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PROCESSO Nº 041/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2019 

REGISTRO DE PREÇOS 023/2019 

EDITAL Nº 041/2019 

 

PREÂMBULO 

A Prefeitura Municipal de Dom Joaquim/MG, realizará procedimento de licitação nº 041/219, 

modalidade, Pregão Presencial Nº 033/2019, para Registro de Preços, tipo menor preço, 

regime de execução: Tarefa, nos termos da Lei 10.520/02, e legislação correlata; em especial 

a Lei federal 8.666/93, e de acordo com as condições estabelecidas no presente instrumento 

convocatório e seus anexos. Os envelopes contendo a proposta comercial e documentação de 

habilitação serão recebidos em sessão pública às 09:00 horas do dia 06/8/2019, na sala de 

Reuniões da Prefeitura Municipal, situada na, Pça Cônego Firmiano nº40, centro, nesta cidade, 

tel.: (31) 3866 1212,  oportunidade em que serão examinados.O pregão será realizado pelo 

Pregoeiro oficial, ou substituto designados pela portaria nº 001/2019 de 02 de Janeiro de 2019. 

 

1. OBJETO 

 

A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual contratação de empresa 

especializada em execução de serviços de manutenção predial e vias públicas urbanas dos tipos: 

preventiva, corretiva, extra-manutenção e pequenas reformas, nas diversas edificações e espaços 

urbanos integrante do patrimônio do município de Dom Joaquim-MG. A empresa contratada deverá 

disponibilizar mão-de-obra necessária à execução dos serviços, de acordo com a planilha descritiva  e 

Termo de Referência (Anexo I).  

 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1- Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas as 
exigências constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação. 

 
2.2 - Não poderão participar deste pregão: 

 
2.2.1. os interessados que se encontrarem em processo de falência, de dissolução, de fusão, 
de cisão ou de incorporação, ou estejam cumprindo suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com o Município, ou tenham sido declarados inidôneos 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
2.2.2. que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável técnico que 
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 tenha vínculo empregatício com a Prefeitura de Dom Joaquim/MG. 
 
3. ENTREGA DOS ENVELOPES 

 

3.1. Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO”. 

3.1.1. Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentos de Habilitação” deverão ser 

indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues ao pregoeiro, na sessão pública de 

abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo. 

 

LOCAL: Sala de Licitação - Sede da Prefeitura de Dom Joaquim/MG, na Pça Cônego 

Firmiano nº 410, centro Dom Joaquim/MG CEP: 35865-000 – A/C da pregoeira, até o dia 

06/08/2019 às 09:00 horas telefone: 31 38661212. 

 

3.1.2. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 

MUNICÍPIO DE DOM JOAQUIM/MG 

PREGÃO  PRESENCIAL N.º 033/2019 

ENVELOPE N.º 1 – PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE:....................................................................................... 

 

MUNICÍPIO DE DOM JOAQUIM/MG 

PREGÃO  PRESENCIAL N.º 033/2019 

ENVELOPE N.º 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE:....................................................................................... 

 

3.2. O interessado deverá entregar juntamente com os dois envelopes a  Declaração dando 

ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme Anexo VII (a referida 

declaração deverá estar por fora dos envelopes). 

 

3.3. Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a 

comprovação desta condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial, 

ou outro órgão equivalente, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº. 

123/2006. 
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 3.4. Em se tratando de MEI – Micro Empreendedor Individual, a comprovação desta condição 

será efetuada mediante apresentação do Certificado da Condição de Micro Empreendedor 

Individual – CCMEI. 

 

3.5. As certidões descritas nos itens 3.3 e 3.4 apresentadas após o dia 31 de janeiro do 

corrente ano, terão obrigatoriamente que terem sido emitidas no exercício em curso. (A referida 

certidão deverá estar FORA DOS ENVELOPES) 

 

3.6. Poderá o licitante apresentar envelopes através da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos ou por representante não credenciado, ficando o licitante obrigado a apresentá-los 

até a hora e data estabelecida no preâmbulo e na forma do item 3.1.1 deste Edital. 

 

3.6.1. A participação na forma do item 3.6, sem a presença de representante no ato da sessão, 

impede a apresentação de lances por parte da licitante. 

 

3.7. O PREGOEIRO não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e 

“Documentos de Habilitação” que não sejam entregues ao pregoeiro designado, no local, data 

e horário definidos neste edital. 

 

3.8. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que 

impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará 

automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova 

comunicação. 

 

3.9- Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados 

em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por 

servidor do Município, ou por meio de publicação em órgão de imprensa oficial. 

 

3.10- Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes 

ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos 

ou catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preços. 
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 3.11- Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo 

aqueles referentes à proposta de preço e à habilitação, além de seus anexos, deverão ser 

apresentados no idioma oficial do Brasil. 

 

4. CREDENCIAMENTO 

 

4.1. Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o 

proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento, junto ao Pregoeiro, 

devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame e a responder 

pela representada; devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro 

documento equivalente. 

 

4.2. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de procuração, 

com firma reconhecida, ou documento que comprove os necessários poderes para formular 

ofertas e lances de preços, e praticar os demais atos pertinentes ao certame, em nome do 

proponente. 

 

 

4.3. No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma 

reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser 

apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social e da última alteração 

estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura. 

 

4.4. O documento de credenciamento poderá obedecer o modelo em anexo, para facilitar sua 

interpretação. 

 

5. PROPOSTAS COMERCIAIS  

 

5.1. As propostas comerciais serão apresentadas em língua portuguesa, datilografadas ou 

impressas, em uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo 

representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, 

entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao 



 

M U N I C Í P I O  D E  D O M J O A Q U I M 

CNPJ Nº: 18.303.198/0001-48 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Praça Cônego Firmiano n0 40 - Centro - Dom Joaquim - Minas Gerais - CEP: 35.865-000 

TELEFAX: (31) 3866-1212 e 3866-1399 - e-mail: licitaçao@domjoaquim.mg.gov.br 
 

 direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão 

de seu conteúdo, podendo observar o modelo anexo a este edital, e constarão: 

 

5.1.2. Nome, número do CNPJ, endereço, telefone, fax e e-mail da empresa proponente; 

5.1.3. Especificação detalhada do objeto ; 

5.1.4. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data limite 

prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

5.1.5. Prazo para início da prestação dos serviços de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento 

da ordem de serviços. 

 

5.2. As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo pregoeiro, caso contenham 

erros de soma e/ou multiplicação, bem como divergências entre o preço unitário e o total do 

item, hipótese em que prevalecerá sempre o primeiro. Sendo a proposta corrigida o 

representante da empresa, este deverá assiná-la se estiver presente na sessão. 

 

5.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital 

e seus anexos, por estarem omissas ou apresentarem irregularidades, ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento; 

 

5.4. Os preços serão cotados com duas casas decimais. Ex: 10,55  

 

5.5. Nos preços propostos estarão incluídos todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, 

frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto da 

presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exlusivamente da contratada. 

 

5.6. A licitante apresentará, FORA DO ENVELOPE, por ocasião da apresentação da Proposta 

Comercial, a Declaração de que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação 

exigidos para o certame, conforme ANEXO VII. 

 

5.7. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas 

propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada item do objeto 

desta licitação. 
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5.8. Todos os itens serão conferidos e analisados pelo setor requisitante para a devida 

aprovação, sujeitando a desclassificação os licitantes que não cumprirem as normas do 

edital. 

 

5.9. A critério da administração poderá ser autorizada a subcontratação, e esta deve ocorrer em 

relação a empresas que estejam na condição de Micro Empresa (ME), Micro Empreendedor 

Individual (MEI) ou Empresa de Peque no Porte (EPP).  

 

6-HABILITAÇÃO 

6.1 Quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA, a licitante apresentar:  

 

6.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

 

6.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado. 
6.1.2.1. No caso de sociedades por ações, deverá estar acompanhado da documentação de 
eleição de seus administradores.  
6.1.2.2. O contrato social consolidado dispensa a apresentação do contrato original e das 

alterações anteriores, devendo ser apresentadas alterações posteriores, ainda não 

consolidadas. 

 

6.1.3. Em se tratando de Micro Empreendedor Individual – MEI, o Contrato Social ou Estatuto 

poderá ser substituído pelo Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual – 

CCMEI; 

 

6.1.4.Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

 

6.1.5.Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

6.2. Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, apresentará: 
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 6.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) atualizado, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto desta licitação; 

 

6.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade 

Social – INSS, através de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal 

do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias 

MF 358 e 443/2014. 

 

6.2.3. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, 

mediante a apresentação de: 

- Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 

FGTS ou documento equivalente que comprove a regularidade. 

 

6.2.4. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual e Municipal. 

 

6.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de débitos 

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

 

6.3. Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, apresentará:  

 

6.3.1. Atestado Técnico de Capacidade emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado 

que comprove a prestação de serviços compatível com o objeto deste Pregão. 

6.3.2. Declaração de vistoria – ( Anexo VIII) ou a declaração de dispensa de vistoria – (Anexo 

IX).  

 

6.4.Quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, apresentará: 

 

6.4.1. Certidão de Falência e Concordata emitida por órgão competente com data de emissão 

de até 90 (noventa) dias antes da abertura da sessão. 
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 6.4.1.2. No caso de certidão de recuperação judicial positiva, a licitante deverá, juntamente com 

a certidão, sob pena de inabilitação, apresentar comprovação de que o plano de recuperação 

expressamente prevê a participação da empresa em contratações públicas, bem como que 

referido plano foi homologado judicialmente. 

 

6.5. Deverão ainda todos os licitantes apresentarem as seguintes declarações: 

 

6.5.1. Declaração de inexistência ou superveniência de fato impeditivo da habilitação (art. 32, § 

2º, Lei 8.666/93), conforme ANEXO VI. 

 

6.5.2. Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo 

determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei n.º 9854 

de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da 

Lei., conforme ANEXO V. 

 

6.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 

estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, 

observando-se que: 

a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 

b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser 

apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 

d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

7.SESSÃO DO PREGÃO 

7.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas 

proponentes, o Pregoeiro procederá a abertura dos envelopes de proposta comercial dos 

licitantes, cadastrando-as no sistema.  

7.2. Após o cadastramento dos valores de cada empresa participante, o Pregoeiro declarará 

aberta a sessão do PREGÃO para os lances. 
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 8-CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

 

8.1.Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o 

atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, 

sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 

 

8.2. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 

declarada vencedora a licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações 

deste Edital, com o preço de mercado e que ofertar o Menor Preço por lote. 

 

8.3.O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% ( dez por cento) 

superiores àquela serão classificados para participarem dos lances verbais. 

 

8.4.Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no artigo anterior, o 

pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam 

os preços oferecidos, para que seus autores participem dos lances verbais. 

 

9-LANCES VERBAIS 

 

9.1. Aos licitantes classificados e presentes na sessão será dada a oportunidade para disputa 

por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor 

da proposta classificada de maior preço e os demais. 

 

9.2. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na 

exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 

pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas. 

 

9.3.É vedada a oferta de lance com vista ao empate 

 

9.4.Na sucessão de lances a diferença de valor não poderá ser inferior a R$ 10,00 ( dez reais )  

9.5.Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço por lote e o valor estimado, podendo o Pregoeiro negociar diretamente 

com a proponente para que seja obtido melhor preço.  
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9.6.Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu 

preço seja compatível com os valores praticados no mercado, esta poderá ser aceita. 

 

10-JULGAMENTO 

 

10.1.Para julgamento das propostas, será levando em consideração o TIPO DE LICITAÇÃO 

MENOR PREÇO, CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO GLOBAL, observadas as 

especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital.  

10.2. – Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por 

microempresa – ME, micro empreendedor individual - MEI ou empresa de pequeno porte – 

EPP e houver proposta apresentada por ME, MEI ou EPP 

 até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, estará configurado o empate previsto no 

art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº. 123/2006. 

10.2.1 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

10.2.1.1 – a ME, MEI ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) minutos após o encerramento dos lances, apresentar nova proposta de preço inferior 

àquela considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício 

do direito de desempate; 

10.2.1.2 – apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior e atendidas as 

exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 

10.2.1.3 – não sendo vencedora a ME, MEI ou EPP mais bem classificada, na forma do 

subitem anterior, serão convocadas as demais ME, MEI e EPP remanescentes cujas propostas 

estejam dentro do limite estabelecido no caput desta condição, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito. 

10.2.2 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME, MEI e EPP que se 

encontrarem no limite estabelecido no caput desta condição, será realizado sorteio entre elas 

para que se identifique aquela que primeiro poderá apresenta melhor oferta. 

10.3 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta classificada em 1º lugar na etapa de lances. 

10.4 - Será considerado vencedor, o licitante que ao final da disputa de lances, observadas as 

disposições da Lei Complementar nº. 123/2006, ofertar o menor preço. 



 

M U N I C Í P I O  D E  D O M J O A Q U I M 

CNPJ Nº: 18.303.198/0001-48 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Praça Cônego Firmiano n0 40 - Centro - Dom Joaquim - Minas Gerais - CEP: 35.865-000 

TELEFAX: (31) 3866-1212 e 3866-1399 - e-mail: licitaçao@domjoaquim.mg.gov.br 
 

 10.5 - Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao 

pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio decidir motivadamente a respeito de sua 

aceitabilidade. 

10.6 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura 

do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor 

proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital. 

10.7. – Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas em cartório 

competente ou por servidor designado para o pregão. 

 

10.8 – As ME, MEI e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, 

inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estes 

apresentem alguma restrição. 

 

10.8.1 – Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério 

da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 

do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa. 

 

10.8.2 – A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e trabalhista dependerá de 

requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro. 

 

10.8.3 – Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos cinco dias úteis 

inicialmente concedidos. 

 

10.8.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

 

10.9 – Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do pregão; 

inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por 90 (noventa) dias, contados de sua 

expedição, ressalvadas as exceções previstas no edital. 
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 10.10 - Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital, será 

inabilitado, e o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e procederá à habilitação do 

licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se 

necessário, até apuração de uma proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante 

vencedor. 

 

10.11- O pregoeiro negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor preço. 

 

10.12 - Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

 

10.13 -  A critério da Administração, no caso de inabilitação ou desclassificação de todos os 

licitantes, poderão ser convocados para, no prazo de 8 (oito) dias úteis, apresentarem novos 

documentos, em obediência ao art. 48, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

10.14 - A contratação formalizar-se-á mediante Ordem de Serviço, observadas as cláusulas e 

condições deste edital, da Ata de Registro de Preços, e da proposta vencedora.  

 

10.15 - Após a homologação do resultado da licitação, a contratação com o fornecedor 

registrado observará a classificação segundo a ordem da última proposta apresentada durante 

a fase competitiva da licitação que deu origem à presente ata e será formalizada, conforme 

disposto no art. 62 da Lei 8.666/93, mediante: 

 a) instrumento contratual; 

 b) emissão de nota de empenho de despesa ou;  

c) autorização de compra. 

 

10.16 - O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em ata para, a cada contratação, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contração, sem prejuízo das 

sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços, para: 

 

(a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou  

(b) assinar o contrato. 
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 10.17 - Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 

fornecedor e aceita pela Administração. 

 

10.18 - Os demais fornecedores serão classificados neste processo, em ordem crescente de 

preço proposto e poderão ser convocados para compor a Ata de Registro de Preços, nos casos 

previstos neste Edital e na Ata dele decorrente. 

 

10.19 - É facultado a (o) Pregoeira (o) (a), caso o adjudicatário quando convocado não assinar 

o termo de contrato, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

assiná-lo, após negociação, aceitação da proposta e comprovação dos requisitos de 

habilitação. 

 

10.20 - Após a publicação da Ata do Registro de Preços da Administração no Diário Oficial do 

Município, poderão ser firmados os contratos dentro do prazo de validade do Registro. 

 

10.21 - Poderá a proposta da licitante ser desclassificada até a assinatura da Ata de Registro 

de Preços, se tiver a Administração conhecimento de fato ou circunstância superveniente que 

desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. 

Neste caso, poderá ser procedida nova classificação, efetuando-se a convocação das licitantes 

remanescentes. 

 

10.22 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do 

procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, 

membros da equipe de apoio e licitantes presentes na sessão. 

 

11-RECURSOS 

 

11.1.Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) 

dias para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo 

intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
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 11.1.1. A manifestação e motivação na sessão público, são pressupostos de admissibilidade 

dos recursos. 

 

11.2.O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais 

serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes 

 desde logo intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias, contados da 

lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos  

 

11.3.O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

11.4. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias pela Administração. 

 

11.5. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição, o pregoeiro 

devolverá, aos licitantes julgados desclassificados em todos os itens, os envelopes 

“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los até a assinatura 

da ata de registro de preços, sendo o resultado divulgado mediante afixação no quadro de 

avisos deste órgão. 

 

12-DA HOMOLOGAÇÃO 

 

12.1.Encerrada a seleção e ultrapassada a eventual fase recursal, o pregoeiro registrará os 

preços ofertados pelas licitantes em ordem crescente. 

 

12.2.Verificada a regularidade dos atos e a realização do interesse público, nos termos do 

artigo 3º da Lei 8.666/1993, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

 

13- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

13.1.Homologado o resultado da licitação, a Secretaria, respeitada a ordem de classificação e a 

quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura 

da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de 

compromisso de prestação de serviço nas condições estabelecidas. 
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13.2A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar contratações nas 

quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), 

obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de 

prestação de serviço, em igualdade de condições. 

13.3.O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo 

beneficiário do registro, quando a Administração optar pela aquisição do objeto cujo preço está 

registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de Preços, e o 

preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado. 

 

13.4.O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no Diário Oficial e 

ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 

 

13.5.A Administração monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, avaliará 

o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em 

decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos 

bens registrados. 

 

13.6.A Administração convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao 

preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de 

mercado. 

 

13.7.Antes de receber o pedido de prestação de serviço e caso seja frustrada a negociação, o 

fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante 

requerimento fundamentado e apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de 

matérias-primas, lista de preços de fabricantes, etc.), que não pode cumprir as obrigações 

assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado. 

 

13.8.Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos 

praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 

originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do 

registro – equação econômico-financeira. 
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 13.9.Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média 

daqueles apurados pela Administração para determinado lote. 

 

13.10.Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Administração poderá 

convocar os demais fornecedores classificados ou revogar a Ata de Registro de Preços ou 

parte dela. 

 

13.11.As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da 

equação econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no Diário Oficial. 

 

14 CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 

14.1.O objeto do presente certame será prestado em conformidade com as especificações e 

condições apontadas no Termo de Referência. 

 

14.2. De acordo com a legislação o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, 

reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto da ata em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 

empregados. 

 

14.3. O contratado deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para 

habilitação, até que seja satisfeita a obrigação assumida. 

 

14.4. Caso adjudicatário não apresente situação regular no ato de retirada do Empenho, ou 

recuse-se a retirá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de 

classificação, para retirá-lo. 

 

14.5. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para retirada do Empenho, decorrente 

desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e 

devidamente fundamentada. 

 

15-PAGAMENTO 
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 15.1.A Nota Fiscal /Fatura Discriminativa deverá ser apresentada conforme descrito no Anexo I 

– Termo de referência. 

 

15.2.A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento no prazo e condições descritas no Anexo I – 

Termo de Referência. 

 

15.3. O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas 

exigibilidades, e só será efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações 

fiscais, trabalhistas e em especial junto ao INSS, relativamente à competência imediatamente 

anterior àquela a que se refere a remuneração auferida; 

 

15.4. Não será efetuado qualquer pagamento à detentora da ata enquanto houver pendência 

de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade; 

 

15.5. O preço referido registrado inclui todos os custos e benefícios decorrentes da prestação 

dos serviços, de modo a constituírem a única e total contraprestação; 

 

15.6. O Município poderá sustar o pagamento a que a contratada tenha direito, enquanto não 

sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da prestação dos serviços. 

 

16- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

16.1. - Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, caracterizará o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do 

valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão 

temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos. 

 

16.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na ata, erros ou atrasos no 

seu cumprimento, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e quaisquer outras 

irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes 

sanções: 

 

16.2.1. advertência; 
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16.2.2. multa de: 

16.2.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso na prestação 

de serviços, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 

16.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor da ordem de serviços, no caso de atraso superior 

a 10 (dez) dias, com o consequente cancelamento da Ata de Registro de Preços, quando for o 

caso; 

16.2.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo da Ata de Registro de Preços, nos casos 

de: 

16.2.2.3.1. Inobservância do nível de qualidade dos serviços; 

16.2.2.3.2. Transferência total ou parcial da Ata de Registro de Preços a terceiros; 

16.2.2.3.3. Subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal do 

Município; 

16.2.2.3.4. Descumprimento de cláusula da Ata de Registro de Preços. 

 
16.2.3. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer 

declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla 

defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

16.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova 

sua reabilitação. 

 

16.3. - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de 

Dom Joaquim/MG , no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação 

ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o 

caso. 

 

17 . DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
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 17.1- Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do presente Pregão, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias úteis 

 antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço discriminado no 

preâmbulo deste Edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 03 (três) 

dias úteis. 

 

17.1.1 - Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 

a realização do certame. 

 

17.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não apontar 

as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que 

anteceder à data de realização do Pregão. Sendo tempestiva, a comunicação do suposto vício 

não suspenderá o curso do certame. 

 

18- DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

18.1.Homologada a licitação o adjudicatário receberá Autorização de Prestação de Serviço ou 

instrumento equivalente. 

 

18.2.Caso o adjudicatário não preste os serviços, objeto do certame, de acordo com a sua 

proposta, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, 

para execução do serviço. 

 

18.3.Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para execução dos serviços, decorrentes 

desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e 

devidamente fundamentada. 

 

18.4.Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em prestar os serviços, dentro 

do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 

 

18.5.Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a ordem de 

classificação nesta licitação. 
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18.6.Constituem motivos para rescisão do contrato ou instrumento equivalente, todos aqueles 

listados pela Lei nº 8.666/93, no artigo 77 e 78. 

 

18.7.Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após decorrido prazo para 

impugnação não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus 

termos. 

 

18.8.Será dada vista aos proponentes interessados tanto das propostas comerciais como dos 

documentos de habilitação apresentados na sessão. 

 

18.9. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior em qualquer fase do julgamento 

promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a 

aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres 

técnicos destinados a fundamentar as decisões. 

 

18.10.É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão. 

 

18.11.A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, 

por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente comprovado. 

 

18.12.O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 

observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 

comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

 

18.13.A dotação orçamentária específica para acobertar a despesa deste Pregão são as   de nº 

:  

Funcional Programática 

02.03.02.04.122.0301.2050.3.3.90.39 

02.03.02.06.181.0301.2057.3.3.90.39 

02.06.02.12.361.0603.1005.4.4.90.51  
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02.06.02.12.361.0603.2010.3.3.90.39 

02.06.02.12.365.0604.1007.4.4.90.51  
  

02.06.02.12.365.0604.1009.4.4.90.51  
   

02.06.02.12.365.0604.2019.3.3.90.39 

02.09.01.10.301.0802.1026.4.4.90.51  
              

02.09.02.10.301.0802.2102.3.3.90.39 

02.09.02.10.301.0803.1059.4.4.90.51   

02.09.02.10.301.0803.2089.3.3.90.39 

02.09.02.10.303.0802.2101.3.3.90.39 

02.10.01.13.122.0301.2204.3.3.90.39 

02.10.01.13.392.1002.2116.3.3.90.39 

02.10.02.23.695.1001.1039.4.4.90.51  
   

02.10.02.27.695.1001.2120.3.3.90.39 

02.11.01.26.782.1101.1030.4.4.90.51  
   

02.11.04.15.451.1102.1037.4.4.90.51 

02.11.04.15.452.1102.1062.4.4.90.51 

02.11.05.04.122.0301.2114.3.3.90.39 

02.11.05.15.452.1106.1035.4.4.90.51 

02.11.05.15.452.1106.1036.4.4.90.51 

02.12.01.08.243.1201.1067.4.4.90.51 

02.12.01.08.243.1201.2028.3.3.90.39 

02.13.01.08.244.1301.1011.4.4.90.51 

02.13.01.08.244.1301.2020.3.3.90.39 

02.13.01.08.244.1302.1013.4.4.90.51 

02.13.01.08.244.1302.2022.3.3.90.39 

02.13.01.08.244.1303.1014.4.4.90.51 

02.15.01.27.812.1501.1041.4.4.90.51 

02.15.01.27.812.1501.1136.4.4.90.51 

02.15.01.27.812.1501.2133.3.3.90.39 

02.10.01.13.392.1002.2116.4.4.90.51 

, não estando  as mesmas vinculada a despesa, antes da assinatura do contrato ou ordem de 

prestação de serviço, por se tratar de registro de preços. 

 

18.14.O resultado que sobrevier ao procedimento licitatório será publicado no Órgão Oficial de 

Imprensa do Município, conforme disposto na Lei Orgânica Municipal.  

 

18.15.Informações complementares sobre a presente licitação serão prestadas pelo Pregoeiro, 

no horário de 07:00  às 11:00 e de 12:00 as 16:00 , de segunda a sexta-feira, no endereço e 

telefone constante no preâmbulo deste edital ou pelo e-mail licitacao@domjoaquim.mg.gov.br . 

mailto:licitacao@domjoaquim.mg.gov.br
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18.16. O presente edital e seus anexos poderão ser examinados e solicitados na Sede da 

Prefeitura ou pelo e-mail  licitacao@domjoaquim.mg.gov.br , ou retirado no site: 

www.domjoaquim.mg.gov.br , cuja cópia será fornecida gratuitamente. 

 

 

Dom Joaquim/MG, 19  de Julho de 2019.  

 

 

Patricia Teixeira Silva  

Pregoeira Oficial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:licitacao@domjoaquim.mg.gov.br
http://www.domjoaquim.mg.gov.br/
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 ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

 

EDITAL PREGÃO Nº. 041/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2019 

 

Prazo para início da prestação dos serviços de  05 (cinco) a contar do recebimento da ordem 

de serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Nº. DOM JOAQUIM/ SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – 001/2019 

 

 

 

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 

CORRETIVA, EXTRA- MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 

LIMPEZA”. 
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 1. INTRODUÇÃO 

O presente Termo de Referência –(TR) estabelece os requisitos 

mínimos adequados a serem observados e os parâmetros e diretrizes 

a serem adotadas por empresa CONTRATADA para prestação, dos 

serviços de manutenção preventiva, corretiva, extra-manutenção, 

conservação e limpeza das edificações e vias públicas urbanas sob 

a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Dom Joaquim, com 

edifício-sede localizado à Praça Cônego Firmiano, nº. 40 – 

Centro, CEP: 35.865-000, Dom Joaquim/MG de modo a oferecer nível 

adequado de desempenho, atendendo às necessidades da CONTRATANTE, 

e ainda orienta, descreve e disciplina todos os procedimentos e 

critérios que deverão estabelecer o relacionamento técnico entre 

a CONTRATADA e a CONTRATANTE.  

2. OBJETO 

2.1. Contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de manutenção preventiva, corretiva, extra manutenção, 

conservação e limpeza, mediante o regime exclusivo de 

fornecimento de mão-de-obra, com disponibilização de ferramentas 

e equipamentos, para atender às necessidades e demandas das 

edificações e vias públicas urbanas, sob a responsabilidade da 

Prefeitura Municipal de Dom Joaquim, com Edifício-sede localizado 

à Praça Cônego Firmiano, nº. 40 – Centro, CEP: 35.865-000, Dom 

Joaquim/MG, nas quantidades e exigências estabelecidas neste 

Termo de Referência.  

2.2. O gasto anual total estimado com a execução dos serviços 

relacionados neste Termo de Referência é da ordem de R$ R$ 

296.218,07 (duzentos e noventa e seis mil e duzentos e dezoito 

reais e sete centavos), sendo este valor repassado à CONTRATADA, 

mediante as medições de serviços executados. 
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3. JUSTIFICATIVA 

3.1. A execução dos serviços de manutenção preventiva, corretiva, 

extra-manutenção, conservação e limpeza faz-se necessária diante 

da grande demanda de serviços da Prefeitura Municipal de Dom 

Joaquim/MG, e seu baixo efetivo de mão-de-obra qualificado para 

execução dos serviços. Considera-se ainda, relevante salientar 

que a promoção de manutenções, de forma continuada, por meio de 

um conjunto de ações, revisões e operações, resulta em maior 

durabilidade e/ou longevidade dos bens imóveis sob sua 

responsabilidade. Descreve-se a seguir de maneira sumária os bens 

imóveis, sob guarda da Prefeitura Municipal de Dom Joaquim/MG: 

A - Edificações Públicas: (Escolas, Setores Administrativos em 

geral, Unidade Básica de Saúde, Unidades de Assistência Social, 

Farmácia) com aproximadamente 9.706m2; 

B - Tenda São Domingos, Poliesportivo, Praças, Parques Públicos 

com aproximadamente 13.500 m2; 

C - Cemitérios/Velório Públicos com aproximadamente 4.750 m2; 

D - Vias Urbanas com aproximadamente 75.000 m2; 

A secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos apresentou 

ainda a seguinte justificativa: 
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4. A CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. Os serviços descritos neste Termo de Referência enquadram-se 

na categoria de serviços comuns de engenharia, conforme definição 

do parágrafo único, do art. 1°, da Lei nº 10.520/2002 e o Decreto 

nº 5.450/2005, por possuírem padrões de desempenho e 

características gerais e específicas usualmente encontradas no 

mercado. 

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos 

pressupostos do Decreto Federal n° 2.271, de 1997, constituindo-

se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou 

complementares à área de competência legal do órgão licitante, 

não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu 

respectivo plano de cargos. 

4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre 

os empregados da CONTRATADA e a Administração da CONTRATANTE, 

vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 

pessoalidade e subordinação direta. 

5. DA VISTORIA 

5.1. A visita técnica é facultativa, Contudo para o correto 

dimensionamento e elaboração de sua proposta, sugere-se a 

licitante realizar solicitação de vistoria junto a Prefeitura 

Municipal de Dom Joaquim/MG, nos locais de execução dos serviços, 

acompanhada por Servidor designado para esse fim, de segunda a 

sexta feira, de 13:00 horas às 16:00 horas, devendo agendar 

previamente sua visita pelos e-mails: 

engenharia2@domjoaquim.mg.gov.br; e/ou 

licitacao@domjoaquim.mg.gov.br; 
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 5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao 

da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à 

data prevista para a abertura da sessão pública; 

5.3. Quando da vistoria realizada nas dependências do 

CONTRATANTE, nos casos em que o licitante optar por sua 

realização, será emitida a “Declaração de Vistoria”. A Declaração 

de Vistoria( anexo VIII do edital)  ou a declaração de dispensa 

de vistoria ( anexo IX do edital)  ,  deverá compor os documentos 

de avaliação da capacidade técnica. 

5.4. Após a vistoria ao local e o recebimento do referido 

atestado, a existência de qualquer dúvida ou questionamento, por 

parte da licitante, incluindo divergências, omissões, erros, 

transgressões às normas técnicas, regulamentos, posturas ou leis 

em vigor etc, deverá ser comunicada à Prefeitura Municipal de Dom 

Joaquim/MG, pelos e-mails: licitacao@domjoaquim.mg.gov.br  em até 

5 (cinco) dias úteis antes da sessão pública da licitação de 

contratação do objeto deste documento; 

5.5. O ato de apresentação de proposta, pelos licitantes, 

implicará a tácita admissão de que a documentação técnica e os 

esclarecimentos prestados foram julgados suficientes para que os 

serviços sejam executados nas condições estipuladas pelo contrato 

e seus anexos. 

6. DA LICITAÇÃO 

6.1. A presente licitação deverá ser na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  do tipo menor preço 

sendo o seu julgamento sobre o valor global orçado.  

ITEM  DESCRIÇÃO VALOR ANUAL ORÇADO 

mailto:licitacao@domjoaquim.mg.gov.br
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01 

Prestação de serviços de manutenção 

preventiva, corretiva, extra-manutenção, 

bens imóveis públicos sob a 

responsabilidade da Prefeitura Municipal 

de Dom Joaquim/MG, conforme 

especificados no adendo III deste termo 

de referência. 

R$ R$ 296.218,07 

(duzentos e noventa e 

seis mil e duzentos e 

dezoito reais e sete 

centavos) 

VALOR/PREÇO GLOBAL OFERTADO:  

6.2. Todos os materiais a serem empregados serão fornecidos pela 

CONTRATANTE, mediante planejamento de atividades devendo, 

portanto, ser solicitados pela CONTRATATA com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias. 

6.3. A CONTRATANTE disporá da quantia de R$ 10.873,89 (dez mil 

oitocentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos) 

mensalmente para aquisição de materiais e insumos necessários à 

execução das atividades de manutenção.  

6.4. Sendo o valor mensal estabelecido de compra da CONTRATANTE 

não utilizado em sua integralidade ou parcialidade, o saldo 

remanescente gerado será acumulado, podendo, portanto, ser 

utilizado nos meses subsequentes.  

6.5. A CONTRATADA, após o planejamento de suas atividades deverá 

encaminhar formalmente, para fins de registro, a solicitação do 

material, com sua respectiva descrição e quantidade, informando 

ainda o tipo de serviço e seu local de execução.  

6.6. Caberá a CONTRATANTE encaminhar o pedido ao setor 

responsável pela aquisição do material, bem como, por meio da 

fiscalização, avaliar e garantir a correta aplicabilidade do 

material.  
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 7. DAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA 

7.1. Os serviços serão executados nas seguintes áreas: 

7.1.1. Escola Municipal São José da Ilha – Endereço: Comunidade 

Rural de São José da Ilha, SN, Dom Joaquim/MG; 

7.1.3. Escola Municipal Padre João Miranda – Endereço: Comunidade 

Rural Córrego do São João, SN, Dom Joaquim/MG; 

7.1.4. Escola Municipal João Ferreira da Santa Cruz – Endereço: 

Comunidade Rural Córrego da Serra, SN, Dom Joaquim/MG; 

7.1.5. Escola Municipal João Thomaz – Endereço: Comunidade Rural 

Córrego dos Machados, SN, Dom Joaquim/MG; 

7.1.6. Escola Municipal Cônego Firmiano – Endereço: Comunidade 

Rural Córrego da Sesmaria, SN, Dom Joaquim/MG (Edificação cedida 

para Trabalho Social do Grupo Caritas); 

7.1.7. Escola Municipal Capitão Bento Teixeira – Endereço: 

Comunidade Rural Córrego do Condado, SN, Dom Joaquim/MG 

(Edificação cedida para Trabalho Social do Grupo Caritas); 

7.1.8. Centro de Educação Infantil Arlinda Viana – Endereço: Rua 

Joaquim Maria Madalena, Nº.22, Centro, Dom Joaquim/MG (Edificação 

Interditada); 

7.1.9. Centro de Educação Infantil Arlinda Viana – Endereço: Rua 

Hélio Thomaz Neto, Nº. 93, Centro, Dom Joaquim/MG; 

7.1.10.Centro de Educação Infantil Arlinda Viana – Endereço: 

Praça Cônego Firmiano, Nº. 68, Centro, Dom Joaquim/MG (Edificação 

Locada); 

7.1.11. Centro de Educação Luiza MarilacJosafá de Figueiredo – 

Endereço: Rua Bandeirinha,Nº.Centro,Distrito Municipal de Dom 

Joaquim/MG; 
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 7.1.12. Centro Referência de Assistência Social – CRAS São 

Domingos – Endereço: Rua Hélio Thomaz Neto,Centro, Nº. 93,  

7.1.13. Conselho Tutelar de Dom Joaquim – Endereço: Rua Hemétrio 

Ribeiro, Nº. 87, Centro, Dom Joaquim/MG; 

7.1.14.  Abrigo de Assistência Social “Raio de Luz” – Endereço: 

Pça Waldemar Teixeira , Nº. 962, Centro, Dom Joaquim/MG 

7.1.15. Prefeitura Municipal de Dom Joaquim – Endereço: Praça 

Cônego Firmiano, Nº. 40, Centro, Dom Joaquim/MG; 

7.1.16.Câmara Municipal de Dom Joaquim – Endereço: Rua Hélio 

Thomaz Neto, Nº. 03, Centro, Dom Joaquim/MG; 

7.1.17. Secretaria de Obras – Endereço: Rua Drº. Ary Assunção de 

Oliveira, Nº 19, Centro, Dom Joaquim/MG; 

7.1.18. Secretaria de Saúde– Endereço: Rua Drº. Ary Assunção de 

Oliveira, Nº 19, Centro, Dom Joaquim/MG;  

7.1.19. Museu Municipal – Endereço: Rua Drº. Ary Assunção de 

Oliveira, Nº 19, Centro, Dom Joaquim/MG;  

7.1.20. Unidade Básica de Saúde– Endereço: Rua Joaquim Pires de 

Oliveira, Nº 52, Centro, Dom Joaquim/MG 

7.1.21. Farmácia de Minas – Endereço: Rua Sadi Ribeiro, Nº. 17, 

Centro, Dom Joaquim/MG; 

7.1.22. Praças e áreas verdes do perímetro urbano do Município de 

Dom Joaquim – Todas as Praças localizadas no perímetro Urbano de 

Dom Joaquim; 

7.1.23. Praças e área verdes do Distrito Municipal de Dom Joaquim 

(Gororós) – Todas as Praças localizadas no perímetro Urbano do 

Distrito Municipal de Dom Joaquim; 
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 7.1.24. Praças e áreas verdes da Comunidade Rural de São José da 

Ilha – Todas as Praças localizadas no perímetro Urbano da 

Comunidade Rural de São José da Ilha; 

7.1.25. Complexo da Barragem – Endereço: Praça da Represa, SN, 

Centro, Dom Joaquim; 

7.1.26. Ginásio Poliesportivo Antônio Eduardo Glória – Endereço: 

Praça da Represa, SN, Centro, Dom Joaquim;  

7.1.2. Espaço Cultural Maria Magdalena – Endereço: Praça 

Valdermar Teixeira, SN, Centro, Dom Joaquim;  

7.1.27. Cemitério Municipal de Dom Joaquim; 

7.1.28. CemitérioMunicipal de Distrito de Dom Joaquim (Gororós); 

7.1.30. Vias e calçadas urbanas do perímetro Urbano do Município 

de Dom Joaquim; 

7.1.31. Vias e calçadas do Distrito Municipal de Dom Joaquim 

(Gororós); 

7.1.32. Vias e calçadas da Comunidade Rural de São José da Ilha; 

7.1.33.Usina de reciclagem, localizada na Zona Rural, Córrego da 

Serra; 

8. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

8.1. A CONTRATADA prestará os seguintes serviços de manutenção à 

CONTRATANTE:  

a) Manutenção Preventiva;  

b) Manutenção Corretiva Programada;  

c) Manutenção Corretiva Não Programada;  
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 d) Serviços Extra-manutenção;  

9. DA SISTEMÁTICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.1. A CONTRATADA deverá executar os seguintes serviços, objeto 

deste Termo de Referência: 

9.1.1.  Manutenção Preventiva:  

a) executar os serviços de Manutenção Preventiva nos equipamentos 

e subsistemas objeto deste Termo de Referência, seguindo as 

rotinas de manutenção específicas de cada subsistema, de acordo 

com a periodicidade prevista na sua Programação Anual item 09, 

Adendo I. 

NOTA - As atividades de Manutenção Preventiva dos subsistemas e 

equipamentos objeto deste Termo de Referência deverão ser 

realizadas em conformidade com os horários definidos no item 2 do 

Adendo I, primando sempre pelos períodos de menor interferência 

operacional. 

b) executar as rotinas de manutenção e inspeção dos subsistemas e 

equipamentos, contendo os serviços a serem executados e as 

periodicidades recomendadas, conforme apresentado no presente 

Termo de Referência, item 09, Adendo I. 

9.1.2. Manutenção Corretiva programada:  

a) executar os serviços de manutenção corretiva programada nos 

prédios públicos e equipamentos e subsistemas objeto deste Termo 

de Referência, decorrentes  do  desdobramento  das  rotinas  de 

inspeções realizadas/previstas nos planos de manutenção 

preventiva item 09, Adendo I. 

NOTA - A execução destes serviços incluindo-se horário e prazo 

deverá ser acordada e aprovada previamente pela FISCALIZAÇÃO, 
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 quando da emissão da Ordem de Serviço estando em conformidade com 

o disposto no item 2 do Adendo I.  

9.1.3.  Manutenção Corretiva NÃO Programada  

a) executar os serviços de manutenção não programada nos prédios 

públicos e equipamentos, subsistemas objeto deste Termo de 

Referência, decorrente de falha ou desempenho menor que o 

esperado, de maneira aleatória, item 09, Adendo I.  

NOTA - A execução destes serviços, incluindo-se horário e prazo, 

deverá ser acordada e aprovada previamente pela FISCALIZAÇÃO, 

quando da emissão da Ordem de Serviço estando em conformidade com 

o disposto no item 2 do Adendo I.  

9.1.4.  Serviços Extra-manutenção: 

 a) executar os serviços extra-manutenção nos subsistemas prédios 

publico e equipamentos objeto deste Termo de Referência, 

decorrentes da identificação de oportunidade de melhorias ou da 

necessidade de serviços eventuais ou complementares, item 09, 

Adendo I.  

NOTA - A execução destes serviços, incluindo-se horário e prazo, 

deverá ser acordada e aprovada previamente pela FISCALIZAÇÃO, 

quando da emissão da Ordem de Serviço estando em conformidade com 

o disposto no item 2 do Adendo I. 

9.2.  Horário para execução das tarefas: 

9.2.1. A CONTRATADA deverá cumprir o horário para execução das 

tarefas, conforme estipulado no item 2 do Adendo I;  

9.2.1.  As manutenções previstas fora do horário estipulado 

deverão ser previamente autorizadas pela FISCALIZAÇÃO 

9.3.  Do Plano de Manutenção e Operação  
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 9.3.1.  A CONTRATADA deverá apresentar o Plano de Manutenção e 

Operação Provisório, no início da execução dos serviços para 

aprovação da FISCALIZAÇÃO, o qual condiciona a emissão da ordem 

de serviço inicial.  

9.3.2.  A CONTRATADA deverá elaborar um Plano de Execução de 

Trabalho e apresentá-lo à CONTRATANTE até 10 (Dez) dias úteis 

após o recebimento da Ordem de Serviço Inicial, o qual deverá 

estar compatível com os horários operacionais da Prefeitura 

Municipal de Dom Joaquim, no que se refere à execução dos 

serviços.  

9.3.3.  O plano de manutenção e operação definitivo deverá ser 

apresentado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o 

recebimento da ordem de serviço inicial.  

9.3.4. No Plano de Manutenção e Operação provisório e definitivo 

deverão constar todos os requisitos mínimos necessários à 

realização das atividades de manutenção, em conformidade com o 

presente Temo de Referência, podendo utilizar, quando disponível, 

o plano de manutenção em execução no momento da assinatura do 

Contrato, constando no mínimo:  

a) relação sugerida de equipamentos e/ou ferramentas necessárias 

às execuções dos serviços a serem atendidos no Contrato; 

b) relação das áreas atendidas com suas respectivas atividades de 

manutenção;  

c) relação sugerida de pessoal qualificado a execução de cada 

tipo de manutenção;  

d) instruções de trabalho de manutenção;  

9.4.  O Plano de Manutenção e Operação Definitivo poderá ser 

alterado a qualquer momento no todo ou em parte, desde que 

justificada a necessidade, pela CONTRATADA e/ou pela CONTRATANTE, 
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 sendo imprescindível o entendimento entre as partes, 

considerando-se sempre a melhoria contínua dos serviços e a 

racionalização dos custos, visando o aumento da confiabilidade e 

da otimização da manutenção. 

9.5.  Relatório Mensal de Manutenção  

9.5.1.  O controle dos serviços objeto deste Termo de Referência 

será feito pela FISCALIZAÇÃO por meio da análise dos relatórios 

mensais da CONTRATADA e acompanhamento direto da evolução dos 

serviços.  

9.5.2.  A CONTRATADA deverá apresentar, até o dia 05 (cinco) de 

cada mês ou no dia útil subsequente, um relatório das atividades 

realizadas do primeiro ao último dia do mês de referência, 

devidamente formalizado junto à FISCALIZAÇÃO para aprovação, 

contendo: 

a) Parte Técnica:  

1.  Serviços preventivos executados;  

2.  Serviços corretivos executados;  

3.  Serviços extra-manutenção executados; 

4.  Serviços em andamento;  

5.  Serviços a executar nos próximos períodos;  

6.  Serviços preventivos reprogramados;  

7.  Resumos das ordens de serviços executadas;  

8.  Relatório de pequenas melhorias executadas e programadas;  

9.  Avaliações do estado operacional dos equipamentos e sistemas;  

10.  Relatórios de alerta, contendo as situações de risco e 

equipamentos indisponíveis;  
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 11.  Relação de materiais necessários à execução das intervenções 

corretivas programadas;  

b) Parte Administrativa:  

1.  Relação dos empregados contratados no mês referência e suas 

funções;  

2.  Alterações havidas no mês, nas equipes de trabalho 

(admissões/demissões);  

3.  Comprovação de fornecimento de EPI’s realizados no mês; 

4.  Acidentes do trabalho ocorridos.  

c) Parte Financeira:  

1.  Boletim de medição de utilização de pessoal;  

2.  Boletim de medição de utilização dos equipamentos e/ou 

ferramentas;  

NOTAS: 

1.  A CONTRATADA deverá prever a informatização (registros 

eletrônicos) ele das manutenções e/ou serviços prestados para 

emissão de seus relatórios técnicos, controle de ordem de 

serviços, recebimento de e-mails, solicitações de materiais e/ou 

digitalizações de documentos, para tanto, deverá portar 

computadores e impressora, compatíveis comas demandas atividades 

a serem executadas e descritas neste Termo de Referência;  

2.  A CONTRATADA deverá prever ainda criação de controles, de 

modo a permitir avaliação do planejamento da manutenção através 

de parâmetros estatísticos e índices de desempenho, tais como: 

tempo médio entre falhas, tempo médio entre reparos, taxa de 

falha, confiabilidade, relações entre Ordens de Serviço emitidas  

e  retrabalhos  executados,  relações  de  eficiência  e  
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 produtividade  de  mão-de-obra,  dentre outros, visando também 

acompanhar a performance dos sistemas e estado dos bens imóveis 

sob responsabilidades da CONTRATANTE.  

10.  REQUISITOS BÁSICOS DOS PROFISSIONAIS 

10.1. Os empregados da CONTRATADA deverão atender aos seguintes 

requisitos básicos:  

a) ser brasileiro nato ou estrangeiro naturalizado; 

b) ter idade mínima de 18 anos; 

c) ser pontual e assíduo ao trabalho; 

d) não possuir antecedentes criminais; 

e) não possuir dependência química de bebidas alcoólicas ou de 

substâncias consideradas ilegais, com ressalva para os casos de 

uso de drogas por receita médica, desde que não afetem 

adversamente o desempenho das atividades; 

f) ter grau de escolaridade de nível compatível com a função a 

ser desempenhada e de acordo com a Classificação Brasileira de 

Ocupações – CBO; 

g) efetuar comunicação oral e escrita na língua portuguesa, em 

nível satisfatório; 

h) ter capacidade de desenvolver trabalhos em equipes; 

i) ter princípios de urbanidade, apresentando-se sempre com 

uniforme completo e limpo e com o respectivo crachá de 

identificação; 

j) possuir capacitação profissional equivalente ao desempenho das 

atividades para o qual foi contratado; 

l) utilizar os materiais e os equipamentos de forma adequada; 
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 m) utilizar os Equipamentos de Proteção Individual e de uso 

coletivo, adequadamente; 

11. DO EFETIVO E FERRAMENTAS 

11.1. A CONTRATADA deverá designar um preposto, denominado 

Supervisor Geral de Manutenção, com capacidade e conhecimento 

técnico para representar a empresa junto à CONTRATANTE. 

11.2. Ao preposto designado pela CONTRATADA caberá transmitir ao 

Setor de Fiscalização da CONTRATANTE todas as informações de 

serviços planejados e em andamento, bem como, as solicitações de 

materiais, cópias documentos e informações relevantes à execução 

dos serviços. 

11.3. À CONTRATADA caberá durante todo o período de contrato, 

manter a qualquer momento, profissionais capazes de executar com 

responsabilidade e qualidade os serviços solicitados pela 

CONTRATANTE e abrangidos neste Termo de Referência, podendo, para 

tanto, efetuar subcontratação de empresas e/ou pessoa física 

especializada, mediante apresentação de contrato ao Setor de 

Fiscalização para registro.  

11.4. À CONTRATADA fica permitida a contratação de profissionais 

por meio de Contrato de Trabalho Intermitente, devendo, para 

tanto, respeitar a legislação trabalhista vigente e apresentar 

cópias de Contrato ao Setor de Fiscalização para registro.  

11.5. Sugere-se à CONTRATADA, manter em seu quadro de 

contratados, profissionais com habilidades, aptidões e/ou 

qualificações nos quantitativos descritos no adendo “A” deste 

Termo de Referência.  

11.6. À CONTRATADA fica autorizada a elaboração de quadro de 

efetivos diferente do sugerido neste Terno de Referência, 
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 devendo, contudo, manter a eficiência, qualidade e atendimento 

dos prazos de execução de todos os serviços prestados.  

11.7. A CONTRATADA se compromete, não sendo requisito 

obrigatório, a captar, para execução das manutenções descritas 

neste Termo de Referência, mão-de-obra local, exceto na ausência 

de profissionais qualificados e/ou sem experiência adequada à 

execução das atividades.  

11.8. Ficará a cargo da CONTRATADA disponibilizar, a qualquer 

momento, ou quando necessário à execução das manutenções 

descritas neste Termo de Referência, os equipamentos e 

ferramentas, indispensáveis às atividades de cada ramo 

profissional, para uso individual ou coletivo.  

11.9. Sugere-se à CONTRATADA manter disponível aos profissionais 

de cada ramo e/ou segmentos as seguintes ferramentas e 

equipamentos descritos no adendo “B” deste Termo de Referência.  

11.10. A CONTRATADA fica responsável, ainda, por promover as 

substituições ou reposições, quando necessário, no que deverá ser 

considerada a vida útil, desgaste ou perda daquelas ferramentas 

e/ou equipamentos necessários à execução das manutenções deste 

Termo de Referência.  

11.11. A CONTRATADA poderá optar, caso julgue conveniente, pela 

locação de ferramentas ou equipamentos para atender às demandas 

de manutenção da CONTRATANTE, não podendo, entretanto, em nenhuma 

hipótese justificar os atrasos e/ou paralisações de serviços por 

falta de ferramentas ou equipamentos.  

12. ABREVIAÇÕES DEFINIÇÕES E CONCEITOS   

12.1. EPI: Equipamentos de Proteção Individual; 

12.2.Confiabilidade: É a capacidade de um item desempenhar uma 

função requerida sob condições especificadas, durante um dado 
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 intervalo de tempo. O termo “confiabilidade” é usado como uma 

medida de desempenho de confiabilidade. (NBR 5462-1994). 

12.3. Conservação: conjunto de práticas periódicas e permanentes, 

tais como limpeza, que visam à proteção em bom estado dos 

equipamentos e instalações. 

12.4.Contrato de Desempenho: é o contrato contínuo cuja 

contratada é remunerada de forma variável, com base nas ordens de 

serviço executadas, na qualidade dos serviços prestado se no 

atendimento ao plano de manutenção, limitado ao valor global do 

contrato. Foco no desempenho dos equipamentos, na 

disponibilidade. Neste tipo de contrato, o Termo de Referência 

licitado não exige a apresentação ou comprovação do fornecimento 

de efetivo mínimo. 

NOTA: Não existe no contrato de desempenho a possibilidade da 

contratada receber qualquer gratificação ou bônus sobre o valor 

contratado, em virtude do alcance ou superação da qualidade 

mínima exigida para a prestação dos serviços. 

12.5.CONTRATADA: Pessoa jurídica signatária de Contrato com a 

Prefeitura Municipal de Dom Joaquim/MG. 

12.6. CONTRATANTE: A Prefeitura Municipal de Dom Joaquim/MG, 

quando signatária de instrumento contratual com pessoa jurídica. 

12.7. Defeito: qualquer desvio de uma característica de um item 

em relação aos seus requisitos.  

NOTA: Os requisitos podem, ou não, ser expressos na forma de uma 

especificação, um defeito pode, ou não, afetar a capacidade de um 

item em desempenhar uma função requerida. 

12.8. Dependência: Área física de propriedade do Município de Dom 

Joaquim/MG sob responsabilidade patrimonial da Prefeitura 

Municipal de Dom Joaquim/MG, ou de propriedade de terceiros sob 
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 responsabilidade patrimonial da Prefeitura Municipal de Dom 

Joaquim/MG através de Contrato de aluguel, comodato ou outra 

modalidade. 

12.9. Disponibilidade: Capacidade de um item estar em condições 

de executar uma certa função em um dado instante ou durante um 

intervalo de tempo determinado, levando-se em conta os aspectos 

combinados de sua confiabilidade, manutenabilidade e suporte de 

manutenção, supondo que os recursos externos requeridos sejam 

assegurados. 

NOTAS: 

1. O cálculo da disponibilidade é obtido pela seguinte equação: 

Disponibilidade = Tempo Total − Tempo de não funcionamento 

(Indisponibilidade).  

2. Segundo Kardec e Nascif (2003, p. 103), disponibilidade pode 

ser considerada como o tempo em que um equipamento ou sistema 

está disponível ou em condições de operar executando plenamente 

suas funções em relação ao tempo total, sendo importante 

conceituar algumas variáveis relevantes: 

a) Tempo Total: é o tempo total que o equipamento poderia ficar 

disponível para operação. 

b) Tempo de Funcionamento: é a parcela do tempo total em que o 

sistema ou equipamento estava em funcionamento ou disponível para 

funcionamento. 

c) Tempo de Não Funcionamento (Indisponibilidade): é a parcela do 

tempo total em que o sistema ou equipamento estava sem condições 

de operar devido a procedimentos de manutenção ou falha. 

12.10. Equipamento: Conjunto unitário, completo e distinto, que 

exerce uma ou mais funções determinadas quando em funcionamento. 

NOTAS: 
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 1. A perda individual de um equipamento, no qual deixe de cumprir 

a sua função, não acarreta necessariamente a perda da função do 

subsistema e/ou do sistema; 

2. Os equipamentos podem ser definidos como principal, reserva ou 

único, podendo ser classificados como críticos dependendo da sua 

importância operacional; 

3. Um conjunto de equipamentos forma um subsistema e um conjunto 

de subsistemas forma um Sistema. 

12.11.Equipamento Crítico: Equipamento que, em função da sua 

importância operacional, pode afetar ou impedir a 

operacionalidade da dependência. 

12.12.Especificação: É o conjunto de preceitos destinados a fixar 

as características, condições ou requisitos exigíveis para os 

materiais, elementos ou subconjuntos dos componentes de 

equipamentos e sistemas. 

12.13.Extra Manutenção: São todas as atividades atribuídas à 

manutenção que não se enquadram na manutenção, preventiva, 

corretiva e retrabalho. As atividades de reforma, instalação, 

montagem, revitalização, participação em eventos, operação dos 

equipamentos, quando atribuídas à área de Manutenção, são 

classificadas como extra-manutenção. 

12.14.Falha: Perda da capacidade de um item para realizar sua 

função específica. Pode equivaler ao termo avaria. É a diminuição 

total ou parcial da capacidade de uma peça, componente ou máquina 

de desempenhar sua função em um determinado período de tempo, 

onde o item deverá sofrer manutenção ou ser substituído. A falha 

leva o item ao estado de indisponibilidade. 

12.15.Hora-Produtiva: é valor a ser inserido no Relatório de 

Controle da Manutenção (RCM),que representa o custo unitário da 

hora de trabalho do profissional de manutenção. Sua composição é 
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 dada em função de remuneração por hora de trabalho dos 

profissionais (salário e adicionais de remuneração), acrescido do 

percentual referente aos encargos sociais e dos valores 

proporcionais referentes aos insumos (benefícios, uniformes e 

EPIs),e da parcela referente aos reflexos da margem de 

contribuição e encargos tributários sobre o valor apurado. 

12.16. RCM: Relatório de Controle da Manutenção elaborado, 

emitidos e encaminhados pela CONTRATADA à CONTRATANTE mensalmente 

para avaliação de desempenho e medição. 

12.17.Indicadores de Desempenho: Parâmetros catalogados e 

calculados periodicamente, segundo critérios preestabelecidos, e 

comparados com referências pré-determinadas visando à verificação 

do desempenho técnico-gerencial e tomada de decisões. 

12.18.Indisponibilidade: Perda da capacidade de um item estar em 

condições de executar certa função, durante intervalo de tempo 

determinado. 

12.19. Influência:É toda alteração temporária em qualquer parte 

da infra estrutura das edificações e/ou vias, que implicará em 

modificação nos serviços, no hábito ou no ambiente de trabalho 

dos clientes e usuários. 

12.20.Instalação: Consiste na colocação em operação inicial de um 

equipamento ou sistema. 

NOTA: 

São trabalhos executados e fiscalizados por pessoal qualificado 

de manutenção. 

12.21. Instrução de Trabalho de Manutenção: É um documento para 

padronização da execução dos trabalhos de manutenção, contendo a 

sequência das atividades, periodicidade, recomendações de 

segurança, equipamentos, ferramentas e instrumentos e a 
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 quantificação da mão de obra aplicável à execução do serviço e 

treinamento mínimo obrigatório. 

12.22. Inoperância: Interrupção temporária, programada ou não, da 

operação de um equipamento ou subsistema, por motivo de natureza 

técnica (ocorrência de falha ou execução de manutenção). 

12.23. Item: Qualquer parte, componente, dispositivo, sistema, 

subsistema, equipamento ou unidade funcional, que possa ser 

considerado individualmente. 

12.24.Mantenabilidade: Capacidade de um item ser mantido ou 

recolocado em condições de executar suas funções requeridas, sob 

condições de uso especificadas, quando a manutenção é executada 

sob condições determinadas e mediante procedimentos e meios 

prescritos. 

12.25. Manutenção: Combinação de todas as ações técnicas e 

administrativas, incluindo as de supervisão, destinadas a manter 

ou recolocar um item em um estado no qual possa desempenhar uma 

função requerida. A manutenção pode incluir uma modificação de um 

item. 

12.26.Manutenção Corretiva: Ações desenvolvidas com o objetivo de 

fazer retornar às condições especificadas, recolocando um 

sistema, subsistema, equipamento ou área em condições de executar 

uma função requerida após a ocorrência de pane, defeito ou falha. 

12.27. Manutenção Corretiva Programada: Ações desenvolvidas após 

a ocorrência de uma falha, destinada a recolocar um item em 

condições de executar uma função requerida com prazo de duração e 

data previamente definidos. 

12.28.Manutenção Preventiva: Ações desenvolvidas em um item com 

programação antecipada e efetuada dentro de uma periodicidade ou 

de acordo com critérios prescritos destinados a reduzir a 
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 probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um 

item.  

12.28. Não-conformidade: Não atendimento de um ou mais requisitos 

especificados. 

12.29. Ordem de Serviço (OS) – fonte de dados relativos às 

atividades desenvolvidas pelo pessoal de execução de manutenção 

ou de outra área, incluindo, quando aplicável, tipo de atividade, 

prioridade, falha ou defeito encontrado, método de reparo, tempo 

de dedicação, recursos humanos, materiais utilizados e outros que 

permitam avaliar a eficiência da gestão da manutenção e os 

impactos nos custos, no planejamento e na programação. 

a) nos casos de manutenção preventiva, a OS será emitida de 

acordo com a programação estabelecida. 

b) somente em casos emergenciais, a OS (Ordem de Serviço) poderá 

ser emitida, durante ou após a conclusão dos eventos. 

12.30.Pane: Estado de um item caracterizado pela incapacidade de 

desempenhar uma função requerida, excluindo a incapacidade 

durante a manutenção preventiva ou outras ações planejadas, ou 

pela falta de recursos externos. 

12.31.Planejamento da Manutenção: É um conjunto de procedimentos 

desenvolvidos para possibilitar análises e tomadas de decisões 

para a realização das atividades técnicas da manutenção 

12.32. Plano de Manutenção: Documento que contém o conjunto de 

atividades necessárias para a manutenção de um item, peça, 

componente ou equipamento, conforme estabelecido pelo 

Planejamento da Manutenção. 

12.33. Programa de Manutenção: Documento que especifica “quem” 

executará, "quando" e "onde" serão realizadas as atividades 

contidas no Plano de Manutenção. 
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 12.34. Regime de atendimento:  

A) Urgência: equipamento com tempo para atendimento de até 30 

(trinta) minutos e tempo para solução de no máximo de 24 horas; 

B) Emergência: equipamento com tempo para atendimento de imediato 

e tempo para solução de no máximo de 08 horas; 

C) Comum: equipamento cujo tempo para atendimento e tempo para 

solução devem ser acordados entre a CONTRATADA e a FISCALIZAÇÃO; 

12.35.Relatório Mensal de Manutenção: É o instrumento de 

apresentação dos resultados alcançados na execução dos serviços 

de manutenção, preventiva, corretiva e extra manutenção, 

desenvolvidos pela CONTRATADA. 

12.36. Reparo: Parte da manutenção corretiva na qual são 

efetuadas as ações de manutenção efetiva sobre o item, excluindo-

se os atrasos técnicos. (NBR ISO8402-1994). 

12.37.Retrabalho: É a ação de refazer determinada tarefa ou 

serviço que não tenha atingido o resultado esperado em um 

determinado período de tempo. Serão considerados como retrabalho 

todos os serviços corretivos ou extra manutenção executados 

novamente em um período menor que 3 (três) semanas ou ainda 

gerados por comprovada ausência ou inabilidade na execução das 

Instruções de Trabalho do Plano Preventivo, levando em 

consideração o período de 1 (um) mês após a intervenção 

preventiva. 

12.38. Sistema: Conjunto de elementos inter-relacionados, que são 

os subsistemas e seus respectivos equipamentos e as relações 

funcionais entre eles, formando um conjunto organizado, de modo a 

alcançar um ou mais objetivos com a mesma eficiência, propiciando 

atendimento satisfatório à operacionalidade das instalações das 

dependências. 
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 12.39. Subsistema: Conjunto de equipamentos, inter-relacionados, 

os quais, por meio do desempenho de suas funções individuais, 

contribuem para um objetivo com eficiência. 

12.40. Subsistema Crítico: Conjunto de equipamentos, interligados 

fisicamente ou não, cuja indisponibilidade do conjunto ou de um 

único equipamento pode afetar ou impedir a operacionalidade da 

dependência. 

12.41.Suprimento Técnico de Manutenção: É todo o material 

destinado à manutenção dos ativos da infraestrutura da Prefeitura 

Municipal de Dom Joaquim/MG, assim classificados: 

1. Material de Consumo de Manutenção: É o material consumido 

durante a execução das atividades de manutenção cuja aplicação 

seja previsível e rotineira. 

2. Material Técnico de Manutenção: É todo componente, peça ou 

parte do equipamento. 

3. Material Crítico de Manutenção: É todo material, de consumo ou 

técnico, essencial à garantia da operacionalidade dos sistemas, 

subsistemas e equipamentos. 

12.42.Tempo para atendimento: tempo determinado para a 

mobilização pela CONTRATADA dos recursos necessários a sanar o 

defeito ou falha existente em um equipamento; 

12.43.Tempo para solução: tempo necessário à solução das falhas 

ocorridas nos equipamentos; 

12.44. TR ou Termo de Referência: A presente especificação dos 

serviços de manutenção ora descritos, na qual são estabelecidos 

os requisitos mínimos adequados a serem observados e os 

parâmetros e diretrizes a serem adotadas pela CONTRATADA; 

12.45.Diário de Ocorrência: É o documento no qual são 

registrados, cronologicamente, os problemas operacionais de 
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 equipamentos e subsistemas, as ocorrências verificadas na 

execução dos serviços e todas as demais pendências que causarem 

transtornos ao perfeito funcionamento dos equipamentos e 

subsistemas, incluindo-se aquelas que causarem atrasos ou 

dificuldades para execução de serviços necessários; 

12.46. CBO: Classificação Brasileira de Ocupações  

13. DA DESCRIÇÃO DOS INSUMOS 

13.1. Dos Salários e Benefícios 

13.1.1. Os salários/hora devem obedecer ao estabelecido pelo 

Sindicato da Categoria indicado pela contratada, vinculado ao 

objeto do Contrato; 

13.1.2. Os salários a serem pagos aos funcionários deverão ser 

compatíveis com a realidade local, respeitando o menor salário 

mínimo de cada região, no que couber, a fim de atender aos 

padrões previstos para a categoria, com base nas exigências das 

atribuições necessárias ao bom desempenho da função. 

13.1.3. A CONTRATADA poderá efetuar Contrato de Trabalho 

Intermitente, para contratação de mão-de-obra dos serviços e 

manutenção com pouca demanda, desde que respeitadas as leis e 

direitos trabalhistas vigentes. 

13.2. Dos Uniformes/EPI 

13.2.1. Os empregados devem se apresentar devidamente 

uniformizados e identificados por meio de Crachás que apresentem 

nome e função desempenhada.  

NOTA: 

O uniforme deverá possuir a logomarca de identificação da Empresa 

CONTRATADA.  
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 13.3. O modelo do uniforme deve ser aprovado pela CONTRATANTE e 

deve ser adequada à condição climática e ao local de trabalho.  

13.4. O fornecimento e a reposição dos uniformes e equipamentos 

de proteção individual são de exclusiva responsabilidade da 

CONTRATADA, bem como, a manutenção das peças em quantidade 

suficiente, de boa qualidade e em perfeito estado de conservação, 

devendo ser observada a quantidade e a periodicidade 

estabelecidas no item 6 Adendo I deste Termo de Referência, que 

deverão compor os custos da contratação e que deverão constar da 

Planilha de Custos e Formação de Preços, Adendo II deste Termo de 

Referência;  

13.5. A quantidade dos uniformes e equipamentos de proteção 

(EPI’s) sugeridas e descritas no item 7 Adendo I deste Termo de 

Referência deve compor a proposta da CONTRATADA;  

13.6. Os uniformes deverão ser substituídos quando se encontrarem 

fora dos padrões de apresentação pessoal exigidos pela 

CONTRATANTE;  

13.7. Os uniformes aprovados pela CONTRATANTE deverão ser 

utilizados, exclusivamente na execução dos serviços objeto do 

presente Termo de Referência.  

13.8. Dos Veículos 

13.8.1. A CONTRATADA deverá dispor durante a vigência do 

CONTRATO, de veículos, capazes de transportar o seu pessoal, 

equipamentos, ferramentas, instrumentos de sinalização e demais 

recursos necessários à execução dos serviços objeto do presente 

Termo de Referência.  

13.8.2 Todo e qualquer veículo utilizado na prestação dos 

serviços, deverá estar em perfeitas condições de uso e 

capacidade, e possuir rendimentos adequados as funções à que se 

destinam;  
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 13.8.3. Em casos de defeitos do veículo, a CONTRATADA terá um 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para substituição e/ou 

reparos.  

13.8.4. Caso ocorram atrasos na realização dos serviços em 

virtude da falta deste veículo, os equipamentos e sistemas não 

atendidos serão lançados como indisponíveis durante a medição dos 

serviços.  

13.8.5. Todos os custos dos veículos como abastecimento, 

impostos, taxas, seguros, manutenção são de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

14.1. Colocar à disposição da CONTRATADA toda a legislação, 

normas, instruções e programas de trabalho de sua competência, 

com o objetivo de facilitar e orientar a execução dos serviços 

contratados; 

14.2. Conceder à CONTRATADA acesso a toda a documentação técnica 

disponível dos subsistemas e equipamentos, devendo a CONTRATADA 

providenciar documentação complementar, quando necessário, para a 

plena execução dos serviços contratados; 

14.3. Permitir à CONTRATADA acesso a todas as áreas, instalações, 

sistemas, subsistemas e equipamentos necessários ao cumprimento 

das tarefas previstas neste Termo de Referência; 

15. DA FISCALIZAÇÃO 

15.1. A fiscalização do contrato será executada por meio de 

Comissão de Gestão e Fiscalização do Contrato, formada por 

servidores públicos dos Setores da Administração e Obras 

capacitados para compor a Comissão; 



 

M U N I C Í P I O  D E  D O M J O A Q U I M 

CNPJ Nº: 18.303.198/0001-48 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Praça Cônego Firmiano n0 40 - Centro - Dom Joaquim - Minas Gerais - CEP: 35.865-000 

TELEFAX: (31) 3866-1212 e 3866-1399 - e-mail: licitaçao@domjoaquim.mg.gov.br 
 

 15.2. A FISCALIZAÇÃO agirá em nome da CONTRATANTE, com plenos 

poderes para fiscalizar, supervisionar e controlar a qualidade 

dos serviços prestados pela CONTRATADA e, ainda, fiscalizar e 

avaliar os aspectos de limpeza e conservação das áreas concedidas 

e para fazer cumprir todas as cláusulas avençadas em Contrato. 

15.3. A fim de assegurar a consecução do preconizado no item 

anterior, a FISCALIZAÇÃO poderá, a seu critério e a qualquer 

momento, orientar os empregados da CONTRATADA, por meio de seu(s) 

preposto(s), no sentido de corrigir possíveis falhas na condução 

das tarefas, tornando-as, dessa forma, mais proficientes. 

15.4. Promover, no início do Contrato, reunião entre a 

FISCALIZAÇÃO e o representante da empresa CONTRATADA, dando 

conhecimento aos integrantes das responsabilidades sobre o 

Contrato. 

15.5. Promover apresentação das atividades, sistemas, subsistemas 

e equipamentos aos profissionais da CONTRATADA, em seu local de 

trabalho, visando: 

a) inspeções e verificações; 

b) diagnóstico sobre defeitos; 

c) execução de manutenção preventiva; 

d) execução de manutenção corretiva; 

15.6. Fazendo-se necessárias modificações nos processos de 

trabalho, em função de mudanças na conjuntura operacional, ou 

simplesmente com o fim de aperfeiçoar o padrão de qualidade dos 

serviços como um todo, a FISCALIZAÇÃO poderá, a seu critério e a 

bem da agilidade, discutir o assunto verbalmente com a 

CONTRATADA, a qual poderá expor amplamente sua argumentação em 

relação ao assunto, cabendo, todavia, à FISCALIZAÇÃO a decisão 

final, que ficará registrada em ata de reunião. Caso as 



 

M U N I C Í P I O  D E  D O M J O A Q U I M 

CNPJ Nº: 18.303.198/0001-48 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Praça Cônego Firmiano n0 40 - Centro - Dom Joaquim - Minas Gerais - CEP: 35.865-000 

TELEFAX: (31) 3866-1212 e 3866-1399 - e-mail: licitaçao@domjoaquim.mg.gov.br 
 

 modificações impactem em cláusula expressa no contrato ou ARP, 

somente poderá ocorrer respeitando-se os limites legais e através 

da formalização de termos aditivos. 

15.7. A FISCALIZAÇÃO poderá propor à autoridade competente, 

fundamentada em fatos, a suspensão da prestação dos serviços, 

total ou parcialmente, em definitivo ou temporariamente, bem 

como, diligenciar para que sejam aplicadas à CONTRATADA as 

penalidades previstas em Cláusulas Contratuais.  

15.8. A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar o imediato afastamento de 

empregado da CONTRATADA que embaraçar ou dificultar sua ação 

fiscalizadora, devendo a CONTRATADA providenciar a substituição 

do mesmo, às suas exclusivas expensas. 

15.9. Os relatórios de avaliação serão encaminhados à CONTRATADA 

e deverão conter o ciente expresso de representante da mesma, por 

meio de assinatura, data e identificação do responsável, sendo 

devolvidos à CONTRATANTE, que restituirá uma via para arquivo da 

CONTRATADA.  

15.10. A FISCALIZAÇÃO manterá contínua avaliação sobre os 

serviços, com o objetivo de averiguar o cumprimento das 

obrigações contratuais. As deficiências e/ou irregularidades 

eventualmente constatadas serão comunicadas da seguinte forma: 

a) POR ESCRITO: nas situações mais complexas, estipulando-se, 

quando pertinente, prazo para a correção da irregularidade. As 

comunicações formais serão registradas no Diário de Ocorrências 

ou por meio de Carta Formal (CF). 

NOTA - A FISCALIZAÇÃO não eximirá a CONTRATADA de sua plena 

responsabilidade pela execução, supervisão e controle dos 

serviços, nas condições previstas neste Termo de Referência. 
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 15.11. A FISCALIZAÇÃO poderá, sempre que julgar necessário, 

solicitar à CONTRATADA a apresentação de quaisquer documentos 

referentes aos serviços contratados. 

15.12. Os relatórios de avaliação deverão ser arquivados com as 

assinaturas dos membros da Comissão de Gestão e Fiscalização do 

Contrato e do Representante da CONTRATADA.  

15.13. Os serviços não aceitos pela FISCALIZAÇÃO deverão ser 

refeitos pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE, quando for 

constatada a execução imprópria do serviço à vista das 

respectivas especificações, diagramas e outras documentações. 

15.14. Sem a prévia autorização escrita da FISCALIZAÇÃO, a 

CONTRATADA não deverá alterar programações, cronogramas e 

projetos já aprovados.  

15.15. Qualquer determinação da FISCALIZAÇÃO deverá ser 

prontamente obedecida pela CONTRATADA, quer quanto a sua 

natureza, quer quanto o desenvolvimento dos trabalhos, desde que 

seja compatível com os termos do CONTRATO. 

NOTA - Os retrabalhos deverão ensejar emissões de Ordens de 

Serviço específicas, de modo a não permitir informações 

duplicadas na apropriação dos custos correspondentes. 

15.16. A FISCALIZAÇÃO fará inspeções periódicas nos serviços e 

qualquer reclamação ou advertência a ser feita à CONTRATADA, 

deverá a ela ser transmitida por escrito; 

15.17. A FISCALIZAÇÃO, não eximirá a CONTRATADA da total 

responsabilidade pela ordeira e boa execução, supervisão e 

controle dos serviços, nas condições previstas neste TR. 

15.18. No caso de inobservância, pela CONTRATADA, das exigências 

formuladas pela FISCALIZAÇÃO poderá ensejar a aplicação das 

penalizações previstas neste CONTRATO; 
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 16. DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS  

16.1. Os serviços, objeto deste Termo de Referência, serão 

mensalmente aferidos por meio das informações, documentos, 

registros, notas fiscais, entregues pela CONTRATADA, acompanhados 

de vistoria técnica. 

16.2 A Metodologia de medição significa que todos os serviços 

prestados pela CONTRATADA terão um método específico de medição, 

conforme descrição abaixo: 

a) Manutenção Preventiva: 

b) Manutenção Corretiva: 

c) Serviços Extra-manutenção: 

1. A CONTRATADA deverá indicar, em conformidade com a proposta 

comercial vencedora, o preço unitário (homem-hora) dos 

profissionais multiplicado pelo tempo gasto/necessário à execução 

do serviço de manutenção nos sistemas, subsistemas ou 

equipamentos solicitados pela CONTRATANTE, objeto deste Termo de 

Referência;  

16.3. Caberá à FISCALIZAÇÃO exercer o controle dos serviços  

realizados por mês.  

17. DAS NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO  

17.1. A CONTRATADA deverá manter o seu pessoal engajado na 

execução dos serviços, com adequado uniforme e equipamento de 

proteção individual de segurança, devendo apresentar no início da 

prestação dos serviços os seguintes documentos: 

a) ASO – Atestado de Saúde Ocupacional, de todos os empregados, 

antes do início das atividades (original); 
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 b) Ficha de Controle de Distribuição de EPI (cópia); 

c) outros documentos legais exigidos pela legislação em vigor. 

17.2. A CONTRATADA deverá fazer inspeção periódica nos 

equipamentos de proteção individual e coletiva, bem como da sua 

utilização, retirando de circulação aqueles que estiverem sem 

condições seguras de uso.  

17.3. À CONTRATADA caberá garantir o cumprimento das Normas 

Regulamentadoras que abrangem ou tratam sobre a segurança do 

trabalho a cerca dos serviços de manutenção a serem prestados.  

17.4. A CONTRATADA deverá assegurar dentre outras normas a 

aplicação das Normas Regulamentadoras: 

NR05: COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA. 

NR06: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI. 

NR 08: EDIFICAÇÕES. 

NR10: SEGURANÇA NOS SERVIÇOS EM ELETRICIDADE. 

NR11: TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE 

MATERIAIS. 

NR12: SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. 

NR18: CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA 

CONSTRUÇÃO – PCMAT. 

NR21: TRABALHOS A CÉU ABERTO. 

NR26: SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA. 

NR33: SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS. 

NR35: TRABALHO EM ALTURA. 
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 18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1. Antes do início da execução dos serviços, a FISCALIZAÇÃO, 

deverá classificar as atividades de acordo com a prioridade de 

execução, atendendo a seguinte classificação:  

1. Prioridade 1: Tempo para início em até 24 horas. 

2. Prioridade 2: Tempo para início em até 48 horas. 

3. Prioridade 3: Tempo para início em até 7 dias úteis. 

4. Prioridade 4: Tempo para início em até 15 dias úteis. 

5. Prioridade 5: Tempo para combinar. 

18.2. A CONTRATADA terá total responsabilidade sobre seus 

resultados, devendo agir de forma proativa para garantir a 

produtividade e confiabilidade desejadas e, consequentemente, a 

qualidade dos serviços prestados, sem ônus adicionais para a 

CONTRATANTE; 

18.3. No decorrer do Contrato, não serão levadas em consideração 

comunicações verbais, ressalvadas as recomendações de reduzida 

complexidade técnica, orientações técnicas objetivas realizadas 

durante a execução de determina atividade de manutenção ou 

aquelas de urgência ou emergência feitas pela FISCALIZAÇÃO; 

18.4. Ressalvado o disposto no item anterior todas as 

comunicações que envolvem a execução deste Contrato, além 

daquelas pertinentes ao “Diário de Ocorrência”, serão 

consideradas como suficientes se feitas por escrito e entregues à 

CONTRATANTE e/ou CONTRATADA ou qualquer outro meio que comprove o 

recebimento; 

18.5. A CONTRATADA deverá indicar, em sua proposta, o custo da 

hora produtiva para a execução dos serviços de manutenção 
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 corretiva e preventiva para os equipamentos ou sistemas objeto 

deste termo de referência. 

18.6. O valor da medição mensal será variável em função dos 

serviços executados, podendo alcançar e/ou ultrapassar o valor 

máximo previsto para as atividades do mês, conforme cronograma de 

manutenção e condições estabelecidas neste Termo de Referência. 

18.7. A FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA farão em conjunto o controle 

da implantação dos serviços. 

18.8. Os profissionais contratados deverão realizar intervenções 

a qualquer hora, sem que estas sejam dispensadas, a critério 

exclusivo da FISCALIZAÇÃO, para impedir a interrupção do 

funcionamento dos sistemas, subsistemas e equipamentos. 

18.9. Não serão admitidas modificações que alterem a essência da 

contratação dos serviços de manutenção, bem como a apresentação 

de justificativas de implementação de novas tecnologias que não 

sejam devidamente explicitadas e econômica/tecnicamente 

comprovadas. 

18.10. A aceitação da proposta apresentada na licitação não exime 

a CONTRATADA das responsabilidades sobre seus resultados, desta 

forma caso a proposta não surta os efeitos esperados quando da 

execução do Contrato, a CONTRATADA deverá agir imediatamente para 

garantir a produtividade e a confiabilidade desejadas e 

consequentemente a qualidade dos serviços, sem ônus adicionais 

para a CONTRATANTE.  

18.11. O Contrato a ser firmado não enseja relação empregatícia 

entre a Prefeitura Municipal de Dom Joaquim/MG e o pessoal 

designado pela CONTRATADA para a prestação dos serviços objeto do 

Contrato. 

18.12. A empresa CONTRATADA deverá garantir, pelo prazo mínimo de 

5 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados a partir 
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 da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme 

artigo 618 do Código Civil Brasileiro; 

19. DOS ADENDOS 

19.1. Adendo I: Tabelas Descritivas. 

19.2. Adendo II: Memorial Descritivo. 

19.3. Adendo III: Planilha de Custos e Formação de Preços de 

Serviços Contínuos - Orçamento Estimado; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

M U N I C Í P I O  D E  D O M J O A Q U I M 

CNPJ Nº: 18.303.198/0001-48 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Praça Cônego Firmiano n0 40 - Centro - Dom Joaquim - Minas Gerais - CEP: 35.865-000 

TELEFAX: (31) 3866-1212 e 3866-1399 - e-mail: licitaçao@domjoaquim.mg.gov.br 
 

  

 

 

ADENDO I - TABELAS DESCRITIVAS 

 

1. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS E SUBSISTEMAS ATENDIDOS: 

 Equipamentos e Sistemas Representativos  

1.1. Subsistema Esgoto 

ITEM  DESCRIÇÃO QUANTIDADE LOCALIZAÇÃO 

1 SANITÁRIOS  

2 un.. Escola Municipal Padre João Miranda  
2 un.. Escola Municipal João Ferreira da Santa Cruz  
2 un. Escola MunicipalJoão Thomaz  
2 un. Escola Municipal Cônego Firmiano  
2 un. Escola Municipal Capitão Bento Teixeira  
4 un. Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  
2 un. Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  
2 un. Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  
2 un. Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  
2 un. Centro de Educação Luiza MarilacJosafá de Figueiredo  
3 un. Centro Referência de Assistência Social - CRAS São Domingos  
2 un. Conselho Tutelar de Dom Joaquim  
2 un. Abrigo de Assistência Social “Raio de Luz”  
6 un. Prefeitura Municipal de Dom Joaquim  
6 un. Câmara Municipal de Dom Joaquim  
6 un. Secretaria de Obras  
4 un. Secretaria de Saúde 
2 un. Museu Municipal  
8 un. Unidades Básica de Saúde 
2 un. Farmácia de Minas  
2 un. Ginásio Poliesportivo Antônio Eduardo Glória  
2 un. Complexo da Barragem  
2 un. Cemitério/Velório Municipal de Dom Joaquim 

2 CAIXAS DE ESGOTO  

1 un. Escola Municipal Padre João Miranda  
1 un. Escola Municipal João Ferreira da Santa Cruz  
1 un. Escola MunicipalJoão Thomaz  
1 un. Escola Municipal Cônego Firmiano  
1 un. Escola Municipal Capitão Bento Teixeira  
2 un. Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  
2 un. Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  
2 un. Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  
2 un. Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  
2 un. Centro de Educação Luiza MarilacJosafá de Figueiredo  
2 un. Centro Referência de Assistência Social - CRAS São Domingos  
1 un. Conselho Tutelar de Dom Joaquim  
2 un. Abrigo de Assistência Social “Raio de Luz”  
2 un. Prefeitura Municipal de Dom Joaquim  
2 un. Secretaria de Obras  
4 un. Secretaria de Saúde 
2 un. Museu Municipal  
6 un. Unidades Básica de Saúde 
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 1 un. Farmácia de Minas  
4 un. Ginásio Poliesportivo Antônio Eduardo Glória  

  Complexo da Barragem  
1un. Cemitério/Velório Municipal de Dom Joaquim 

    

1.2. Subsistema Água Potável 

ITEM  DESCRIÇÃO QUANTIDADE LOCALIZAÇÃO 

1 CAIXAS D'ÁGUA 

1 un. Escola Municipal Padre João Miranda  
1 un. Escola Municipal João Ferreira da Santa Cruz  
1 un. Escola MunicipalJoão Thomaz  
1 un. Escola Municipal Cônego Firmiano  
1 un. Escola Municipal Capitão Bento Teixeira  
2 un. Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  
2 un. Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  
2 un. Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  
2 un. Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  
1 un. Centro de Educação Luiza MarilacJosafá de Figueiredo  

2 un. 
Centro Referência de Assistência Social - CRAS São 

Domingos  
1 un. Conselho Tutelar de Dom Joaquim  
1 un. Abrigo de Assistência Social “Raio de Luz”  
4 un. Prefeitura Municipal de Dom Joaquim  
6 un. Secretaria de Obras  
2 un. Secretaria de Saúde 
1 un. Museu Municipal  
6 un. Unidades Básica de Saúde 
1 un. Farmácia de Minas  
4 un. Ginásio Poliesportivo Antônio Eduardo Glória  
1 un. Complexo da Barragem  
1 un. Cemitério/Velório Municipal de Dom Joaquim 

2 BEBEDOUROS 

1 un. Escola Municipal Padre João Miranda  
1 un. Escola Municipal João Ferreira da Santa Cruz  
1 un. Escola MunicipalJoão Thomaz  
1 un. Escola Municipal Cônego Firmiano  
1 un. Escola Municipal Capitão Bento Teixeira  
1 un. Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  
1 un. Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  
1 un. Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  
1 un. Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  
1 un. Centro de Educação Luiza MarilacJosafá de Figueiredo  
1 un. Centro de Assistência Social - CRAS São Domingos  
1 un. Conselho Tutelar de Dom Joaquim  
1 un. Abrigo de Assistência Social “Raio de Luz”  
1 un. Prefeitura Municipal de Dom Joaquim  
4 un. Secretaria de Obras  
2 un. Secretaria de Saúde 
1 un. Museu Municipal  
4 un. Unidades Básica de Saúde 
1 un. Farmácia de Minas  
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 2 un. Ginásio Poliesportivo Antônio Eduardo Glória  
1 un. Complexo da Barragem  

1 un. Cemitério/Velório Municipal de Dom Joaquim 
    

1.3. Subsistema Drenagem  

ITEM  DESCRIÇÃO 
QUANTIDADE 

(GRUPOS) 

DISTRIBUÍDOS 
LOCALIZAÇÃO 

1 

CALHAS,  

RUFOS,  

PINGADEIRAS  

E DESCIDAS  

D'ÁGUA 

1cj. Escola Municipal Padre João Miranda  
1cj. Escola Municipal João Ferreira da Santa Cruz  
1cj. Escola MunicipalJoão Thomaz  
1cj. Escola Municipal Cônego Firmiano  
1cj. Escola Municipal Capitão Bento Teixeira  
2cj. Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  
2cj. Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  
2cj. Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  
2cj. Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  
1cj. Centro de Educação Luiza MarilacJosafá de Figueiredo  
2cj. Centro Referência de Assistência Social - CRAS São Domingos  
1cj. Conselho Tutelar de Dom Joaquim  
1cj. Abrigo de Assistência Social “Raio de Luz”  
4cj. Prefeitura Municipal de Dom Joaquim  
6cj. Secretaria de Obras  
2cj. Secretaria de Saúde 
1cj. Museu Municipal  
6cj. Unidades Básica de Saúde 
1cj. Farmácia de Minas  
4cj. Ginásio Poliesportivo Antônio Eduardo Glória  
1cj. Complexo da Barragem  
1cj. Cemitério/Velório Municipal de Dom Joaquim 

  

VALA, CANAIS, 

CANALETAS, 

VALETAS, CAIXAS 

DE PASSAGEM, 

BOCAS DE LOBO E 

MATA-BURRO 

1cj. Complexo da Barragem  

1cj. Cemitério/Velório Municipal de Dom Joaquim 

1cj. Cemitério Municipal de Distrito de Dom Joaquim (Gororós); 

1cj. 
Vias e calçadas urbanas do perímetro Urbano do Município de 

Dom Joaquim 

1cj. 
Vias e calçadas do Distrito Municipal de Dom Joaquim 

(Gororós); 

1cj. Vias e calçadas da Comunidade Rural de São José da Ilha 

1cj. 
Praças e áreas verdes do perímetro urbano do Município de 

Dom Joaquim  

1cj. 
Praças e área verdes do Distrito Municipal de Dom Joaquim 

(Gororós) 

1cj. Praças e áreas verdes da Comunidade Rural de São José da Ilha 

1cj. 
Todas as Praças localizadas no perímetro Urbano de Dom 

Joaquim 

1cj. 
Praças e áreas verdes do perímetro urbano do Município de 

Dom Joaquim  

1cj. 
Estradas vicinais que ligam o Município de Dom Joaquim às 

Comunidades rurais 

1cj. Cemitério/Velório Municipal de Dom Joaquim 
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1.4. Subsistema Pavimentos 

ITEM  DESCRIÇÃO QUANTIDADE  LOCALIZAÇÃO 

1 
PAVIMENTO 

FLEXÍVEL 

(ASFÁTICO) 

  

5000 metros 
Vias e calçadas urbanas do perímetro Urbano do Município de 

Dom Joaquim 

2000 metros 
Vias e calçadas do Distrito Municipal de Dom Joaquim 

(Gororós); 

 2 

PAVIMENTO SEMI-

FLEXÍVEL (BLOCOS 

INTERTRAVADOS E 

BLOQUETES) 

500 metros Complexo da Barragem  

20.000 metros 
Vias e calçadas urbanas do perímetro Urbano do Município de 

Dom Joaquim 

4.500 metros 
Vias e calçadas do Distrito Municipal de Dom Joaquim 

(Gororós); 
2.000 m Vias e calçadas da Comunidade Rural de São José da Ilha 

 3 

PAVIMENTO EM 

CONCRETO OU 

PEDRA (PEDRAS 

PORTUGUESAS) 

  

3.000 metros 
Praças e áreas verdes do perímetro urbano do Município de Dom 

Joaquim  

600 metros 
Praças e área verdes do Distrito Municipal de Dom Joaquim 

(Gororós) 

450 metros Praças e áreas verdes da Comunidade Rural de São José da Ilha 

  

  

 

 

1.5. Subsistema Edificações 

ITEM  DESCRIÇÃO QUANTIDADE LOCALIZAÇÃO 

1 
MUROS, PAREDES OU 

CERCAS 

790 m2 Escola Municipal Padre João Miranda  
711 m2 Escola Municipal João Ferreira da Santa Cruz  

1106 m2 Escola Municipal João Thomaz  
711 m2 Escola Municipal Cônego Firmiano  

505,6 m2 Escola Municipal Capitão Bento Teixeira  
1074,4 m2 Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  
505,6 m2 Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  
442,4 m2 Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  
442,4 m2 Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  
316 m2 Centro de Educação Luiza MarilacJosafá de Figueiredo  
474 m2 Centro Referência de Assistência Social - CRAS São Domingos  
158 m2 Conselho Tutelar de Dom Joaquim  

347,6 m2 Abrigo de Assistência Social “Raio de Luz”  
3412,8 m2 Prefeitura Municipal de Dom Joaquim  
3634 m2 Secretaria de Obras  
3634 m2 Secretaria de Saúde 
3634 m2 Museu Municipal  

1564,2 m2 Unidades Básica de Saúde 
197,5 m2 Farmácia de Minas  
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 8690 m2 Ginásio Poliesportivo Antônio Eduardo Glória  
545,1 m2 Complexo da Barragem  

170,64 m2 Cemitério/Velório Municipal de Dom Joaquim 

2 
PISOS E 

REVESTIMENTOS 

340 m2 Escola Municipal Padre João Miranda  

306 m2 Escola Municipal João Ferreira da Santa Cruz  

476 m2 Escola MunicipalJoão Thomaz  

306 m2 Escola Municipal Cônego Firmiano  

217,6 m2 Escola Municipal Capitão Bento Teixeira  

462,4 m2 Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  

217,6 m2 Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  

190,4 m2 Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  

190,4 m2 Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  

136 m2 Centro de Educação Luiza MarilacJosafá de Figueiredo  

204 m2 Centro Referência de Assistência Social - CRAS São Domingos  

68 m2 Conselho Tutelar de Dom Joaquim  

149,6 m2 Abrigo de Assistência Social “Raio de Luz”  

1468,8 m2 Prefeitura Municipal de Dom Joaquim  

367,2 m2 Câmara Municipal de Dom Joaquim  

1564 m2 Secretaria de Obras  

1564 m2 Secretaria de Saúde 

1564 m2 Museu Municipal  

673,2 m2 Unidades Básica de Saúde 

85 m2 Farmácia de Minas  

3740 m2 Ginásio Poliesportivo Antônio Eduardo Glória  

234,6 m2 Complexo da Barragem  

73,44 m2 Cemitério/Velório Municipal de Dom Joaquim 

ITEM  DESCRIÇÃO QUANTIDADE LOCALIZAÇÃO 

3 
ESQUADRIAS, PORTAS  

E JANELAS 

18 un. Escola Municipal Padre João Miranda  
18 un. Escola Municipal João Ferreira da Santa Cruz  
25 un. Escola MunicipalJoão Thomaz  
18 un. Escola Municipal Cônego Firmiano  
18 un. Escola Municipal Capitão Bento Teixeira  
28 un. Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  
16 un. Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  
16 un. Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  
16 un. Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  
16 un. Centro de Educação Luiza MarilacJosafá de Figueiredo  
25 un. Centro Referência de Assistência Social - CRAS São Domingos  
15 un. Conselho Tutelar de Dom Joaquim  
18 un. Abrigo de Assistência Social “Raio de Luz”  
96 un. Prefeitura Municipal de Dom Joaquim  
30 un. Secretaria de Obras  
12 un. Secretaria de Saúde 
4 un. Museu Municipal  
45 un. Unidades Básica de Saúde 
14 un. Farmácia de Minas  
15 un. Ginásio Poliesportivo Antônio Eduardo Glória  
20 un. Complexo da Barragem  
10 un. Cemitério/Velório Municipal de Dom Joaquim 
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4 
TELHADOS E  

ENGRADAMENTOS  

DAS COBERTURA 

340 m2 Escola Municipal Padre João Miranda  

306 m2 Escola Municipal João Ferreira da Santa Cruz  

476 m2 Escola MunicipalJoão Thomaz  

306 m2 Escola Municipal Cônego Firmiano  

217,6 m2 Escola Municipal Capitão Bento Teixeira  
462,4 m2 Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  
217,6 m2 Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  
190,4 m2 Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  
190,4 m2 Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  
136 m2 Centro de Educação Luiza MarilacJosafá de Figueiredo  

204 m2 Centro Referência de Assistência Social - CRAS São Domingos  

68 m2 Conselho Tutelar de Dom Joaquim  

149,6 m2 Abrigo de Assistência Social “Raio de Luz”  

1468,8 m2 Prefeitura Municipal de Dom Joaquim  

1564 m2 Secretaria de Obras  

1564 m2 Secretaria de Saúde 

1564 m2 Museu Municipal  
673,2 m2 Unidades Básica de Saúde 

85 m2 Farmácia de Minas  
3740 m2 Ginásio Poliesportivo Antônio Eduardo Glória  
234,6 m2 Complexo da Barragem  

73,44 m2 Cemitério/Velório Municipal de Dom Joaquim 

 

1.6. Subsistema Instalações elétricas 

ITEM  DESCRIÇÃO QUANTIDADE LOCALIZAÇÃO 

1 PONTOS DE TOMADAS 

8 un. Escola Municipal Padre João Miranda  
8 un. Escola Municipal João Ferreira da Santa Cruz  
15 un. Escola Municipal João Thomaz  
8 un. Escola Municipal Cônego Firmiano  
8 un. Escola Municipal Capitão Bento Teixeira  
25 un. Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  
25 un. Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  
25 un. Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  
25 un. Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  
25 un. Centro de Educação Luiza MarilacJosafá de Figueiredo  
20 un. Centro Referência de Assistência Social - CRAS São Domingos  
15 un. Conselho Tutelar de Dom Joaquim  
8 un. Abrigo de Assistência Social “Raio de Luz”  
50 un. Prefeitura Municipal de Dom Joaquim  
30 un. Secretaria de Obras  
10 un. Secretaria de Saúde 
6 un. Museu Municipal  
22 un. Unidades Básica de Saúde 
8 un. Farmácia de Minas  
10 un. Ginásio Poliesportivo Antônio Eduardo Glória  
8 un. Complexo da Barragem  
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 8 un.  Cemitério/Velório Municipal de Dom Joaquim 

2 
PONTOS DE 

ILUMINAÇÃO 

5 un. Escola Municipal Padre João Miranda  

5 un. Escola Municipal João Ferreira da Santa Cruz  

12 un. Escola MunicipalJoão Thomaz  

5 un. Escola Municipal Cônego Firmiano  

6 un. Escola Municipal Capitão Bento Teixeira  

8 un. Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  

8 un. Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  

6 un. Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  

6 un. Centro de Educação Infantil Arlinda Viana  

12 un. Centro de Educação Luiza MarilacJosafá de Figueiredo  

6 un. Centro Referência de Assistência Social - CRAS São Domingos  

5 un. Conselho Tutelar de Dom Joaquim  

7 un. Abrigo de Assistência Social “Raio de Luz”  

45 un. Prefeitura Municipal de Dom Joaquim  

8 un. Secretaria de Obras  

5 un. Secretaria de Saúde 

4 un. Museu Municipal  

16 un. Unidades Básica de Saúde 

5 un. Farmácia de Minas  

6 un. Ginásio Poliesportivo Antônio Eduardo Glória  

14 un. Complexo da Barragem  

5 un. Cemitério/Velório Municipal de Dom Joaquim 

2. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

Segue a relação dos horários para execução das tarefas nos subsistemas 

e equipamentos atendidos pelo presente Termo de Referência: 

Tarefa  Horário  

Serviços de Manutenção 

Preventiva  

De segunda-feira a sexta-feira, das 8:00h as 

17:00h, com intervalo de 12:00h as 13:00h para 

alimentação.  

 

Serviços de Manutenção 

Corretiva  

De segunda-feira a sexta-feira, das 8:00h as 

17:00h, com intervalo de 12:00h as 13:00h para 

alimentação.  

 

Serviços Extramanutenção De segunda-feira a sexta-feira, das 8:00h as 

17:00h, com intervalo de 12:00h as 13:00h para 

alimentação.  

 

Serviços de Conservação e 

Limpeza 

De segunda-feira a sexta-feira, das 8:00h as 

17:00h, com intervalo de 12:00h as 13:00h para 
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 alimentação.  

 

  

3. DESCRIÇÃO DOS TURNOS DE TRABALHO 

Preferencialmente, os serviços serão realizados no horário 

comercial, que procede conforme tabela abaixo: 

Dia Horário  

De segunda-feira a sexta-feira.  Das 8:00h as 17:00h. 

4. DESCRIÇÃO DOS TURNOS DE TRABALHO  

Segue a descrição da equipe de trabalho dimensionada para 

execução das atividades previstas no presente Termo de 

Referência: 

EFETIVO SUGERIDO 

CARGO/FUNÇÃO 
QTD DE POSTOS 

SUGERIDOS 

SUPERVISOR GERAL DE 

MANUTENÇÃO 

                                                             

1,00  

PEDREIRO DE MANUT. 
                                                             

3,00  

PINTOR DE MANUT. 
                                                             

2,00  

BOMBEIRO HIDRÁULICO 
                                                             

1,00  

ELETRICISTA DE MANUT. 
                                                             

1,00  

CALCETEIRO 
                                                             

1,00  

SERVENTES DE MANUT. 
                                                             

8,00  

 

5. DESCRIÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS  
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 Segue a descrição da qualificação dos profissionais que 

executarão as atividades previstas no presente Termo de 

Referência: 

5.1. SUPERVISOR GERAL DE MANUTENÇÃO (Código CBO: 9501-10) 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Administram equipes, metas e 

resultados de manutenção predial. Elaboram orçamento, planejam as 

atividades e controlam o processo para sua realização. Elaboram 

documentação técnica e zelam pela segurança, saúde e meio 

ambiente. Supervisionam equipes de trabalhadores de obras civis e 

manutenção. Controlam padrões produtivos como inspeção da 

qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre 

especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas 

de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administram o 

cronograma da obra. 

5.2. PEDREIRO DE MANUTENÇÃO (Código CBO: 7152-10)  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Executar trabalhos em alvenaria, 

concreto, revestimentos de paredes, assentamentos de pisos 

(inclusive granito), acabamentos e demais atividades e outros 

materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, 

utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício para 

construir, reformar ou reparar prédios e obras similares. 

5.3. PINTOR DE MANUTENÇÃO (Código CBO: 7166-10)  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Analisam e preparam as superfícies a 

serem pintadas e calculam quantidade de materiais para pintura. 

Identificam, preparam e aplicam tintas em superfícies, dão 

polimento e retocam superfícies pintadas. Secam superfícies e 

reparam equipamentos de pintura. 

5.4. BOMBEIRO HIDRÁULICO (Código CBO: 7241-10) 
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 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Operacionalizam projetos de 

instalações de tubulações, definem traçados e dimensionam 

tubulações; especificam, quantificam e inspecionam materiais; 

preparam locais para instalações, realizam pré-montagem e 

instalam tubulações. Realizam testes operacionais de pressão de 

fluidos e testes de estanqueidade. Protegem instalações e fazem 

manutenções em equipamentos e acessórios. 

5.5. ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO (Código CBO: 9511-05) 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Montar, ajustar, instalar, manter e 

reparar aparelhos e equipamentos elétricos e, tais como motores, 

dínamos, instrumentos, aparelhos transmissores e receptores de 

sinais, aparelhos eletrodoméstico, computadores e equipamentos 

auxiliares e aparelhos de controle e regulagem de corrente. 

Montar e manter instalações elétricas de residências, fábricas e 

outros estabelecimentos, bem como de embarcações, aviões, 

automóveis automotores. Instalar e manter as redes de linhas 

elétricas, de alta e baixa tensão, telefônicas e telegráficas e 

seu equipamento auxiliar. Executar outras tarefas de mesma 

natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 

organizacional. 

5.6. CALCETEIRO (Código CBO: 7152-05) 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:Organizam e preparam o local de 

trabalho na obra; constroem fundações e estruturas de alvenaria, 

aplicam revestimentos e contrapisos. Fazem o assentamento de 

pedras irregulares, visando à pavimentação de ruas,carregam e 

descarregam veículos em geral; Transportam, arrumam mercadorias, 

materiais de construção e outros;Procedem à abertura de valas; 

efetuam serviços de capina em geral. Auxiliam em tarefas de 

construção, calçamentos e pavimentação em geral; Executam a 

pavimentação de leitos de estradas, ruas e obras similares, 

espalhando uma camada de areia ou terra e recobrindo-a com 

paralelepípedos, blocos de concreto, ou outro material, para dar-
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 lhes melhor aspecto e facilitar o trânsito de veículos e 

pedestres. 

5.7. SERVENTE DE MANUTENÇÃO (Código CBO: 7170-20) 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Demolem edificações de concreto, de 

alvenaria e outras estruturas; preparam canteiros de obras, 

limpando a área e compactando solos. Efetuam manutenção de 

primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando 

condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos 

mecânicos nos mesmos. Realizam escavações e preparam massa de 

concreto e outros materiais. 

6. DOS UNIFORMES 

A qualidade e o modelo do uniforme deverão ser aprovados pela 

CONTRATANTE, sendo composto das seguintes peças para cada 

funcionário:  

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE PERIODICIDADE 

        

1 Calça Brim 68  SEMESTRAL  

2 Camisa Brim 68  SEMESTRAL  

3 Capa para chuva 34  ANUAL  

 

7. DOS EPI’S (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) 

Especificação dos Equipamentos de Proteção Individual–  EPI que  

os empregados da contratada deverão utilizar, composto das 

seguintes equipamentos e periodicidade de troca,  para cada 

funcionário:  

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE PERIODICIDADE 

1 Avental de Raspa 2  ANUAL  

2 Botina Solado injetado 34  ANUAL  

3 Óculos com proteção 34  ANUAL  

4 Perneira PVC 17  ANUAL  
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 5 Protetor facial de acrílico 2  ANUAL  

6 Protetor solar 17  MENSAL  

7 Luva vaqueta 34  SEMESTRAL  

8 Luva PVC 9  SEMESTRAL  

9 Máscara PFF2 sem manutenção 100  MENSAL  

10 
Máscara semifacial com 
manutenção 

4  ANUAL  

11 
Filtro químico para vapores 
orgânicos 

2  SEMESTRAL  

12 Capacete 34  ANUAL  

13 Avental de PVC 9  SEMESTRAL  

14 Trava quedas 4  ANUAL  

15 
Cinto de Segurança Tipo 
Paraquedista com talabarte 

4  ANUAL  

16 Corda para linha de vida 4  ANUAL  

       

 

8. DOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  

LISTA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS SUGERIDOS NECESSÁRIAS À MANUTENÇÃO   

    
  

Item  Descrição 

      

01 ALAVANCA /PONTEIRO 1,80 m 

02 ALICATE DE PRESSÃO (COM MORDENTES PLANOS DENTADOS OU LISOS) 

03 ALICATE UNIVERSAL AÇO CARBONO 210mm 

04 ARCO DE SERRA DE METAIS 12'' 

05 CARRINHO DE MÃO COM CHASSI METÁLICO E CAÇAMBA METÁLICA, 50L 

06 PICARETA CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA DE 90 cm 

07 COLHER DE PEDREIRO COM HASTE CURVA 7 POL  

08 COLHER DE PEDREIRO COM HASTE CURVA 8 POL  

09 COLHER DE PEDREIRO COM HASTE CURVA 9 POL  

10 DESEMPENADEIRA METÁLICA LISA COM CABO DE MADEIRA - 272X120X75mm 

11 DESEMPENADEIRA METÁLICA COM DENTES A - 272X120X75mm 

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
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 12 ENXADÃO LARGO E LEVE COM CABO DE MADEIRA DE 150cm 

13 ENXADA CANAVIEIRA COM CABO DE MADEIRA DE 150cm 

14 ESCADA DE ALUMÍNIO STANDARD 5 DEGRAUS  

15 ESPÁTULA DE PINTURA Nº4  

16 ESPÁTULA DE PINTURA Nº8  

17 ESPÁTULA DE PINTURA Nº12  

18 ESQUADRO EM ALUMÍNIO 12''  

19 EXTENSÃO ELÉTRICA TRIPLA 5 mm 10 METROS  

20 FOICE ROÇADEIRA COM CABO DE MADEIRA  

21 FORMÃO CHANFRADO 1''  

22 GARFO REFORÇADO 4 DENTES  

23 CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE MADEIRA DE 1,10m 

24 JOGO DE CHAVE DE BOCA 12 PEÇAS  

25 JOGO DE CHAVE DE FENDA E TORX 22 PEÇAS  

26 JOGO DE CHAVE PHILLIPS E TORX 22 PEÇAS  

27 JOGO DE CHAVE ALLEN HEXAGONAL  

28 JOGO DE CHAVE COMBINADA  

29 SERRA COPO 19mm 

30 LIMA CHATA BASTARDA 12''  

31 LIMA REDONDA BASTARDA 10''  

32 LINHA DE NYLON PRA PEDREIRO LISA, ROLO DE 50m  

33 MACHADO SOLDADO COM CABO  

34 FURADEIRA DE IMPACTO FORT -500 W 2 VELOCIDADES 1/2''  

35 FURADEIRA DE IMPACTO INDUSTRIAL DV18VEB 1/2'' 690W 220V -  

36 MARRETA OITAVADA 1 kg  

37 MARRETA OITAVADA 2 kg  

38 MARTELO BORRACHA 60mm PRETO  

39 MARTELO DE UNHA 23 mm  

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
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 40 MARTELO DE BOLA 500G 

41 METRO BAMBU 2M 

42 NÍVEL DE MADEIRA 14  

43 TRINCHA 4 

44 PÉ DE CABRA DUPLO DE 90 cm  

45 PICARETA ESTREITA COM CABO DE MADEIRA DE 90 cm  

46 PLAINA FACA 580 W 220 v 

47 PONTEIRO SEXTAVADO PARA PEDRA 3/4" X 10" 

48 PRUMO DE CENTRO 400GR  

49 PRUMO DE FACE 500GR  

50 RASTELO ANCINHO GRAMA DE FERRO COM CABO 14 DENTES  

51 REBITADOR MANUAL TIPO ALICATE  

52 RISCADOR DE AZULEJO F1/4  

53 CORTADOR DE VIDRO  

54 CORTADOR DE PISOS E AZULEJOS 50 CM  

55 SERRA TICO-TICO HOBBY 380 W 127 v  

56 KIT PINTURA COM 5 PEÇAS  

57 SERROTE PROFISSIONAL 22 POL.  

58 TALHADEIRA MANUAL 8 

59 TALHADEIRA MANUAL 10  

60 TALHADEIRA MANUAL 12  

61 TESOURA PARA CHAPA 10  

62 TORQUÊS ARMADOR PROFISSIONAL 10 POL. 

63 TORQUÊS ARMADOR PROFISSIONAL 13 POL.  

64 TRENA DE BOLSO AMARELA 5 X 16MM  

65 TRENA LONGA ABERTA COM FITA EM FIBRA DE VIDRO 30M  

66 TRINCHA 3" 

67 ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6.1/2 (165MM) PROFISSIONAL  

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
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 68 FERRO DE SOLDA 550W ROBUSTO 220V  

69 APLICADOR PARA TUBO DE SILICONE  

70 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 127V 

71 TRINCHA 2" 

72 ESCOVA MANUAL DE AÇO COM CABO DE MADEIRA  

73 JOGO DE BROCAS DE 2 A 8 MM PARA MADEIRA 

74 ROÇADEIRA COSTAL 

75 ROÇADEIRA HIDRAULICA DUPLA TRANSMISSÃO DIRETA LATERAL  

76 CORTADOR DE GRAMA ELÉTRICO 2.500 WATTS CORTE DE 72 MM SEM RECOLHEDOR - CE45M  

77 GROSA RETA, CORPO EM AÇO CARBONO TEMPERADO, DENTEADO: TIPO BASTARDO SIMPLES, 
CABO INJETADO 10" 

78 CHAVE DE GRIFO 8" 

79 CHAVE DE GRIFO 10" 

80 CHAVE DE GRIFO 12" 

81 CHAVE DE GRIFO 14" 

82 CHAVE DE GRIFO 18" 

83 CHAVE DE GRIFO 24" 

84 CHAVE DE GRIFO 36" 

85 CHAVE DE GRIFO 48" 

86 PA DE BICO COM CABO DE MADEIRA 74CM E COM TERMINAÇÃO "Y" METÁLICA 

87 PÁ DE BICO COM CABO DE MADEIRA DE 120 cm 

88 PÁ QUADRADA COM CABO DE MADEIRA DE 120 cm 

89 PÁ QUADRADA COM CABO DE MADEIRA DE 74 cm E COM TERMINAÇÃO "Y" METÁLICA 

90 VASSOURA GARI, CEPA PLÁSTICA, CERDAS DURAS ACOMPANHA CABO 60 cm 

91 VASSOURA GARI, CEPA PLÁSTICA, CERDAS SINTÉTICA ACOMPANHA CABO 37 cm 

92 VASSOURA DOMÉSTICA, CERDAS SINTÉTICAS PLUMADAS, ACOMPANHA CABO 

93 TRINCHA PARA PINTURA EM METAIS 512 2" 

94 JOGO DE BITS PARA PARAFUSADEIRA 

95 PARAFUSADEIRA 

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
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 96 JOGO DE BROCAS PARA CONCRETO  

97 JOGO DE BROCAS PARA METAIS 

98 JOGO DE BROCAS PARA MADEIRA 

99 PISTOLA PARA PINTURA  

100 COMPRESSOR DE AR 220VOLTS COM MANGUEIRA DE 100 MESTROS 

101 ESCADA DE ALUMÍNIO STANDARD 13 DEGRAUS  

102 MARTELETE ROMPEDOR  

103 COMPACTADOR  

 

9. DAS ROTINAS DE MANUTENÇÃO 

9.1. A CONTRATADA deverá realizar os serviços preventivos de 

manutenção nos sistemas, subsistemas e equipamentos descritos no 

presente Termo de Referência, atendendo, no mínimo, ao descrito 

nas instruções técnicas de manutenção descritas a seguir.  

 9.2. Compete a CONTRATADA a revisão das instruções técnicas de 

manutenção, inserindo etapas ou rotinas de manutenção 

complementares ao mínimo exigido relacionado. 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PBI PTR PQU PSE PAN 

Manutenção Preventiva Subsistema Hidrossanitário - (Esgoto)  

MAO-AJD-

040 
Executar limpeza das caixas        X 

MAO-OFC-

040 
Verificar a rede coletora quanto ao escoamento        X 

MAO-OFC-

075  

Inspecionar e executar reparação ou restauração das 

caixas de esgoto 
       X 

 MAO-AJD-

040 
Lavar as caixas        X 

 MAO-AJD-

040 
Abrir e fechar as tampas        X 

 

 

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PBI PTR PQU PSE PAN 

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm
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Manutenção Preventiva Subsistema Hidrossanitário - (Água Pótavel)  

 MAO-OFC-

040 

Testar funcionamento de acessórios, registros e 

tubulações em geral 
        X 

 MAO-OFC-

040 
Verificar vazamentos nas instalações         X 

 MAO-OFC-

040 

Inspecionar e executar reparação ou restauração das 

caixas de esgoto 
        X 

 MAO-OFC-

040 
Realizar troca dos filtros de bebedouros         X 

 MAO-AJD-

040 
Abrir e fechar as tampas         X 

 MAO-OFC-

040 

Verificar situação das torneiras de esguicho de 

bebedouros 
        X 

 MAO-OFC-

040 

Verificar situação do escoamento de esgoto de 

bebedouros 
        X 

 MAO-AJD-

040 
Executar limpeza interna de bebedouros         X 

 MAO-AJD-

040 
Executar lavagem de reservatórios e caixas d'água       X   

 

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PBI PTR PQU PSE PAN 

Manutenção Preventiva Subsistema Hidrossanitário - (Sanitários)  

 MAO-OFC-

040 

Testar funcionamento de torneiras, válvulas de 

descarga e registros 
        X 

 MAO-OFC-

040 
Verificar vazamentos nas instalações hidráulicas         X 

 MAO-OFC-

040 
Inspecionar estado das louças sanitárias         X 

 MAO-AJD-

040 

Executar limpeza no sifão das pias e mictórios, caixas 

e ralos sifonados 
        X 

 MAO-AJD-

040 
Executar a limpeza da tubulação de esgoto       X X 

 

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PBI PTR PQU PSE PAN 

Manutenção Preventiva Subsistema Drenagem - (Rufos e Calhas)  

 MAO-OFC-

105 
Verificar o estado das calhas, rufos e pingadeiras         X 

 MAO-AJD-

040 

Executar a limpeza dos mesmos e das descidas de 

água 
    X     

 MAO-OFC-

105 
Calafetar fissuras quando necessário         X 

 MAO-OFC- Verificar a limpeza dos telhados, retirando folhas e           
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 105 detritos 

 

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PBI PTR PQU PSE PAN 

Manutenção Preventiva Subsistema Drenagem - (Valetas, Canaletas, Bocas de Lobo, Sarjeta, 

Mata-burros, etc) - Vias Urbanas de Dom Joaquim 

 MAO-AJD-

040 

Limpeza do entulho acumulado na confluência com 

canal de desvio 
      X   

 MAO-OFC-

075 
Reparar trincas e substituir quando necessário       X   

 MAO-AJD-

040 
Executar limpeza de galerias, valetas e canaletas       X   

  Executar capina de valetas e canaletas       X   

 

 

 

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PBI PTR PQU PSE PAN 

Manutenção Preventiva Subsistema Pavimentação - (Asfalto) - Vias Urbanas de Dom Joaquim 

 MAO-OFC-

075 

Verificar a existência de fissuras, trincas, depressões e 

desgastes 
      X   

 MAO-OFC-

080 
Inspecionar a pintura de sinalização       X   

 MAO-OFC-

075 
Executar reparos em trincas e fissuras       X   

 MAO-OFC-

080 

Revitalizar a sinalização vertical e horizontal dos 

pavimentos 
      X   

Manutenção Preventiva Subsistema Pavimentação - (Intertravado) - Vias Urbanas de Dom 

Joaquim 

 MAO-OFC-

075 

Verificar a existência de fissuras, trincas, depressões e 

desgastes 
      X   

 MAO-OFC-

080 
Inspecionar a pintura de sinalização       X   

 MAO-OFC-

075 
Executar reparos em trincas e fissuras       X   

 MAO-OFC-

080 

Revitalizar a sinalização vertical e horizontal dos 

pavimentos 
      X   

 

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PBI PTR PQU PSE PAN 

Manutenção Preventiva Subsistema Pavimentação - (Calçadas) - Vias Urbanas de Dom Joaquim 

 MAO-OFC-

075 

Verificar a existência de fissuras, trincas, depressões e 

desgastes 
      X   

 MAO-OFC- Inspecionar a pintura        X   
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 MAO-OFC-

075 

Executar restauração, reparos em trincas e fissuras e 

recomposição de pedras portuguesas 
      X   

 MAO-AJD-

040 
Realizar capina manual       X   

 MAO-AJD-

040 
Revitalizar a caiação dos Meio-Fios       X   

 

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PBI PTR PQU PSE PAN 

Manutenção Preventiva Subsistema Edificações - (Geral Caso 01) – Educação 

 MAO-OFC-

105 

Inspecionar estado de conservação da cobertura 

(Telhados e Engradamentos) 
        X 

 MAO-OFC-

105 

Reparar fissuras, trincas e substituir telhas quando 

necessário 
        X 

 MAO-OFC-

105 

Restaurar e/ou efetuar troca de ripas, caibros, 

empenas, tesouras, etc. 
        X 

 MAO-OFC-

075 
Executar vedações e adequações quando necessário         X 

 MAO-AJD-

040 
Executar limpeza dos telhados       X   

 SINAPI-6110 
Inspecionar estado de portas, janelas, grades, portões, 

corrimãos e demais esquadrias 
        X 

 SINAP-6110 
Revitalizar pintura de portas, janelas, grades, portões, 

corrimãos e demais esquadrias 
        X 

 SINAPI-6110 Aplicar lubrificantes em dobradiças e ferragens         X 

 SINAPI-6110 
Executar instalações, trocas ou remoções de 

dobradiças e metais quando necessário 
        X 

 SINAPI-6110 
Executar instalação, troca e remoção de vidros e 

vedações 
        X 

 SINAPI-6110 Executar troca de parafusos e rebites         X 

 MAO-OFC-

080 

Reparar e restaurar fissuras, trincas deparede, muro, 

platibanca e meio-fio   
        X 

 MAO-OFC-

080 

Revitalizar pintura deparede,muro, platibanca e meio-

fio  
        X 

 MAO-OFC-

075 

Reparar e restaurar fissuras, trincas decontrapisos, 

pisos e revestimentos diversos  
        X 

 MAO-OFC-

080 
Revitalizar pintura deteto         X 

 MAO-OFC-

035 

Inspeção, reparação, trocas de tomadas, interruptores, 

disjuntores, etc 
      X   

 MAO-OFC-

035 

Inspeção, reparação, trocas de lâmpadas, luminárias 

diversas 
      X   

 MAO-OFC-

080 
Reparar e restaurar fissuras, trincas detetos e lajes          X 

 MAO-OFC- Reparar e restaurar forro de PVC e Gesso          X 
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LEGENDA: PBI = PREVENTIVA BIMESTRAL/ PTR = PREVENTIVA TRIMESTRAL 

                   PQU = PREVENTIVA QUADRIMESTRAL/ PSE = PREVENTIVA 

SEMESTRAL 

                   PAN = PREVENTIVA ANUAL 

 

 

 

ADENDO II–MEMORIAL DESCRITIVO   

O SERVIÇO: 

As edificações e vias públicas, por seu constante uso, e pelas 

suas características e uso, requerem que a manutenção corretiva, 

aquela que ocorre após uma falha, seja ágil, para que o problema 

não se agrave, gerando danos maiores para população e usuários. 

Além disso, também é importante que ocorram manutenções 

periódicas, preventivas, que se antecipem aos problemas que 

possam a vir a ocorrer. Desta forma, a contratação de empresa 

especializada, com profissionais capacitados e equipamentos 

adequados são imprescindíveis para manter a estrutura em 

condições adequadas. 

NORMAS TÉCNICAS E RESPONSABILIDADES: 

A execução dos serviços deverá atender a Legislação Municipal, 

Estadual e normas da ABNT. Na ocorrência de comprovada 

impossibilidade de adquirir ou empregar materiais especificados 

neste memorial, sua substituição deverá ser solicitada ao autor 

do projeto ou responsável técnico pela execução das obras e 

serviços. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
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 Este memorial em muitos casos abaixo descritos é de caráter 

geral, sendo que talvez não se utilize determinadas técnicas, 

serviços ou materiais, ou mesmo normas citadas. 

Os serviços de construção e manutenção, objetos deste memorial 

deverão ser executados, de forma a não interferir nas atividades 

normais das edificações e/ou vias públicas. 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as 

condições técnicas a serem obedecidas na execução dos serviços 

acima citados, fixando, portanto os parâmetros mínimos a serem 

atendidos para materiais e serviços, e constituirão parte 

integrante do contrato de serviços. 

Todos os serviços deverão ser executados rigorosamente em 

consonância com os projetos básicos fornecidos, com os demais 

projetos e ou detalhes a serem elaborados e ou modificados com as 

prescrições contidas no presente memorial e demais memoriais 

específicos de projetos a serem elaboradas, com as técnicas da 

ABNT, outras normas abaixo citadas em cada caso particular ou 

suas sucessoras e legislações Federais, Estaduais e Municipais 

vigentes e pertinentes. 

A execução, bem como os novos projetos, os projetos de 

complementações, alterações, cadastramentos, etc. deverão ser 

registrados no CREA, através de ART OU RRT específica para cada 

caso. 

Quando não houver descrição do tipo de serviço a ser executado ou 

material a ser utilizado, seguir orientação da FISCALIZAÇÃO e 

padrão existente.  

MATERIAIS E OU EQUIPAMENTOS. 

1 - OBSERVAÇÕES GERAIS. 
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  Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATANTE 

, deverão ser de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, 

entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nível de 

qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento a 

ser utilizado, satisfazer as especificações da ABNT, do INMETRO, 

e das demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, 

marcas e tipos especificados no projeto, nos memoriais de cada 

projeto, neste memorial ou nas especificações gerais, e 

devidamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

1.1 – CIMENTOS. 

Os tipos de cimento a serem utilizados deverão ser adequados às 

condições de agressividade do meio a que estarão sujeitas as 

peças estruturais, alvenarias, pisos, etc. 

Para locais não sujeitos a agressividade, o tipo de cimento, caso 

não haja especificação particular em contrário, deverá ser o 

Portland comum CP 32, e deverá atender às especificações das 

normas da ABNT citadas a seguir e ou sucessoras. 

Para a substituição do tipo, classe de resistência e marca do 

cimento, deverão ser tomadas as precauções para que não ocorram 

alterações sensíveis na trabalhabilidade do concreto, das 

argamassas e natas em geral. Uma mesma peça estrutural, 

alvenaria, etc., só deverão ser executadas com iguais tipos e 

classes de resistências de cimento. 

1.2 - AGREGADOS. 

 O agregado miúdo será a areia natural, de origem quartzosa, cuja 

composição granulométrica e quantidade de substâncias nocivas 

deverão obedecer às condições impostas pelas normas da ABNT 

citadas a seguir ou sucessora. 

A areia dever ser natural, lavada, peneirada, sílico-quartzoza, 

áspera ao tato, limpa, isenta de argila e de substâncias 
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 orgânicas ou terrosas, obedecendo à seguinte classificação, 

conforme estabelecido pela ABNT: 

Grossa: granulometria entre 4,8 e 0,84 mm. 

Média: granulometria entre 0,84 e 0,25 mm. 

Fina: granulometria entre 0,25 e 0,05 mm. 

1.3 – CAL HIDRATADA. 

É um pó seco obtido pelo tratamento de cal virgem, sem água, 

constituído essencialmente de hidróxido de cálcio, ou de uma 

mistura de hidróxido de cálcio e hidróxido de magnésio, ou ainda 

de uma mistura de hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio e 

óxido de magnésio. 

Todo material a ser fornecido deverá satisfazer as condições 

mínimas estabelecidas pela ABNT, de acordo com as Normas NBR-6453 

- Cal Virgem para Construção; NBR-6471 – Cal Virgem e Cal 

Hidratada - Retirada e Preparação de Amostra; NBR-6472 - Cal - 

Determinação do Resíduo em Extinção; NBR-6473 - Cal Virgem e Cal 

Hidratada - Análise Química; NBR-7175 – Cal Hidratada para 

Argamassas e demais atinentes ao assunto. 

2 - CANTEIRO DE OBRAS.  

Obedecer às normas da ABNT, NBR-12284 - Áreas de Vivência dos 

Canteiros de Obras - Procedimento, e demais pertinentes. 

2.1 – LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO. 

O canteiro de serviços poderá localizar-se-á junto às obras e ou 

serviços ou em local a ser determinado pela FISCALIZAÇÃO e deverá 

ser fornecido pela LICITANTE VENCEDORA, e todas as adaptações, 

que se fizerem necessárias, para o melhor andamento e execução 

dos serviços e deverão ser executados a expensas da mesma, bem 

como todas aquelas necessárias à Segurança do Trabalho exigidas 
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 por lei, e à segurança dos materiais, equipamentos, ferramentas, 

etc., a serem estocados, sendo que deverá também ser previsto 

espaço físico para acomodação da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser previstas à custa da LICITANTE VENCEDORA, todas as 

placas necessárias à obra, exigidas por lei. 

2.2 – SEGURANÇA EM GERAL. 

Toda a área do canteiro deverá ser sinalizada, através de placas, 

quanto à movimentação de veículos, indicações de perigo, 

instalações e prevenção de acidentes. 

Instalações apropriadas para combate a incêndios deverão ser 

previstas em todas as áreas de serviço sujeitas a incêndios, 

incluindo-se o canteiro de obras, almoxarifados e adjacências. 

3 - DEMOLIÇÕES 

As demolições de alvenarias, pisos existentes, etc., e as 

respectivas retiradas de entulhos, deverão ser programadas de 

maneira tal que não prejudique os edifícios adjacentes, e os 

entulhos deverão ser retirados de imediato do local onde estiver 

sendo realizado o serviço, e do pátio do hospital, para bota fora 

apropriado. 

OBS.: Toda e qualquer demolição só poderá ser iniciada após a 

liberação por parte da fiscalização. Antes do início dos 

serviços, a contratada deverá apresentar laudo de engenheiro com 

detalhado exame e levantamento da edificação ou estrutura a ser 

demolida, e solução a ser adotada.  

4 - ARGAMASSAS. 

4.1 – PREPARO E DOSAGEM. 

As argamassas serão preparadas mecanicamente. O amassamento 

mecânico deve ser contínuo e durar pelo menos 90 segundos ou o 



 

M U N I C Í P I O  D E  D O M J O A Q U I M 

CNPJ Nº: 18.303.198/0001-48 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Praça Cônego Firmiano n0 40 - Centro - Dom Joaquim - Minas Gerais - CEP: 35.865-000 

TELEFAX: (31) 3866-1212 e 3866-1399 - e-mail: licitaçao@domjoaquim.mg.gov.br 
 

 tempo necessário para homogeneizar a mistura, a contar do momento 

em que todos os componentes da argamassa, inclusive a água, 

tiverem sido lançados na betoneira ou misturador. 

Só será permitido o amassamento manual quando a quantidade de 

argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla 

mecânica. O amassamento manual será de regra para as argamassas 

que contenham cal em pasta. 

Não será admitida a utilização de saibro e cal virgem nas 

argamassas. 

 4.2 - TRAÇOS. 

Serão adotados, conforme o fim a que se destinarem os seguintes 

tipos de argamassas definidos pelos seus traços volumétricos, e 

especificados em cada caso: 

A-2 Traço 1:2 de cimento e areia lavada seca. 

A-3 Traço 1:3 de cimento e areia lavada seca. 

A-4 Traço 1:4 de cimento e areia lavada seca. 

A-5 Traço 1:5 de cimento e areia lavada seca. 

A-7 Traço 1:5:4 de cimento, cal hidratada e areia lavada média 

seca. 

A-8 Traço 1:1:4 cimento, cal em pó, areia fina e média lavada 

peneirada em partes iguais. 

A-12 Traço 1:3:5 cimento, cal em pó, areia fina e média lavada 

peneirada em partes iguais. 

OBS: Poderão ainda ser utilizados outros traços não descritos 

acima, mas definidos em itens específicos. 

5 – ALVENARIAS. 
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 5.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS. 

As demolições necessárias das alvenarias para as devidas 

adaptações serão executadas de maneira a não danificar obras e 

serviços adjacentes ou vizinhos, e programados de acordo com os 

usuários vizinhos. 

As alvenarias serão iniciadas após a execução total das 

estruturas, ou logo após as mesmas atingirem a resistência de 

projeto. 

Os pontos principais a cuidar na execução das alvenarias são: 

prumo, alinhamento, nivelamento, extremidades e ângulos. 

O local de trabalho das alvenarias deve permanecer sempre limpo. 

Serão colocadas vergas nos paramentos de alvenaria, e que serão 

em concreto armado, com seção e armaduras devidamente 

dimensionadas, sobre os vãos de portas, janelas e outras 

esquadrias, que não estejam imediatamente sob vigamento, 

excedendo-se 50 cm de cada lado ou em todo o vão entre 

estruturas, ou engastadas em estrutura. 

Todos os vãos com nível de peitoril acima do piso receberão uma 

segunda verga, imediatamente sob a abertura, excedendo no mínimo 

50 cm de cada lado ou em todo o vão entre estruturas, e 

devidamente dimensionadas. 

5.2 – ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS. 

Locais: Todas as alvenarias internas sem especificação particular 

nos projetos. 

Serão utilizados tijolos cerâmicos, de primeira qualidade com 

ranhuras, fabricados segundo a NBR 7171 e ensaiados segundo a NBR 

6461, e ou sucessoras. 
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 Os tijolos devem ser molhados até a saturação na ocasião do 

emprego e assentes com regularidade, executando-se fiadas 

perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhadas, de modo a evitar 

revestimentos com excessiva espessura. 

A espessura das juntas não deve ultrapassar a 15 mm, depois da 

compressão dos tijolos contra a argamassa, tomando-se o devido 

cuidado para se evitar juntas abertas ou secas. 

As juntas serão escavadas a colher a fim de facilitar a aderência 

do revestimento que será aplicado sobre a alvenaria. 

No caso de tijolos sujeitos a cargas verticais, serão utilizados 

tijolos maciços, a não ser especificação em contrário. 

O projeto arquitetônico apresenta as dimensões das paredes 

revestidas. Não havendo especificação particular em contrário, a 

argamassa de assentamento dos tijolos será a A-5. Nunca poderão 

ser cortados os tijolos para formar a espessura definida no 

projeto. 

Na execução das alvenarias deve-se cuidar dos detalhes de 

esquadrias a fim de que as mesmas possam ser perfeitamente 

assentadas sem cortes posteriores e prejudiciais a alvenaria. 

5.2 – ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS. 

Locais: Embasamentos, caixas de passagem, caixas diversas sem 

especificações particulares ou locais indicados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

Serão utilizados tijolos comuns 5x10x20cm de primeira qualidade, 

fabricados segundo a NBR 7170 e ensaiados segundo a NBR 6460 e ou 

sucessoras. 

Os tijolos serão fabricados de argila, com textura homogênea, bem 

cozidos, sonoros, duros, não vitrificados, isentos de fragmentos 

calcários ou outro corpo químico. 
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 A argamassa de assentamento será A-5, e com juntas de no máximo 

15 mm evitando-se juntas abertas e secas. 

Deverá ser retirado o excesso de massa, escavando-se a junta com 

a colher, para facilitar o posterior revestimento. 

Os tijolos deverão ser molhados antes do assentamento, 

executando-se fiadas perfeitamente niveladas aprumadas e 

alinhadas de modo a evitar revestimentos com excessivas 

espessuras. 

Os tijolos deverão ser assentes em camadas defasadas para efeito 

de amarração.  

A espessura das paredes será sempre executada conforme indicado 

no projeto, bem como as amarrações (pilaretes, cintas, vergas, 

etc.). 

6- IMPERMEABILIZAÇÕES, CALAFETAÇÕES, ETC. 

6.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS. 

As superfícies a serem impermeabilizadas terão caimento em 

direção ao escoamento das águas, drenos, ralos, canaletas e 

outros, conforme indicado nos projetos ou conforme orientação da 

FISCALIZAÇÃO. 

Todas as superfícies a serem impermeabilizadas, depois de 

adequadamente preparadas para cada tipo de impermeabilização, 

deverão ser perfeitamente limpas e lavadas, até que fiquem 

completamente isentas de poeira, resíduos de argamassa ou 

madeira, pontas de ferro, rebarbas de concreto e manchas 

gordurosas. 

As superfícies perfeitamente limpas deverão receber de um modo 

geral, para regularização, dependendo do tipo de 

impermeabilização uma argamassa de cimento e areia média no traço 
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 1:3 em volume, com espessura mínima de 2 cm, formando declividade 

de 0,5 a 2% para escoamento pluvial, ou conforme projeto. 

A garantia da impermeabilização deverá ser de no mínimo 5 anos, 

não se aceitando qualquer infiltração, percolação, gotejamento ou 

umidade. 

Em qualquer tipo de impermeabilização necessária a perfeita 

estanqueidade da obra, deverão ser seguidas todas as 

recomendações dos fabricantes, possibilitando uma maior 

segurança, e deverá ser sempre executada por empresa credenciada 

pela fabricante. 

7- REVESTIMENTOS DE PISOS. 

7.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS. 

Os pisos levarão previamente uma camada regularizadora e 

impermeabilizante de argamassa ou concreto conforme o caso. As 

canalizações, que devem passar sob o piso e que serão instaladas 

na camada de regularização, sobre esta tubulação deverá ser 

colocada uma malha de arame galvanizado armando-se o piso para 

evitar trincas futuras. 

Os pisos, só serão executados depois de concluídos os 

revestimentos das paredes e tetos onde houver, com os devidos 

cuidados para se evitarem respingos. 

Antes do lançamento da argamassa de regularização ou assentamento 

deverá ser verificado o esquadro dos cômodos, dimensões, 

nivelamento, prumo, etc., sendo que a laje ou contrapiso deverá 

ser escovado e lavado com água limpa, e receberá uma nata de 

cimento com cola específica, espalhada com vassoura. 

  7.2 – CONTRA-PISO DE REGULARIZAÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA. 
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 Deverá ser utilizada argamassa de cimento e areia grossa, traço 

A-3 - 1:3, na espessura máxima de 3 cm. Antes do lançamento da 

argamassa, proceder a uma lavagem da laje de contrapiso e 

espalhar nata de cimento e cola com vassoura. A cura da argamassa 

será feita pela conservação da superfície permanentemente 

umedecida por um prazo mínimo de 3 dias após a execução. 

Caso haja necessidade de regularizar uma espessura maior que 3 cm 

proceder conforme considerações anteriores. 

7.3 – PISO PORCELANATO/ CERÂMICO. 

O contra piso que servirá de base para o Porcelanato ou Piso 

Cerâmico deve ser vistoriado para a comprovação da sua qualidade. 

Caso seja necessário fazer o nivelamento do contra piso, observe 

se, ao iniciar este processo, o contra piso está limpo, isento de 

partículas soltas, de graxa ou outras impurezas que possam 

interferir na aderência. Uma vez limpo, aplique um primer que 

unirá o concreto velho à camada de regularização. Aplicar então 

uma camada de regularização. 

Antes de iniciar o assentamento faça uma inspeção nas peças que 

serão assentadas, verificando se todas são da mesma referência, 

tonalidade e tamanho. Não misturar peças de tonalidade e tamanho 

diferentes em um mesmo ambiente. 

A pavimentação em porcelanato e piso cerâmico será aplicado nas 

áreas indicadas. As placas tanto do porcelanato, quanto do piso 

cerâmico deverão apresentar faces planas e arestas retas. O 

construtor executará todos os rebaixos, recortes e furos 

necessários ao perfeito acabamento do serviço. Não serão aceitas 

placas quebradas, rachadas, emendadas ou com má formação que 

comprometa o aspecto estético ou a durabilidade. Ambos deverão 

ser fixados com argamassa e rejuntados com rejunte epóxi. 

8- SOLEIRAS E PEITORIS. 
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 8.1 – SOLEIRAS. 

Locais: nas entradas e saídas para o exterior, e no caso de 

existirem em outros locais, estará indicado nos projetos de 

arquitetura. 

8.2 – PEITORIL. 

Todas as janelas deverão ter em sua face externa peitoril em 

basalto polido com pingadeira de 3cm, conforme utilizado nos 

demais pavimentos. 

9 - REVESTIMENTOS DIVERSOS SOBRE ALVENARIAS, TETOS E CONCRETOS. 

9.1- CONSIDERAÇÕES GERAIS. 

Antes da execução de qualquer tipo de revestimento deverá ser 

verificado se a superfície está em perfeitas condições de recebê-

lo. As superfícies inadequadas deverão ser lavadas com água e 

escova, ou tratamento similar para a retirada dos elementos 

nocivos ao revestimento, quais sejam gorduras, vestígios 

orgânicos, etc. 

9.2- CHAPISCO SOBRE ALVENARIAS E CONCRETOS. 

Locais: Todas as alvenarias e concretos internos a serem 

revestidos. 

O chapisco sobre alvenarias e ou concretos, etc., consiste na 

aplicação de uma camada irregular e descontínua de argamassa 

forte sobre estas superfícies, com a finalidade de se obter maior 

aderência para os posteriores revestimentos. 

As superfícies a serem chapiscadas deverão estar perfeitamente 

limpas e molhadas. 
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 Serão inicialmente chapiscadas todas as superfícies de alvenaria, 

teto e concreto cujo revestimento seja massa paulista, plaqueta 

cerâmica, ou outro elemento decorativo. 

A argamassa utilizada no chapisco será de cimento e areia lavada 

média peneirada tipo A-3, podendo ser aplicada com peneira ou por 

meio de máquinas, e terá como diretriz o lançamento violento da 

argamassa contra a superfície e a preocupação de não haver 

uniformidade no chapiscamento. 

9.3- EMBOÇO ARGAMASSA REGULAR TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA). 

Somente será executado após a completa pega das argamassas de 

assentamento das alvenarias e chapisco. 

As superfícies receberão emboço de argamassa regular, traço 1:2:8 

(cimento, cal e areia média). 

O emboço só será iniciado após serem embutidas todas as 

mangueiras necessárias. 

9.4- MASSA ÚNICA (REBOCO PAULISTA) TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 

AREIA MÉDIA). 

Somente será executado após a completa pega das argamassas de 

assentamento das alvenarias e chapisco. 

As superfícies receberão emboço de argamassa regular, traço 1:2:8 

(cimento, cal e areia). Para acabamento as superfícies deverão 

ser feltradas. 

9.5- REVESTIMENTO CERÂMICO: 

Revestimento em placas cerâmicas 30x60cm, branco, junta de 

assentamento 1mm, espessura 9,5mm, acabamento de borda 

retificado, e com índice de absorção inferior a 4%, assentadas 

com argamassa pronta. Deverão ser aplicados nas paredes dos 
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 locais indicados do piso até forro. Deverão ser de primeira 

qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, vitrificação 

homogênea e coloração perfeitamente uniforme (Classe V1), dureza 

e sonoridade características e resistência suficientes, 

totalmente isentos de qualquer imperfeição. 

As juntas serão em material epóxi (com índice de absorção de água 

inferior a 4%) e corridas e, rigorosamente, dentro de nível e 

prumo, a espessura das juntas será de 1mm. O rejuntamento deverá 

ser feito decorridos 72 horas do assentamento. 

Quando necessário, os cortes e os furos das cerâmicas só poderão 

ser feitos com equipamentos próprios para essa finalidade, não se 

admitindo o processo manual.  

  10- ESQUADRIAS E FERRAGENS. 

10.1- ESQUADRIAS E SIMILARES EM PVC. 

Esquadrias em PVC com reforços internos em aço galvanizado a 

fogo, borrachas de vedação (EPDM), sistema de ferragens e vidro 

simples. O fornecimento das esquadrias compreende todos os 

materiais e pertences a serem instalados e seu perfeito 

funcionamento, inclusive todas as ferragens necessárias. O 

desenho básico, dimensões aproximadas e as especificações 

particulares das esquadrias encontram-se detalhadas em projeto, 

quando for o caso. Todas as janelas deverão ter tela anti-inseto. 

10.2- ESQUADRIAS E OUTROS SIMILARES EM MADEIRA. 

As esquadrias e similares em madeira deverão ser fabricadas 

conforme dimensões e detalhes constantes do projeto arquitetônico 

e de acordo com as especificações gerais de arquitetura, memorial 

descritivo e orientação da FISCALIZAÇÃO, sendo que as ferragens 

para assentamento, fechaduras, fechos, etc., encontram-se 

especificados neste memorial, e nas especificações gerais de 

arquitetura e as que não estiverem especificação particular 
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 deverão ser definidas em conjunto com o Setor de Arquitetura da 

Fundação. 

10.2.1- MARCOS. 

Poderão ser em peroba rosa, jatobá, Angelim vermelho, ou mogno 

maciço, de primeira qualidade, aparelhados, espessura mínima de 5 

cm, largura igual à da parede acabada, outras dimensões e 

detalhes de acordo com projeto de arquitetura e especificações 

gerais. 

10.2.2- FOLHAS DAS PORTAS. 

As folhas das portas de madeira, indicadas nos projetos que serão 

do tipo revestimento compensado, com encabeçamento (Aro) e 

travessas maciças com espessuras mínimas de 3,5cm e com desenho, 

larguras conforme projeto, revestidas nas 2 faces com laminado 

melamínicotexturizado conf. Caderno de detalhes. 

10.2.3- FERRAGENS. 

Deverão ser obedecidas às indicações, especificações do projeto e 

especificações gerais, quanto à localização, marca, qualidade e 

acabamento das ferragens.  

10.3– VIDROS. 

Vidros lisos planos, transparentes, incolores, espessura mínima 

de 6mm. Nos Banheiros e Sanitários o vidro deverá ser com 

espessura mínima de 6mm. 

As espessuras dos vidros serão em função das áreas das aberturas, 

distâncias das mesmas em relação ao piso, vibração, etc, e caso a 

espessura indicada não seja a conveniente, a CONTRATADA deverá 

fazer a substituição para uma espessura maior às suas custas, 

sendo as espessuras indicadas as mínimas admitidas. 
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 Os vidros a serem empregados nas esquadrias, não poderão 

apresentar bolhas, lentes, ondulações, ranhuras, e outros 

defeitos. 

   11- PINTURAS. 

11.1- CONSIDERAÇÕES GERAIS. 

A pintura será aplicada sobre o substrato composto por chapisco e 

massa única e posterior aplicação de massa corrida acrílica, após 

secagem completa da massa única. Nas paredes existentes eventuais 

irregularidades serão tratadas com massa corrida. Quando 

necessário, será removido parte do reboco danificado, solto ou 

estufado, e o mesmo deverá ser reaplicado, seguido por massa 

corrida. Paredes em drywall também deverão receber aplicação de 

massa corrida acrílica em todas as faces para a correção de 

possíveis imperfeições das placas e juntas. 

Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, 

limpas, sem poeira, gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas 

se necessário, e convenientemente preparadas e lixadas para 

receber o tipo de pintura a elas destinado. 

Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação. Se as 

cores não estiverem definidas no projeto, cabe a FISCALIZAÇÃO 

decidir sobre as mesmas. Deverão ser usadas de um modo geral as 

cores e tonalidades já preparadas de fábrica, e as embalagens 

deverão ser originais, fechadas, lacradas de fábrica. A indicação 

com a especificação da tinta encontra-se detalhada neste 

memorial. 

12- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 

As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com 

projeto elétrico e memorial descritivo específico. 

13- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: 
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 As instalações hidrossanitárias deverão ser executadas de acordo 

com projeto e memorial descritivo específico. 

OBS.: Os ralos devem dispor de fecho hídrico e dispositivo de 

fechamento (tampa escamoteável). 

14 - INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

As instalações de incêndio seguirão a legislação vigente e 

projeto específico. Os serviços serão rigorosamente executados de 

acordo com as normas da ABNT e demais pertinentes, Corpo de 

Bombeiros, Código de Obras do Município e com os projetos de 

instalações. 

15 – FACHADAS EXTERNAS: 

Deverá ser executada a demolição de reboco existente nas paredes 

onde o mesmo encontrar-se deteriorado, seja por infiltrações, 

desgaste ou má execução anterior. Após deverá ser feita a 

reposição do mesmo, e posteriormente a repintura. 

16 – TELHADO: 

Nos locais em que for solicitado pela CONTRATANTE deverá ser 

executada revisão do telhado existente, avaliando seu desempenho 

estrutural e estado de conservação, com a substituição de telhas, 

por material novo, seguindo o padrão do material já existente no 

local. Toda a madeira a ser utilizada na execução de qualquer 

peça componente de estrutura de telhado, deverá ser de primeira 

qualidade, seca (grau de umidade não superior a 15%) e 

absolutamente isenta de nós, brocas, rachaduras, grandes 

empenamentos, sinais de deterioração e quaisquer outros defeitos 

que possam comprometer sua resistência ou aspecto. Deverá sofrer 

tratamento anticupinização adequado. Caberá à CONTRATADA, total 

responsabilidade pela boa execução da cobertura, por sua 

estanqueidade às águas pluviais e pela resistência e estabilidade 

de sua estrutura. Concluída a instalação das telhas, a cobertura 
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 deverá se apresentar limpa, absolutamente isenta de restos de 

materiais utilizados na sua execução, como: parafusos, pregos, 

pedaços de telha ou de argamassa solta, etc. Também deverão ser 

substituídas quando necessário calhas, rufos e descidas de águas 

pluviais, que porventura estejam danificados. 

 

 

 

 

 

ADENDO III–PLANILHA DE CUSTO DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DE 

SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO. 

 

O ADENDO III é parte integrante e fundamental deste TERMO DE 

REFERÊNCIA, e trata-se da composição dos valores homem-hora 

definidos com base em médias salariais de cada função previstas 

nos sindicados da categoria, acrescidas de encargos e BDI 

(Bonificação e Despesas Indiretas) elaborado em planilha múltipla 

da Caixa Econômica Federal. 

 

DISPONIBILIZADO SEPARADAMENTE 
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

PROCESSO LICITATORIO Nº. 041/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2019 

 

 Apresentamos nossa proposta para execução dos serviços do objeto deste Pregão, 

acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:  

 

DO OBJETO: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual contratação de 

empresa especializada em execução de serviços de manutenção predial e vias públicas urbanas dos 

tipos: preventiva, corretiva, extra-manutenção e pequenas reformas, nas diversas edificações e espaços 

urbanos integrante do patrimônio do município de Dom Joaquim-MG. A empresa contratada deverá 

disponibilizar mão-de-obra necessária à execução dos serviços, de acordo com a planilha descritiva  e 

Termo de Referência (Anexo I ) Do edital .  

 

Obs: A proposta deve ser elaborada nos moldes planilha descritiva, (DENDO III DO 

TERMO DE REFERENCIA ) , disponibilizada separadamente  .  

 

Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso): R$ ______________ 

(____________________________) 

 

No preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o 

lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, 

trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes a prestação 

dos serviços do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título. 

 

Prazo início dos serviços de: 05 ( cinco)  dias, a contar do recebimento da ordem de serviços. 
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 O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da LICITANTE 

com todas as características do objeto e exigências constantes no edital bem como o serviço 

será prestado conforme estipulado neste edital. 

 

___________________ , ______ de ___________ de _______________. 

 

______________________________________________ 

       Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 

Nome: _______________________________________ 

 

Nº. Cédula de Identidade: _________________________ 
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 ANEXO III- MODELO DE CREDENCIAMENTO 

PROCESSO LICITATORIO 041/2019 – PREGÃO PRESENCIAL 033/2019 

 

 Mediante o presente, credenciamos o (a) Sr.(a) .............................., portador (a) da 

Cédula de Identidade nº ............... e CPF nº ...................., a participar da licitação instaurada 

pela Prefeitura Municipal de ............................., na modalidade Pregão Presencial, na 

qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes  para pronunciar-se 

em nome da empresa ................, CNPJ nº ..............., bem como formular propostas, dar lances 

verbais e  praticar todos os demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar contratos. 

  

 

 ....................................,......... de .................................. de ............. 

 

 

 

Assinatura do Outorgante 

(reconhecer firma como pessoa jurídica) 

 

 

A PESSOA JURÍDICA DEVE OBSERVAR O SEGUINTE: 

 

1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato 

social da empresa, caso o reconhecimento de firma vier como pessoa física. 

 

1.1. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, não há 

necessidade da apresentação do estatuto ou contrato social. 

 

2. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento 

público, não é necessária a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa. 

 

3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento 

particular, é necessária, obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou contrato social da 

empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa física.  
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3.1. Se o reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, não é necessária a apresentação 

daqueles documentos da empresa. 

 

4. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o 

credenciamento ou a procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os 

fins deste procedimento licitatório. 
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ANEXO  IV- MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/____ 

PREGÃO Nº 033/2019. 

PROCESSO Nº 041/2019. 

 

VALIDADE: 12 meses 

 

Aos ___(  ) dias do mês de  ______ de ____, na sala de licitações, na sede da Prefeitura 

Municipal, situada na Pça Cônego Firmiano nº 40, centro , nesta cidade, o Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal, Sr. __________________________, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, 

da Lei 10.250/02, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas 

apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2019, Tipo Menor Preço, 

por deliberação do pregoeiro oficial e equipe de apoio, e por ele homologada conforme 

processo nº 041/2019 RESOLVE registrar os preços para a prestação dos serviços constantes 

nos anexos desta ata,  beneficiário ____________________________________, localizado na 

rua ___________________, n°____ no bairro ________________, na cidade de 

__________________, estado de _________________, cujo CNPJ é 

_________________________, neste ato representado por 

___________________________________, conforme quadro abaixo: 

 

 

LOTE 

 

 

 

DESCRIÇÃO DO 

ITEM 

 

QUANTIDADE/ VALOR 

Órgão gerenciador Total a ser 

registrada e 

limite por 

adesão 

Limite 

decorrente de 

adesões 

QUANT R$ UN R$ TOTAL QUANT R$ QUANT R$ 

     Ex. 2500 Ex: R$ 

33,99 
Ex 
R$ 

(por 

recomen

Ex. 

84.975,0

(o TCU 

tem 

Ex. 

424.875,00 
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84975,00 dação do 

TCU, o 

limite por 

adesão 

serão 

igual ao 

total do 

órgão 

gerenciad

or) 
 

Ex. 2500 

0 recome

ndado 

no 

máximo 

o total 

de 

cinco 

vezes o 

limite 

por 

adesão 

) 
 

Ex. 

12500 

 

 

 

 

01 - DO OBJETO: 

Os objetos da prestação de serviços são os constantes dos anexos desta ata, em que são 

discriminados. 

 

02 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

I - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua 

assinatura. 

II - Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 

8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será 

obrigado a contratar os serviços referidos nesta ata. 

III - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as 

alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de 

Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 

 

03 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para contratação do respectivo 

objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município. 

 

04 - DO PREÇO 
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I - Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são 

os constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 

033/2019. 

II - Em cada prestação de serviços decorrente desta Ata, serão observadas as disposições da 

legislação pertinente, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 

033/2019, que integra o presente instrumento de compromisso. 

III - Em cada serviço, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas, 

no Pregão nº 033/2019 pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a 

integram. 

 

05 - DO PAGAMENTO 

 

I - Em todos os serviços, o pagamento será feito por crédito em conta corrente na instituição 

bancaria, ou excepcionalmente, pela Secretaria da Fazenda, em até 30 (trinta)  dias, após 

recebimento definitivo pela unidade requisitante do objeto, mediante apresentação da Nota 

Fiscal acompanhada da medição aprovada pelo setor de Engenharia  do Município. 

II - O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas 

exigibilidades, e só será efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações 

fiscais, trabalhistas e em especial junto ao INSS, relativamente à competência imediatamente 

anterior àquela a que se refere a remuneração auferida; 

III - Não será efetuado qualquer pagamento à detentora da ata enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade; 

IV - O preço referido registrado inclui todos os custos e benefícios decorrentes da prestação 

dos serviços, de modo a constituírem a única e total contraprestação; 

V - O Município poderá sustar o pagamento a que a contratada tenha direito, enquanto não 

sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da prestação dos serviços. 

VI - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados 

exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido  de atualização 

financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo 

pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte formula:   

I= (TX/100)  
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 EM = I x N x VP, onde:  

I = Índice de atualização financeira;  

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  

EM = Encargos moratórios;  

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

VP = Valor da parcela em atraso.  

06 - DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

I - Se a qualidade dos serviços não corresponder às especificações exigidas, no edital do 

Pregão que precedeu a presente Ata, poderá ser aplicada a penalidade prevista. 

II – Após a realização dos serviços e aprovação , deverá ser encaminhado à Secretaria de 

Administração a nota-fiscal ou nota fiscal, conforme o caso. 

III - A empresa prestadora, quando do recebimento da Ordem de serviço enviada pela unidade 

requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em 

que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento. 

IV - A cópia da ordem de serviço referida no item anterior deverá ser devolvida para a unidade 

requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata. 

V - As empresas detentoras da presente ata ficam obrigadas a aceitar o acréscimo de até vinte 

e cinco por cento nas quantidades estimadas.  

VI – Apresentar a atualização, a cada 180 dias, da Certidão Negativa de Débito Trabalhista 

(CNDT) referida na Lei nº 12.440 de 07.07.2011. 

 

07 - DAS PENALIDADES 

 

7.1. - Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, caracterizará o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do 

valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão 

temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos. 
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 7.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na ata, erros ou atrasos no 

seu cumprimento, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e quaisquer outras 

irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes 

sanções: 

7.2.1. advertência; 

7.2.2. multa de: 

7.2.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso na prestação 

de serviços, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 

7.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor da ordem de serviços, no caso de atraso superior a 

10 (dez) dias, com o consequente cancelamento da Ata de Registro de Preços, quando for o 

caso; 

7.2.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo da Ata de Registro de Preços, nos casos 

de: 

7.2.2.3.1. Inobservância do nível de qualidade dos serviços; 

7.2.2.3.2. Transferência total ou parcial da Ata de Registro de Preços a terceiros; 

7.2.2.3.3. Subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal do 

Município; 

7.2.2.3.4. Descumprimento de cláusula da Ata de Registro de Preços. 

 
7.2.3. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa 

ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará 

impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

7.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova 

sua reabilitação. 

 

7.3. - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de 

Dom Joaquim, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou 

poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso. 
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08 - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS 

 

I - Considerado o prazo de validade estabelecido no item I da Cláusula II, da presente Ata, é 

vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 1(um) ano, 

contado a partir da data-limite para apresentação das propostas indicadas no preâmbulo do 

edital do Pregão nº  033/2019, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, 

ressalvados os casos de revisão de registro a que se refere o Decreto instituidor do Registro de 

preços. 

II - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes 

em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

 

9 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

I - O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante consoante 

o disposto no art.73, I da Lei Federal 8.666/93.e demais normas pertinentes. 

II - A cada prestação de serviços serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, I, da Lei Federal 

8.666/93. 

 

10 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: 

Pela Administração, quando: 

A - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

B - a detentora não retirar qualquer Ordem de Serviço, no prazo estabelecido, e a 

Administração não aceitar sua justificativa; 

C - a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de 

preços, a critério da Administração; 

D - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro 

de preços, se assim for decidido pela Administração; 

E - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

F - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 

Administração; 

G - a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será 
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 feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o 

comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços; 

*no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, 

considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação. 

Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, 

quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a 

XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94. 

H - a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados devera ser 

formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das 

penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido. 

 

12 - DA AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

I - A execução dos serviços do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, 

caso a caso, pelo Secretario requisitante. 

 

13 – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

I. O regime de execução será INDIRETA – TAREFA 

 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

I - Integram esta Ata, o edital do Pregão nº 033/2019 e as propostas das empresas 

classificadas no certame supra-numerado. 

II - Fica eleito o foro desta Comarca de   Conceição do Mato Dentro /MG,  para dirimir 

quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata. 

III - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Lei 10.520/02 e 

demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito. 

 

______________/MG, __ de _______ de ____ 

 

 

 

___________________________ 
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 Prefeito Municipal de ______________________ 

 

 

 

______________________ 

SIGNATÁRIAS 

 

Testemunhas: 

_________________________               _________________________ 

Nome:                                                      Nome:  

CPF:                                                        CPF: 
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 ANEXO V AO PROCESSO Nº 041/2019, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 

033/2019 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

 

DECLARAÇÃO 

Ref.: (identificação da licitação) 

................................., inscrito no CNPJ nº..................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de 

Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins 

do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor 

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos. 

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

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

(data) 

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

(representante legal)(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva 

acima) 
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 ANEXO VI AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2019  MODALIDADE PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 033/2019. 

 

 

DECLARAÇÃO  

 

 

A empresa ____________, portadora do CNPJ nº._______, por intermédio de seu 

representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão nº____/____, DECLARA 

expressamente que: 

 

Até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no 

presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 

_______________________ , ______ de ___________ de ____. 

______________________________________________ 

       Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 

 

 

Nome: _______________________________________ 

 

Nº Cédula de Identidade: _________________________ 
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 ANEXO VII AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2019, MODALIDADE PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 033/2019. 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº 

10.520/2002 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

____________________________________________,CNPJ___________________________

__ , sediada ________________________________________________ , por intermédio de 

seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão nº  033/2019, DECLARA 

expressamente que : 

 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação e com todos os termos estabelecidos neste 

Edital. 

 

_______________________ , ______ de ___________ de ____. 

 

______________________________________________ 

       Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 

Nome: _______________________________________ 

 

Nº Cédula de Identidade: _________________________ 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AO PREGOEIRO, 

PELO INTERESSADO OU SEU REPRESENTANTE, FORA DO ENVELOPE, NA ABERTURA 

DA SESSÃO. 
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ANEXO VIII AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2019 

 
 
 
 
 

A T E S T A D O DE VISTORIA  
 
 

 A Prefeitura Municipal de _______, estabelecida ........................................ – Centro 

– _______/MG, inscrita no CNPJ sob o número ........................., ATESTA que o 

representante _______________________________________________________ da 

empresa ____________________________________________________, inscrita no 

CNPJ sob o número _________________________________________, 

estabelecida_______________________________________________________, visitou 

os  locais  onde poderá  ser realizados serviços em conformidade com o objeto da licitação  

__________________________, no Município de _________, atendendo ao Pregão 

presencial nº 033/2019, Processo Licitatório 041/2019, sendo observados todos os dados e 

elementos que possam ter influência nos desenvolvimentos dos trabalhos. 

 
 Por ser verdade, firmamos o presente. 
 
 

_________, ____ de ______________ de ____. 
 
 
 
 
 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos  
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ANEXO IX- AO PROCESSO LICITATÓRIO 041/2019, PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 033/2019 

 

DISPENSA DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA  

 

 

A empresa ____________, inscrita no CNPJ sob o número ___________________, 

estabelecida à _________________________________________________________, 

representada por _________________________, declara, expressamente, que opta por não 

realizar vistoria  aos  locais de execução do objeto, assumindo todo e qualquer risco por esta 

decisão, bem como a responsabilidade na ocorrência de eventuais prejuízos que possam se 

dar em virtude da não realização da vistoria. Neste ato, compromete-se ainda a prestar 

fielmente os serviços de acordo com o prescrito no edital e documentos em anexo, sendo tal 

declaração e manifestação fiel de sua livre vontade. 

 

 

_______________, ______ de _________________ de ____. 

 

 

 

Assinatura do responsável________________________________________________ 

                          CPF Nº: 

(A assinatura deverá ter firma reconhecida) 

 

 

 

 

ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER IMPRESSA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

LICITANTE 

 

 


