
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Aane/7/

TERMO DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 130103DP00003

Objeto: Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de Reforma do Prédio para funcionamento
do ORAS (Centro de Referência de Assistência Social), localizada na Rua Cláudio Cantaiice Viana, Belém/PB.

I - RECEBIMENTO

Nesta data recebemos a documentação inerente à execução do objeto acima indicado, composto pelos seguintes
elementos: solicitação para realização de processo licitatório na modalidade exigida pela legislação vigente, com
justificativa para a necessidade da contratação, pesquisa de preços correspondente, a autorização devida e
declaração de existir a respectiva disponibilidade orçamentária.

II - PROTOCOLO

Observando o disposto na legislação pertinente no que concerne á modalidade de licitação empregada em relação
ao valor previsto do certame e as características e particularidades da despesa e ainda o que consta dos
elementos de planejamento da administração, em especial o orçamento vigente, esta Comissão protocoiou o
processo em tela:

Dispensa n® DP00003/2017 - 08/06/2017.

IV - ELEMENTOS DO PROCESSO
Após devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de
seu objeto e do recurso próprio para a despesa, nos termos do Art. 38 da Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores, serão juntados posteriormente o parecer da Comissão Julgadora, a devida Exposição de Motivos com
seus elementos constitutivos, inclusive a correspondente minuta do contrato, os quais serão submetidos à
apreciação da Autoridade Superior bem como a análise da Assessoria Jurídica.

IV - PROCEDIMENTO
Remeta-se a Secretaria de Administração.

Prezados Senhores,

Encaminhamos, nesta data, os elementos do processo ora autuados para a devida instrução, devendo ser juntada
a  respectiva Exposição de Motivos elaborada por esta Secretaria de Administração, a qual indicará
necessariamente, dentre outras informações, a razão da escolha do fornecedor e a justificativa do preço. O
processo, em seguida, deverá ser submetido á apreciação da Autoridade Superior para ratificação e publicação na
imprensa oficial, consoante Art. 26 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores:

•  Elementos do processo ora autuado.
•  Parecer da Comissão Julgadora.

Belém - PB, 09 de Junho de 2017.

lASTIÃP ALVES
fdente da Comissão
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DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DP00003/2017

1.0 - DO OBJETIVO

Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de Reforma do Prédio para funcionamento do CRAS
(Centro de Referência de Assistência Social), localizada na Rua Cláudio Cantalice Viana, Belêm/PB.

2.0-JUSTIFICATIVA

Considerados os aspectos e a singularidade da contratação e observadas as disposições da legislação pertinente,
entende-se que ê dispensável a licitação.

3.0 - FUNDAMENTO LEGAL

A contratação poderá ser acobertada por Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 24, inciso I, da Lei Federal n
8.666/93 e suas alterações posteriores;

"Art. 24. É dispensável a licitação:"

"i - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea a , do inciso
I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e
serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e
concomitantemente; íRedacão dada pela Lei n° 9.648, de 1998)"

4.0 - DA JUSTIFICATIVA

"Não ultrapassou o limite dos R$ 15.000,00 (valor máximo sem a licitação)".

5.0 - INSTRUÇÃO DO PROCESSO

Deverá ser observado o disposto nos Arts. 26 e 61 do referido diploma legal.

É o entendimento desta Comissão, salvo melhor julp à consideração superior.

Belém - PB, 09 de Junho de 2017.

EBASTIAO ALVES

^UXX.

MARIA ERICA DE LIRA SANT

i n 04 n dxa^ lUz
MARIA CRISTINA SILVA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM
SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N® DP00003/2017

Belém - PB, 09 de Junho de 2017.

1.0-DO OBJETIVO

Tem a presente exposição de motivos o objetivo de esclarecer, em consonância com a legislação vigente, as
razões da singularidade da seguinte despesa: Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de
Reforma do Prédio para funcionamento do ORAS (Centro de Referência de Assistência Social), localizada na Rua
Cláudio Cantalice Viana, Belém/PB.

2.0 - DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
A contratação do objeto acima descrito será efetuada, nos termo das especificações técnicas e informações
complementares constante desta exposição de motivos, motivada pela necessidade do desenvolvimento de ações
continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando â maximização dos recursos em relação aos
objetivos programáticos, consideradas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento
aprovadas.

3.0 - DAS RAZÕES DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE
Em decorrência das características e particularidades do objeto da contratação em tela, a mesma poderá ser
efetuada junto a: CINTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - R$ 12.990,96 - Doze Mil Novecentos e
Noventa Reais e Noventa e Seis Centavos. Empresa muito bem conceituada no desempenho das atividades
inerentes ao ramo pertinente a sua especialidade, apresentando ótima qualidade e preços dos seus produtos
ofertados, conforme apresentados nas pesquisas acostadas aos autos, justificando, desta forma, a sua escolha.

4.0 - DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO
O valor da referida contratação está satisfatório e compatível com os preços praticados no mercado, conforme a
correspondente proposta apresentada e levantamento efetuado, mediante pesquisa apropriada, em anexo.

5.0 - DO FUNDAMENTO LEGAL

Entende-se que a regra da obrigatoriedade da licitação não é absoluta, contemplando exceções, que a própria
legislação enumera. Portanto a contratação em comento poderá ser acobertada por Dispensa de Licitação, nos
termos do Art. 24, inciso I, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores:

^ "Art. 24. É dispensável a licitação:"

" I -para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na aiínea "a", do
inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para
obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e
concomitantemente; (Redação dada pela Lei n° 9.648. de 1998) "

6.0 - DA CONCLUSÃO

A concretização da referida contratação poderia ocorrer com a aprovação de Vossa Excelência do processo em
apreço, o qual está devidamente instruído com a documentação pertinente, inclusive a minuta do respectivo
contrato.

Atenciosamente,

MAURÍCIO RODRIGUES DE LIMA

Secretário
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TERMO DE REFERENCIA

1.0.DO OBJETO

1,1.Constitui objeto da presente contratação; Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de
Reforma do Prédio para funcionamento do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), localizada na Rua
Cláudio Cantalice Viana.

2.0.JUSTIFICATIVA

2.1.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento, especificações técnicas e
informações complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Peia necessidade de
desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos
recursos em relação aos objetivos programados, consideradas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de
planejamento aprovadas. As características e especificações do objeto da referida contratação são:

PLANILHA ORÇAMETARIA

ITEM SERVIÇOS VALORES

REFORMA E MELHORIA DO PELOTÃO DA Und Quantidadi P. Unit. P. Total KP\

POLICIA MILITAR

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.170,10

1.1

1.2

Demolição de alvenaria de tijolos furados s/
reaproveitamento.
Demolição de reboco de argamassa de cai e

m^'

m^

0,18

36,21

80,26

7,13

14,45

258,18

73899/002

73802/001

1.3

1.4

areia.

Revisão gerai de telhados de telhas
cerâmicas, com reaproveitamento de 80%
Demolição de cobertura com telhas
onduladas em fibrocimento.

m^

m^

141,75

18,54

20,03

3,14

2.839,25

58,22

Composição

Composição

2.0 ESTRUTURA DE CONCRETO ; 424,37

2.1 Laje pré-moldada para forro, sobrecarga
100kg/m^, vãos até 3,50m/ E=8cm,/lajotas
e cap. c/ concreto FCK=20mpa, 3cm,
inter-eixo, 38cm, com escoramento e ferro.

6,30 67,36 424,37 74202/0001

3.0 ALVENARIA DE VEDAÇAO 18,17

3.1 Alvenaria de vedação e blocos furados na
horizontal de 9x19x19cm.

m^ 0,34 53,43 18,17 87504

4.0 REVESTIMENTO 1.232,34

4.1 Massa única, para recebimento de pintura,
em argamassa traço 1:2:8, prepare manual,
aplicada manualmente em faces internas de
paredes, espessura de 20mm, com execução
de taliscas. AF 06/2014.

m^ 36,21 27,63 1000,48 87530

4.2 Revestimento cerâmico para piso com placas
tipo três de dimensões 35x35cm aplicadas
em ambientes de área maior que 10m2.
AF 06/2014.

m^ 6,68 34,71 231,86 87248

5.0 IMPERMEABIALIZAÇAO 656,03

5.1 Impermeabilização de superfície com
argamassa de cimento e areia (média), traço
1:3, com aditivo impermeabilizante, E=2m.

m^ 18,32 35,79 656,03 5968

6.0 ESQUADRIAS 343,61

6.1 Porta de madeira para pintura, semi-oca.



o

(leve ou média), 60x21 Ocm, espessura de
3,5cm, incluso dobradiças, fornecimento e
instalação. AF 08/2015

Und 1,00 343,61 343,61 90820

7.0 LGUCAS/METAIS/ACESSÒRIOS 1.434,97

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Chuveiro plástico branco simples, "5" para
acoplar em haste Vi, água fria.
Braço ou haste com canopla plástica, Vi,
para chuveiro simples.
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada
louça branca - fornecimento e instiação;
AFJ2/2013
Lavatório louça branca com coluna 44x35,5
cm, padrão popular - fornecimento e insta
lação. AF_12/2013
Torneira cromada da mesa, "1/2" ou "1/3",
para lavatório, padrão popular -
fornecimento e instalação. AF_12/2013
Torneira cromada longa, de parede, "1/2" ou
"1/3", para pia de cozinha, padrão cozinha,
padrão popular
Bancada de granito cinza polido para pia de
cozinha 1,50x0,60m - fornecimento e
instalação. AF_12/2013
Barra de apoio reta, em alumínio,
Comprimento 70cm, diâmetro mínimo
de 3cm.

Barra de apoio reta, em alumínio.
Comprimento 80cm , diâmetro minimo 3cm

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

4,14

4,83

375,95

200,24

49,79

42,11

305,58

197,06

213,16

4,14

4,83

375,95

200,24

49,79

84.22

305,58

197,06

213,16

SFISÈfòb7608 o
ÃT/

\5K)O0ÍM^

86888

86902

86906

86911

86895

00036220

00036080

8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 259,63

8.1

8.2

8.3

Lâmpada fluorescente compacta 3U branca
20W, base E27 (127/220)
Luminária de tero Plafon/Plafonier em plás
tico com base E27, potência máxima 60W
(não inclui lâmpada)
Luminária de tipo calha, de sobrepor, com
reator de partida rápida e lâmpada
fluorescente 2x40W, completa
fornecimento e instalação

Und

Und

Und

3,00

3,00

2,00

11,31

3,60

107,45

33,93

10,80

214,90

38780

38773

73953/006

9.0 COBERTURA 876,02

9.1 Telhamento com telha ondulada de
fibrocimento E=6mm, com recobrimento
lateral de % de onda para telhado com
inclinação mais que 10®, com até 2 águas,
incluso 0 içamento. AF 06/2016

m^ 18,54 47,25 876,02 94207

10.0 PINTURA 3.611,09

10.1

10.2

Caiação interna ou externa sobre o revesti
mento liso, sobre duas demãos.
Pintura esmalte acetinado em madeira,
duas demãos.

m^

m^

94,15

15,41

7,38

14,63

694,83

225,45

95626

73739/001

ITEM SERVIÇOS

10.3

10.4

Pintura esmalte acetinado, duas demãos
sobre superfície metálica
Aplicação manual de pintura com tinta látex
PVA em paredes, duas demãos. AF 06/2014

m^

m^

11,22

268,69

22,38

9,08

251,10

2.439,71

73924/002

88487

11.0 DIVERSOS 1.517,26

11.1

11.2

11.3

Rampas de acesso em concreto moldado em
in loco, feito em obra, acabamento
convencional não armado. AF_07/2016
Corrimão em tudo de aço galvanizado %
com braçadeira.
Limpeza final da obra

m^

m^

m^'

0,72

10,6

187,8c

566,62

65,49

2,21

407,97

694,19

415,10

94991

74072/001

9537

VALOR DA PLANILHA : R$ 13.543,59



3.0.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE ^v«vane/?;g
3.1.Efetuar os pagamentos relativos ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo c^^ as cláusul^Ado
respectivo contrato ou equivalente. [8FlsN° pus g-

3.2.Proporcionar a Contratada todos os meios necessários para a fiel execução do oi
contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.

3.3.Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos, exercendo a
mais ampla e completa fiscalização, o que não exime a Contratada de suas responsabilidades pactuadas e
preceitos legais.

4.0.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e
trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.

4.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os produtos que apresentarem alterações, deteriorações
imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda
que constatados após o recebimento e/ou pagamento.

4.3.Manter, durante a vigência do contrato ou instrumentos equivalente, em compatibilidade com as obrigações
^ assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, se for o

caso, apresentando a Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

4.4.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa
autorização da Contratante.

4.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase de
habilitação.

4.6.Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se,
rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes.

5.0.DOS PRAZOS

5.1.0 prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nos casos previstos
na legislação vigente, está abaixo indicado e será considerado a partir da assinatura do Contrato;

Início: Mediante autorização da Ordem de serviços
Conclusão: 02 (dois) meses, conforme cronograma físico financeiro

^ 5.2.0 prazo de vigência do presente contrato será determinado: 30 (trinta) dias, considerado da data de sua
assinatura.

5.3.A vigência do respectivo contrato, poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante acordo
entre as partes, conforme o disposto no Art. 57, da Lei 8.666/93, observadas as características do objeto
contratado.

e.O.DO REAJUSTAMENTO

6.1.Os preços dos combustíveis e lubrificantes poderão ser realinhados conforme os índices oficiais autorizados
pelo Governo Federal ou Setoriais.

6.2.0correndo o desequilíbrio econõmico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as partes
pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação
documental e requerimento expresso da Contratada.

7.0.DO PAGAMENTO

7.1.0 pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos
adotados pela Contratante, da seguinte maneira: Quinzenalmente, para ocorrer no prazo de trinta dias, contados
do período de adimplemento de cada parcela.



^ane/j/^
8.0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeH _ _
garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93:\^^adveT^ci^M
- multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato Por\^ dgg^^/a
entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por centorággjíi^lor
contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - suspensão temporária de participar ern licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; f -
simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

8.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação a
Contratada, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer
jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. ou, quando for o caso. cobrado judicialmente.

8.3.Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita a Contratada, e
publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa de mora quando for o caso,
constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro
correspondente.

Belém - PB, 09 de Junho de 2017.

•BASTIR ALVES'
Presidefíte"âa Comissão de Licitação
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N°: ../2017-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELÉM E PARA SERVIÇOS CONFORME
DISCRIMINADOS NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - Rua
FIávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, CNPJ n® 08.928.517/0001-57, neste ato representada pela Prefeita
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA, Brasileira, Casado, doravante simplesmente

fms CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa - - - - CNPJ n° neste ato representada por..
residente e domiciliado na - - - - CPF n® , Carteira de Identidade n° .., doravante
simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá
pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

Este contrato decorre da licitação modalidade Dispensa n® DP00003/2017, processada nos termos da Lei Federal
n® 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de Reforma do
Prédio para funcionamento do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), localizada na Rua Cláudio
Cantalice Viana, Belém/PB.

Os serviços deverão obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento, proposta apresentada.
Dispensa n° DP00003/2017 e instruções da Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes
do presente contrato, independente de transcrição.

^ CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ .. (..).

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

Os preços dos combustíveis e lubrificantes poderão ser realinhados conforme os índices oficiais autorizados pelo
Governo Federal ou Setoriais.

Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as partes
pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação
documental e requerimento expresso da Contratada.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS
Dotação consignada no orçamento vigente 2017
Elemento de despesa
4.4.90.51.01 - Obras e Instalações .

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:



o pagamento será efetuado na Tesouraria da Contratante, mediante processo regular, quinzen^

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas característ
prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado a
do Contrato:

Inicio: Mediante autorização da Ordem de serviços
Conclusão: 02 (dois) meses, conforme cronograma fisico financeiro

O prazo de vigência do presente contrato será determinado: 30 (trinta) dias, considerado da data de sua
assinatura.

A vigência deste instrumento poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante acordo entre as
partes, conforme o disposto no Art. 57, da Lei 8.666/93, observadas as características do objeto contratado.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE;

a - Efetuar os pagamentos relativos aos serviços efetivamente realizados, de acordo com as respectivas cláusulas
do presente contrato;

b - Proporcionar a Contratada todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;

c - Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos, exercendo a
mais ampla e completa fiscalização, o que não exime a Contratada de suas responsabilidades contratuais e legais.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

a - Executar devidamente os serviços descritos na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos
melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com
observância aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e
trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pela Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalização da Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;

e - Será responsável pelos danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado;

f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e
a devida autorização expressa da Contratante;

g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando a Contratante os
documentos necessários, sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:

Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos
previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei
8.666/93.

A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de
reforma de equipamento, atê o limite de 50% (cinqüenta por cento) para seus acréscimos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:



A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitó^o Confl^^o,
garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/9A'â j-
- multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato praararae^^ara^a
entrega, no inicio ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cên^)
contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - suspensão temporária de particip^em-^tfSt^^ e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração>l^fl4gíí«ftaade
para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; f -
simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Belém.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes
e por duas testemunhas.

Belém - PB,.. de de 2017.

^ TESTEMUNHAS PELA CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA
BARBOSA

Prefeita

PELA CONTRATANTE



(ç\ane/7/5
PARA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

PROPOSTA

REF.: DISPENSA N° DP00003/2017

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de Reforma do Prédio para funcionamento
do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), localizada na Rua Cláudio Cantalice Viana, Belém/PB.

PROPONENTE: CINTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Prezados Senhores,

Nos termos da solicitação efetuada, apresentamos proposta conforme abaixo:

PLANILHA ORÇAMETARIA

ITEM SERVIÇOS VALORES

REFORMA E MELHORIA DO PELOTA! Und Quantidadi P. Unit. P. Total lPI

POLICIA MILITAR

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ m^ 0,18 73899/002

1.2

reaprove itamento.
Demolição de reboco de argamassa de cal e m^ 36,21 73802/001

1.3

areia.

Revisão geral de telhados de telhas m^ 141.75 Composição

1.4

cerâmicas, com reaproveitamento de 80%
Demolição de cobertura com telhas
onduladas em fibrocimento.

m^ 18.54 Composição

2.0 ESTRUTURA DE CONCRETO

2.1 Laje pré-moldada para forro, sobrecarga
100kg/m^ vãos até 3,50m/ E=8cm,/lajotas
e cap. c/ concreto FCK=20mpa. 3cm,
inter-eixo, 38cm, com escoramento e ferro.

m- 6,30 74202/0001

3.0 ALVENARIA DE VEDAÇAO

3.1 Alvenaria de vedação e blocos furados na
horizontal de 9xl9xl9cm.

m^ 0,34 87504

4.0 REVESTIMENTO

4.1 Massa única, para recebimento de pintura,
em argamassa traço 1:2:8, prepare manual,
aplicada manualmente em faces internas de
paredes, espessura de 20mni, com execução
de taliscas. AF 06/2014.

m^ 36,21 87530

4.2 Revestimento cerâmico para piso com placas
tipo três de dimensões 35x35cm aplicadas
em ambientes de área maior que 10m2.
AF 06/2014.

m= 6,68 87248

5.0 IMPERMEABIALIZAÇAO

5.1 Impermeabilização de superfície com
argamassa de cimento e areia (média), traço
1:3, com aditivo impermeabilizante, E=2m.

m- 18.32 5968

6.0 ESOUADRIAS

6.1 Porta de madeira para pintura, semi-oca,
(leve ou média), 60x21 Ocm, espessura de
3,5cm, incluso dobradiças, fornecimento e
instalação. AF 08/2015

Und 1,00 90820

7.0 LOUÇAS/METAIS/ACESSORIOS



7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Chuveiro plástico branco simples, "5" para
acoplar em haste 'A, água fria.
Braço ou haste com canopla plástica, Vz,
para chuveiro simples.
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada
louça branca - fornecimento e instlação;
AF_12/2013
Lavatório louça branca com coluna 44x35,5
cm, padrão popular - fornecimento e insta
lação. AF_12/2013
Torneira cromada da mesa, "1/2" ou "1/3",
para lavatório, padrão popular -
fornecimento e instalação. AF_ 12/2013
Torneira cromada longa, de parede, "1/2" ou
"1/3", para pia de cozinha, padrão cozinha,
padrão popular
Bancada de granito cinza polido para pia de
cozinha l,50x0,60m - fornecimento e
instalação. AF_12/2013
Barra de apoio reta, em alumínio,
Comprimento 70cm, diâmetro mínimo
de 3cm.

Barra de apoio reta, em alumínio.
Comprimento SOcm , diâmetro mínimo 3cm

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

86902

86906

86911

86895

00036220

00036080

8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8.1

8.2

8.3

Lâmpada fluorescente compacta 3U branca
20W, base E27 (127/220)
Luminária de tero Plafon/Plafonier em plás
tico com base E27, potência máxima 60W
(não inclui lâmpada)
Luminária de tipo calha, de sobrepor, com
reator de partida rápida e lâmpada
fluorescente 2x40W, completa
fornecimento e instalação

Und

Und

Und

3,00

3,00

2,00

38780

38773

73953/006

9.0

9.1

COBERTURA

Telhamento com telha ondulada de

fibrocimento E=6mm, com recobrimento
lateral de 'A de onda para telhado com
inclinação mais que 10°, com até 2 águas,
incluso o içamento. AF 06/2016

m^ 18.54 94207

10.0 PINTURA

10.1

10.2

Caiação interna ou externa sobre o revesti
mento liso, sobre duas demãos.
Pintura esmalte acetinado em madeira,

duas demãos.

m^

m-

94,15

15,41

95626

73739/001

ITEM SERVIÇOS

10.3

10.4

Pintura esmalte acetinado, duas demãos
sobre superfície metálica
Aplicação manual de pintura com tinta látex
PVA em paredes, duas demãos. AF 06/2014

m"

m^

1 1,22

268,69

73924/002

88487

11.0 DIVERSOS

11.1

11.2

11.3

Rampas de acesso em concreto moldado em
in loco, feito em obra, acabamento

convencional não armado. AF_07/2016
Corrimão em tudo de aço galvanizado Vi,
com braçadeira.
Limpeza final da obra

m-

m"

m-

0,72

10.6

187,83

94991

74072/001

9537

VALOR DA PLANILHA ; RS 13.543,59


