
 
 

ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 

 

Rua Duque de Caxias, 1910, Centro, CEP:68.800-000, Breves/PA 

CNPJ: 04.317.145/0001-71 

PROJETO BÁSICO 

 

1. OBJETO 

Contratação de empresa para execução de serviços de reforma parcial na sede da 

Câmara Municipal de Breves.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

A referida contratação da prestação do referido serviço tem por finalidade a 

execução de reforma parcial no prédio da Câmara Municipal de Breves, em virtude da 

precariedade das instalações ocasionada por fatores climáticos e temporais ao longo dos 

anos na parte externa, acarretando infiltrações nas salas, além da formação de mofos nas 

paredes, o que afeta diretamente a saúde daqueles que ali estão.  

Diante do exposto, torna-se necessário a realização desta licitação para preservação 

do imóvel, bem como promover a melhor qualidade para os servidores, vereadores e 

visitantes do Poder Legislativo Municipal. 

 

3. FUNDAMENTO LEGAL 

O procedimento licitatório obedecerá às disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, 

de 21 de junho de 1993 e, da legislação correlata e demais exigências previstas. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNITÁRIO R$ P. TOTAL R$ 

1 SEDOP 
SERVIÇOS 

PRELIMINARES 
       R$ 1.208,28  

1.1 011340 
Placa da obra em lona com 

plotagem de gráfica 
m² 6,00  R$ 201,38   R$ 1.208,28  

2   PINTURA        R$ 6.798,94  

2.1 150180 

Acrílica fosca interna / 

externa sem massa com 

selador 

m² 110,16  R$ 23,50   R$ 2.588,76  

2.2 150586 
Emassamento de parede com 

massa ACRILICA 
m² 110,16  R$ 21,47   R$ 2.365,14  

2.3 150207 Acrílica para piso m² 99,84  R$ 18,48   R$ 1.845,04  

3   DIVERSOS        R$ 13.353,78  

3.1 061352 

Divisória perfil em 

alumínio/miolo celular 

(painel cego) 

m² 13,16  R$ 142,13   R$ 1.870,43  
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3.2 091377 

Porta divilux 0,80x2,10m c/ 

ferragens com perfil de 

alumínio 

Unid. 2,00  R$ 470,75   R$ 941,50  

3.3 CPU Letras em aço inoxidável Unid. 33,00  R$ 319,45   R$ 10.541,85  

TOTAL  R$ 21.361,00  

 

5. VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO  

O presente Contrato vigorará a partir da assinatura até 31 de dezembro de 2020 ou 

até conclusão da execução do Objeto do contrato. 

 

6. PAGAMENTO: 

Os valores devidos à Contratada deverão ser feitos através de transferência 

bancária, até o dia 10 do mês subsequente àquele em que for prestado o serviço. 

Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver 

pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual.  

A CONTRATANTE se reserva o direito de exigir da CONTRATADA, em 

qualquer época, a comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e 

previdenciárias, e com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal.  

Os preços ajustados no contrato, não poderão ser reajustados, salvo por motivos 

de alteração na legislação econômica do país que autorize a correção nos contratos com 

a administração pública. Fica condicionado, entretanto à justificativa prévia em 

planilhas de cálculo detalhado e ao aditamento do respectivo contrato.  

 

7. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:  

A fiscalização da prestação dos serviços será exercida por um representante da 

CONTRATANTE devidamente credenciado pela Câmara Municipal, ao qual competirá 

dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços e exercer em toda a 

sua plenitude a ação fiscalizadora de que trata a Lei nº 8.666/93;  

A fiscalização que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA por quaisquer irregularidades ou vícios redibitórios e, na ocorrência 

destes, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e 

prepostos; 

 

8. PUBLICAÇÃO: 

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste CONTRATO, por 

extrato, em imprensa oficial, até quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, 

para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.  

 

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
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As despesas decorrentes do presente Contrato, no presente exercício correrão por 

conta da dotação própria Atividade 0101 01 031 0001 2.001 - Manutenção das 

Atividades da Câmara Municipal, Classificação Econômica - 4.4.90.51.00 Obras e 

instalações.  

 

10. PRAZO DE EXECUÇÃO 

Os serviços contratados deverão ser iniciados em até 72 (setenta e duas) horas, a 

partir da assinatura da ordem de serviço.  

Os serviços contratados deverão ser concluídos em até 30 (trinta) dias corridos a 

contar da data de emissão da assinatura da ordem de serviço. 

 

11. CRONOGRAMA 

O CONTRATADO deverá fazer seu próprio planejamento, levando em conta a 

produtividade de suas máquinas, equipamentos e mão-de-obra, observando, contudo, o 

prazo aqui estipulado. Este planejamento deverá considerar a estratégia de avanço para o 

cumprimento dos prazos, levando em consideração a possibilidade de ocorrência de 

chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre outros fatores intervenientes. Como 

resultado deste planejamento a CONTRATADA deverá fornecer cronograma FÍSICO 

FINANCEIRO, seguindo as descrições dos serviços da planilha orçamentária para ser 

aprovado pela fiscalização em até 10 dias corridos do recebimento da ordem de Serviço. 

 

12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Prova de inscrição ou registro do licitante, junto ao Conselho Regional de 

Engenharia – CREA, que comprove atividade relacionada com o objeto. 

Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação do licitante de possuir 

em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional(is) de nível superior, 

ARQUITETO OU ENGENHEIRO, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de 

atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU. 

 

13. VISTORIA PRÉVIA 

O licitante examinará as interferências por ventura existentes na área onde serão 

realizados os serviços, devendo visitar o local da obra, até o último dia útil da data anterior 

para a sessão do certame. Conferindo os serviços e respectivos quantitativos para compor 

o seu preço, analisando todas as dificuldades para a execução dos mesmos, assim como, 

verificar e comparar todos os projetos fornecidos para a execução dos serviços. 

 A realização da vistoria prévia no local será realizada através dos seus representantes 

técnicos devidamente habilitados. 

Apresentar Declaração de que foram obtidas todas as informações julgadas 

necessárias para a elaboração da proposta, sendo entregue pela proponente quando da 

apresentação da habilitação técnica. 



 
 

ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 

 

Rua Duque de Caxias, 1910, Centro, CEP:68.800-000, Breves/PA 

CNPJ: 04.317.145/0001-71 

 

14. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive 

rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas 

da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a 

Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços, e a todos os 

elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão. 

A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo 

executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à Comissão de 

Fiscalização e Avaliação de Obras, responsável pela execução do contrato. 

 

15. ESTIMATIVA DO VALOR 

Valor total dos serviços: R$ 21.361,00 (Vinte e um mil, trezentos e sessenta e um 

reais), conforme Planilha orçamentária em anexo. 

 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Nenhuma alteração técnica de execução ou de materiais especificados poderão ser 

colocados na obra sem o prévio consentimento formal do órgão técnico. 

- É da competência do CONTRATADO registrar no Diário de Obras todas as 

ocorrências diárias, bem como especificar detalhadamente os serviços em execução, 

devendo a FISCALIZAÇÃO, neste mesmo Diário, confirmar ou retificar o registro. A 

abertura do diário de obras deverá ser feita juntamente com a Fiscalização no dia de início 

dos serviços. Será tolerado um prazo máximo de 48 horas, em casos excepcionais, para o 

preenchimento do Diário de Obras durante a execução do objeto. A partir desse prazo 

poderão ser aplicadas as sanções previstas no Edital. 

- Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra o risco de acidentes 

com o pessoal da CONTRATADA e com terceiros, independentemente da transferência 

daquele risco para as companhias ou institutos seguradores. Para isso, a CONTRATADA 

deverá cumprir fielmente o estabelecido na legislação nacional no que concerne à 

segurança (esta cláusula inclui a higiene do trabalho), bem como obedecer a todas as 

normas apropriadas e específicas para a segurança de cada tipo de serviço. 

- A CONTRATADA se obriga a cumprir as normas vigentes de segurança, de 

sinalização, de execução e de controle do trânsito e das Obras, cabendo, portanto à 

mesma, as solicitações de autorizações de execução dos serviços a quem de direito, 

devendo ser sinalizadas todas as vias, de modo que não haja quaisquer transtornos, 

durante o período do contrato. 

 - No canteiro de trabalho a CONTRATADA deverá manter diariamente, durante 

as 24 horas, um sistema de vigilância adequado. 

 -A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação 

de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, assim como pela proteção 
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destes e das instalações de Obra, bem como pela manutenção da ordem nos locais de 

trabalho, inclusive as necessárias providências para garanti-la. 

 - Qualquer perda ou dano sofrido, por negligência da CONTRATADA, no 

material, equipamentos ou instrumental, será avaliado pela Câmara Municipal de Breves 

e correrá a expensas da CONTRATADA.  

 

17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia 

defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:  

- Advertência;  

- Multa:  

a) de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor a ser pago mensalmente à 

CONTRATADA, pelo atraso injustificado na execução do objeto contratual;  

b) de 10 % (dez por cento) sobre o valor do contrato pela inexecução total ou 

parcial do objeto contratado.    

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO  

O presente contrato poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos 

arts. 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.  

Na hipótese de ocorrer rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei 

8.666/93 à Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 80, inciso I a IV, 

parágrafos 1º a 4º.  

 

Breves, 07 de outubro de 2020 

 

_____________________________________ 

GISELE SILVA VALENTE 

RESPONSÁVEL PELO PROJETO BÁSICO 

 

À consideração superior 

 

De acordo, 

 

Aprovo e encaminho à responsabilidade da comissão de licitação, que solicita a 

contratação de empresa especializada em serviço de assessoria técnica em Transparência 

Pública. 

 

______________________________________________ 

JOSE CARLOS MARIA VALENTE 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 
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