos de aço Schedule ø117mm     60,00%  2.250,00  40,00%  1.500,00 
TOTAL       4.110,00    2.740,00 

INSTALAÇÃO HIDRÁULICO-SANITÁRIAS            
INSTALAÇÕES            
Escavação manual de vala, e reaterro e 
compactação         100,00%  212,50 
Caixa de areia, em tijolos maciços com tampa de 
concreto         100,00%  196,00 
Tubos de PVC ø50mm     100,00%  470,40     
Joelho de 90º ø50mm         100,00%  465,00 
Proteção dos tubos de queda com tela (abacaxi)         100,00%  210,00 
TOTAL       470,40     1.083,50 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONIA            
INSTALAÇÕES            
Luminárias da cobertura com chapa de aço inox 
ver detalhe 20,00%  1.080,00  45,00%  2.430,00  35,00%  1.890,00 
Pontos de lâmpadas fluorescentes com reator, 
conectores e braçadeiras 20,00%  248,09  45,00%  558,21  35,00%  434,16 
Pontos elétricos de interruptor, com caixa e 
espelho 20,00%  102,34  45,00%  230,26  35,00%  179,09 
Pontos elétricos de tomada, com caixa e espelho 20,00%  312,62  45,00%  703,40  35,00%  547,09 
Tubo de aço galvanizado ø1" 20,00%  124,96  45,00%  281,16  35,00%  218,68 
Curva 90º de aço galvanizado ø1" 20,00%  17,12  45,00%  38,52  35,00%  29,96 



 
 

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  

 
 
 
 
 

48 

Abraçadeiras, buchas, luvas, parafusos, fita 
isolante e solda 20,00%  100,00  45,00%  225,00  35,00%  175,00 
Caixa aço estampada de passagem 4"x4" 20,00%  21,90  45,00%  49,28  35,00%  38,33 
Caixa de alumínio 2"x4" 20,00%  127,00  45,00%  285,75  35,00%  222,25 
Cabo unipolar 2,5mm isolado p/ 750V 20,00%  80,00  45,00%  180,00  35,00%  140,00 
Disjuntor de 20A modelo europeu 20,00%  12,64  45,00%  28,44  35,00%  22,12 
Eletrocalha de piso padrão existente 20,00%  297,00  45,00%  668,25  35,00%  519,75 
Substituição luminárias dos postes da rampa e 
passarela 20,00%  3.500,00  45,00%  7.875,00  35,00%  6.125,00 
TOTAL   6.023,67    13.553,26    10.541,42 

EXECUÇÃO DO JARDIM COBERTURA            
Manta Geocomposto MacDrain     100,00%  18.000,00     
Brita Rosa N° 1         100,00%  4.176,00 
Terra Vegetal, com composto orgânico     60,00%  12.600,00  40,00%  8.400,00 
Grama Catarina         100,00%  1.548,00 
Tradescantia (Viuvinha)     30,00%  1.940,40  70,00%  4.527,60 
Bambuzinho     10,00%  988,00  90,00%  8.892,00 
Azaléia p/ vasos         100,00%  256,00 
TOTAL       33.528,40    27.799,60 

MOBILIÁRIO            
Balcão de atendimento em MDF em fórmica líquida 
e base acarpetada 20,00%  3.450,00  50,00%  8.625,00  30,00%  5.175,00 
Revestimento frontal do balcão em Granito Branco 
Ceará 20,00%  4.290,00  50,00%  10.725,00  30,00%  6.435,00 
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Floreiras cachepot aço inox escovado 
400x400x380mm         100,00%  3.992,00 
TOTAL   7.740,00    19.350,00    15.602,00 

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS            
Catraca para pessoas com mobilidade reduzida     100,00%  8.540,00     
Portal Detector de Metais     100,00%  17.440,00     
TOTAL       25.980,00     

             

TOTAL 13,06%  68.071,68  43,81%  228.269,02  43,13%  224.742,90 

             
Encargos indiretos/BDI + impostos 13,06%  20.421,50  43,81%  68.480,70  43,13%  67.422,87 

TOTAL GERAL ( R$ ) 13,06%  88.493,18 43,81%  296.749,72 42,13%  292.165,78

          

TOTAL ( R$ ) 677.408,68

OBS: BDI incluso 
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OBRA:             PORTARIA 

 

ANEXO I-D 
 

LOCAL:      AV. LOUREIRO DA SILVA, 255 
PLANILHA DE CUSTOS 

PREÇOS UNITÁRIOS 

DISCRIMINAÇÃO QUANT UNID. 
MATERIAL MÃO-DE-

OBRA TOTAL 
GLOBAL 

INSTALAÇÕES DE OBRA 

Engenheiro Responsável p/ Obra 3,00 mês  R$ R$ R$ 

Mestre de Obra 3,00 mês  R$ R$ R$ 

LIMPEZA DA ÁREA EM OBRA  

Remoção periódica de entulho 1,00 vb   R$ R$ 

CERCAMENTO DE OBRA  

Colocação de tapumes de proteção 80,00 m² R$ R$ R$ R$ 

SINALIZAÇÕES  

Placa de Obra - Pintada da Obra 6,00 m² R$ R$ R$ R$ 

Sinalizações indicativas de trechos com tabuletas 4,00 m R$ R$ R$ R$ 

DEMOLIÇÕES  

Remoção esquadria (portas de ferro) 8,00 unid   R$ R$ R$ 

CÂMARA MUNICIPAL
DE PORTO ALEGRE
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Abertura de canaletas e furos para instalações (piso, 
parede e laje) 3,00 m³ R$ R$ R$ R$ 

TOTAL  R$ 

RECOMPOSIÇÕES   
Recomposição do piso interno e externo placa 
ardósia serrada (40x40) 43,00 m² R$ R$ R$ R$ 

Recomposição do piso externo placa basalto 
serrado (46x46) 23,00 m² R$ R$ R$ R$ 

Soleira da escada de basalto serrado (30x100) 22,00 unid R$ R$ R$ R$ 

Recomposição paredes (rebocos, pinturas) 1,00 vb     R$ R$ 

TOTAL  R$ 

SUPRAESTRUTURA 

ESTRUTURA METÁLICA   

Estrutura metálica em aço 1,00 vb     R$ R$ 

Tubo de aço inox escovado ø150mm 4,00 unid R$ R$ R$ R$ 

TOTAL  R$ 

COBERTURAS 

TETOS   
Cobertura placa cimentícia 
Marca/modelo: 23,00 m² R$ R$ R$ R$ 

Forro liso em gesso acartonado 
Marca/modelo: 19,00 m² R$ R$ R$ R$ 

Forro tipo colméia 
Marca/modelo: 23,00 m² R$ R$ R$ R$ 

TOTAL  R$ 
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IMPERMEABILIZAÇÕES 
Manta asfáltica e calafetagem ralo ou duto 
Marca/modelo: 735,00 m² R$ R$ R$ R$ 

Proteção mecânica com seixo rolado branco (brita 
branca) 2,50 m³ R$ R$ R$ R$ 

TOTAL  R$ 

ESQUADRIAS 

ESQUADRIAS DE FERRO             

Grade de ferro 2 folhas de correr (220x220) 2,00 unid R$ R$ R$ R$ 

Grade de ferro 1 folha de correr e lateral fixa 1,00 vb R$ R$ R$ R$ 

Grade de ferro 1 folha fixa 1,00 unid R$ R$ R$ R$ 
Revisão das fechaduras e dobradiças existentes a 
permanecer 1,00 vb   R$ R$ 

TOTAL  R$ 

VIDRAÇARIA 

Porta automática de vidro temperado comum, e 
laterais de vidro laminado fixo (Térreo e Pavimento 
Superior) 
Marca/modelo: 
Os equipamentos de acionamento e movimentação 
deverão ter garantia mínima de 1 (um) ano. 

2,00 unid R$ R$ R$ R$ 

TOTAL  R$ 

PINTURA 
PINTURA BASE ACRÍLICA 
Marca/modelo:   

Lajes, forro de gesso e placas cimentícias 50,00 m² R$ R$ R$ R$ 
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Paredes com massa corrida e fundo 40,00 m² R$ R$ R$ R$ 

PINTURA A BASE POLIURETANO 
Marca/modelo:   

Superfícies de concreto 20,00 m² R$ R$ R$ R$ 
PINTURA A BASE EPOXI 
Marca/modelo:   

Tubos de aço Schedule ø117mm 75,00 m R$ R$ R$ R$ 

TOTAL  R$ 

INSTALAÇÃO HIDRÁULICO-SANITÁRIAS 

INSTALAÇÕES   
Escavação manual de vala, e reaterro e 
compactação 25,00 m³  R$ R$ R$ 

Caixa de areia, em tijolos maciços com tampa de 
concreto 2,00 unid R$ R$ R$ R$ 

Tubos de PVC ø50mm 
Marca/modelo: 42,00 m R$ R$ R$ R$ 

Joelho de 90º ø50mm 
Marca/modelo: 75,00 unid R$ R$ R$ R$ 

Proteção dos tubos de queda com tela (abacaxi) 6,00 unid R$ R$ R$ R$ 

TOTAL  R$ 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONIA 

INSTALAÇÕES   
Luminárias da cobertura com chapa de aço inox ver 
detalhe 1,00 unid R$ R$ R$ R$ 

Pontos de lâmpadas fluorescentes com reator, 
conectores e braçadeiras 
Marca/modelo: 

11,00 unid R$ R$ R$ R$ 
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Pontos elétricos de interruptor, com caixa e espelho 
Marca/modelo: 12,00 unid R$ R$ R$ R$ 

Pontos elétricos de tomada, com caixa e espelho 
Marca/modelo: 35,00 unid R$ R$ R$ R$ 

Tubo de aço galvanizado ø1" 80,00 m R$ R$ R$ R$ 

Curva 90º de aço galvanizado ø1" 20,00 unid R$ R$ R$ R$ 
Abraçadeiras, buchas, luvas, parafusos, fita isolante 
e solda 1,00 vb   R$ R$ 

Caixa aço estampada de passagem 4"x4" 6,00 unid R$ R$ R$ R$ 

Caixa de alumínio 2"x4" 20,00 unid R$ R$ R$ R$ 
Cabo unipolar 2,5mm isolado p/ 750V 
Marca/modelo: 250,00 m R$ R$ R$ R$ 

Disjuntor de 20A modelo europeu 
Marca/modelo: 8,00 unid R$ R$ R$ R$ 

Eletrocalha de piso padrão existente 
Marca/modelo: 18,00 m R$ R$ R$ R$ 

Substituição luminárias dos postes da rampa e 
passarela 14,00 unid R$ R$ R$ R$ 

TOTAL  R$ 

EXECUÇÃO DO JARDIM COBERTURA 
Manta Geocomposto MacDrain (similar ou de 
qualidade superior) 
Marca/modelo: 

720,00 m² R$ R$ R$ R$ 

Brita Rosa N° 1 58,00 m³ R$ R$ R$ R$ 

Terra Vegetal, com composto orgânico 140,00 m³ R$ R$ R$ R$ 

Grama Catarina 86,00 m² R$ R$ R$ R$ 

Tradescantia (Viuvinha) 2940,00 unid R$ R$ R$ R$ 
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Bambuzinho 760,00 unid R$ R$ R$ R$ 

Azaléia p/ vasos 8,00 unid R$ R$ R$ R$ 

TOTAL  R$ 

MOBILIÁRIO 
Balcão de atendimento em MDF em fórmica líquida 
e base acarpetada 5,00 unid. R$ R$ R$ R$ 

Revestimento frontal do balcão em Granito Branco 
Ceará 5,00 unid R$ R$ R$ R$ 

Floreiras cachepot aço inox escovado 
400x400x380mm 
Marca/modelo: 

8,00 unid R$  R$ R$ 

TOTAL  R$ 

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS 
Catraca para pessoas com mobilidade reduzida 
Marca/modelo: 2,00 unid R$ R$ R$ R$ 

Portal Detector de Metais 
Marca/modelo: 
Prazo de garantia: mínimo de 1 (um) ano. 

2,00 unid R$ R$ R$ R$ 

TOTAL  R$ 

 

TOTAL R$ 

 

Encargos indiretos/BDI + impostos 1,00 vb    R$ 

TOTAL GERAL ( R$ ) R$ 

Obs.: Quando o licitante não indicar marca/modelo, preencher com N.A. – Não se aplica. 
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OBRA:             PORTARIA 

 

ANEXO I-E 
 

LOCAL:      AV. LOUREIRO DA SILVA, 255 

CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO 

(PROPOSTA) 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DISCRIMINAÇÃO 
1º mês 2º mês 3º mês 

INSTALAÇÕES DE OBRA % R$ % R$ % R$ 
Engenheiro Responsável p/ Obra 33,33%    33,34%    33,33%   
Mestre de Obra 33,33%    33,34%    33,33%   
LIMPEZA DA ÁREA EM OBRA               
Remoção periódica de entulho 33,33%    33,34%    33,33%   
CERCAMENTO DE OBRA               
Colocação de tapumes de proteção 50,00%    25,00%    25,00%   
SINALIZAÇÕES               
Placa de Obra - Pintada da Obra 100,00%    0%    0%    
Sinalizações indicativas de trechos com tabuletas 50,00%    25,00%    25,00%   
DEMOLIÇÕES               
Remoção esquadria (portas de ferro) 50,00%    0%    50,00%   

CÂMARA MUNICIPAL
DE PORTO ALEGRE
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Abertura de canaletas e furos para instalações 
(piso, parede e laje) 60,00%    0%    40,00%   
TOTAL               

RECOMPOSIÇÕES               
Recomposição do piso interno e externo placa 
ardósia serrada (40x40) 20,00%    40,00%    40,00%   
Recomposição do piso externo placa basalto 
serrado (46x46) 0%     0%    100,00%   
Soleira da escada de basalto serrado (30x100) 0%    0%    100,00%   
Recomposição paredes (rebocos, pinturas) 20,00%    40,00%    40,00%   
TOTAL               

SUPRAESTRUTURA               
ESTRUTURA METÁLICA               
Estrutura metálica em aço 20,00%    40,00%    40,00%   
Tubo de aço inox escovado ø150mm 100,00%    0%    0%   
TOTAL               

COBERTURAS               
TETOS               
Cobertura placa cimentícia 0%    50,00%    50,00%   
Forro liso em gesso acartonado 0%    50,00%    50,00%   
Forro tipo colméia 0%    60,00%    40,00%   
TOTAL               

IMPERMEABILIZAÇÕES               
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Manta asfáltica e calafetagem ralo ou duto 10,00%    30,00%    60,00%   
Proteção mecânica com seixo rolado branco (brita 
branca) 0%    100,00%    0%   
TOTAL               

ESQUADRIAS               
ESQUADRIAS DE FERRO               
Grade de ferro 2 folhas de correr (220x220) 0%    50,00%    50,00%   
Grade de ferro 1 folha de correr e lateral fixa 0%    100,00%    0%   
Grade de ferro 1 folha fixa 50,00%    50,00%    0%   
Revisão das fechaduras e dobradiças existentes a 
permanecer 0%    50,00%    50,00%   
TOTAL               

VIDRAÇARIA               
Porta automática de vidro temperado comum, e 
laterais de vidro laminado fixo (Térreo e Pavimento 
Superior) 0%    50,00%    50,00%   
TOTAL               

PINTURA               
PINTURA BASE ACRÍLICA               
Lajes, forro de gesso e placas cimentícias 0%    60,00%    40,00%   
Paredes com massa corrida e fundo 0%    60,00%    40,00%   
PINTURA A BASE POLIURETANO               
Superfícies de concreto 0%    60,00%    40,00%   
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PINTURA A BASE EPOXI               
Tubos de aço Schedule ø117mm 0%    60,00%    40,00%   
TOTAL               

INSTALAÇÃO HIDRÁULICO-SANITÁRIAS               
INSTALAÇÕES               
Escavação manual de vala, e reaterro e 
compactação 0%    0%    100,00%   
Caixa de areia, em tijolos maciços com tampa de 
concreto 0%    0%    100,00%   
Tubos de PVC ø50mm 0%    100,00%    0%   
Joelho de 90º ø50mm 0%    0%    100,00%   
Proteção dos tubos de queda com tela (abacaxi) 0%    0%    100,00%   
TOTAL               

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONIA               
INSTALAÇÕES               
Luminárias da cobertura com chapa de aço inox 
ver detalhe 20,00%    45,00%    35,00%   
Pontos de lâmpadas fluorescentes com reator, 
conectores e braçadeiras 20,00%    45,00%    35,00%   
Pontos elétricos de interruptor, com caixa e 
espelho 20,00%    45,00%    35,00%   
Pontos elétricos de tomada, com caixa e espelho 20,00%    45,00%    35,00%   
Tubo de aço galvanizado ø1" 20,00%    45,00%    35,00%   
Curva 90º de aço galvanizado ø1" 20,00%    45,00%    35,00%   
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Abraçadeiras, buchas, luvas, parafusos, fita 
isolante e solda 20,00%    45,00%    35,00%   
Caixa aço estampada de passagem 4"x4" 20,00%    45,00%    35,00%   
Caixa de alumínio 2"x4" 20,00%    45,00%    35,00%   
Cabo unipolar 2,5mm isolado p/ 750V 20,00%    45,00%    35,00%   
Disjuntor de 20A modelo europeu 20,00%    45,00%    35,00%   
Eletrocalha de piso padrão existente 20,00%    45,00%    35,00%   
Substituição luminárias dos postes da rampa e 
passarela 20,00%    45,00%    35,00%   
TOTAL               

EXECUÇÃO DO JARDIM COBERTURA               
Manta Geocomposto MacDrain 0%    100,00%    0%   
Brita Rosa N° 1 0%    0%    100,00%   
Terra Vegetal, com composto orgânico 0%    60,00%    40,00%   
Grama Catarina 0%    0%    100,00%   
Tradescantia (Viuvinha) 0%    30,00%    70,00%   
Bambuzinho 0%    10,00%    90,00%   
Azaléia p/ vasos 0%    0%    100,00%   
TOTAL               

MOBILIÁRIO               
Balcão de atendimento em MDF em fórmica líquida 
e base acarpetada 20,00%    50,00%    30,00%   
Revestimento frontal do balcão em Granito Branco 
Ceará 20,00%    50,00%    30,00%   
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Floreiras cachepot aço inox escovado 
400x400x380mm 0%    0%    100,00%   
TOTAL               

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS               
Catraca para pessoas com mobilidade reduzida 0%    100,00%    0%   
Portal Detector de Metais 0%    100,00%    0%   
TOTAL               

                

TOTAL 13,06%    43,81%    43,13%   

                
Encargos indiretos/BDI + impostos 13,06%    43,81%    43,13%   

TOTAL GERAL ( R$ ) 13,06%   43,81%   43,13%   

         

TOTAL ( R$ )   
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 TOMADA DE PREÇOS nº 02/2013 

Processo nº 430/09 
 
 

 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 430/09, na modalidade Tomada de Preços nº 02/2013, 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 4.1.11.1 do Edital.) 
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TOMADA DE PREÇOS nº 02/2013 

Processo nº 430/09 
 
 

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 

430/09, Tomada de Preços nº 02/2013. 

 
  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 4.1.11.1 do Edital.) 
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TOMADA DE PREÇOS nº 02/2013 

Processo nº 430/09 
 
 

ANEXO IV 
 
 
 

COMPROVANTE DE VISTORIA 
 
 

Declaro, sob as penas da Lei, para fins da TOMADA DE PREÇOS nº 02/2013, 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 02/2013 

Processo nº 430/09 
 
 

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 430/09, na 

modalidade Tomada de Preços nº 02/2013, 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 4.1.11.1 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 02/2013 

Processo nº 430/09 
 

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 4.1.11.1 do Edital.) 

 
 

 
ESTE ANEXO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE ACOMPANHAR A PROPOSTA 
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Tomada de Preços nº 02/2013 

Processo nº 430/09 
 

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 PROJETO DE ARQUITETURA, 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PLUVIAIS, 
PAISAGISMO E MOBILIÁRIO SOB MEDIDA 
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 430/09 e o resultado final da Tomada de Preços nº 02/2013, com fundamento 
na Lei nº 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, ajustam entre si a prestação de 
serviços de execução de obras de projeto de arquitetura, 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 

relativos ao projeto de arquitetura, instalações elétricas e pluviais, paisagismo e mobiliário sob 
medida dos acessos do 1º e 2º pavimento da 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 02/2013. 

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 02/2013; 
c) as especificações e plantas correspondentes ao Projeto de Arquitetura dos 

acessos da CONTRATANTE (1º e 2º pisos); 

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

 

CLÁUSULA SEGUNDA – 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 relativos ao projeto de arquitetura, 
instalações elétricas e pluviais, paisagismo e mobiliário sob medida dos acessos do 1º e 2º 
pavimento 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 02/2013 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 02/2013, 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; 

2.25. Designar os eletricistas que executarão as obras e serviços com comprovação de 
que os mesmos tenham curso atualizado referente à NR10. 
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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. 

 

 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. 



 
 

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  

 
 
 
 
 

71 

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: 

 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; 
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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 44.90.51.91.00.00 – Obras em Andamento e 44.90.51.92.00.00 
– Instalações – Projeto/Atividade 1001 – Continuidade das Obras do Palácio Aloísio Filho 
e 44.90.52.42.00.00 – Mobiliário em Geral e 44.90.52.24.00.00 – Equipamentos de 
Proteção, Segurança e Socorro – Projeto/Atividade 1001 Continuidade das Obras do 
Palácio Aloísio Filho. 

 

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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