
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

EDITAL 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 08.00051/2018

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2018/SML/PVH 

LICITAÇÃO PARA AMPLA CONCORRÊNCIA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 123/2018/SML/PVH, MENOR PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM  SERVIÇOS DE REFORMA,
ADAPTAÇÕES, PINTURA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,
MATERIAIS  DIVERSOS  E  ACESSÓRIOS,  PARA  COMPLETA  RESTAURAÇÃO  DA
EMBARCAÇÃO  DENOMINADA  BARCO  HOSPITALAR  DR.  FLORIANO  RIVA  FILHO,  de
acordo  com  as  condições,  especificações  e  quantitativos  mínimos
contidos  neste  edital  e Anexos  I  e  II, os  quais  deverão  ser,
minuciosamente, observados pelos licitantes quando da elaboração de
suas propostas.

VALOR  ESTIMADO:  R$  862.703,46 (oitocentos  e  sessenta  e  dois  mil
setecentos e três reais e quarenta e seis centavos). 

DATA  DE  ABERTURA: 30  de  outubro  de  2018  às  09h30_min (horário  de
Brasília). Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br

DISPONIBILIDADE  DO  EDITAL: O  Instrumento  Convocatório  e  todos  os
elementos  integrantes  encontram-se  disponíveis  para  consulta  e
retirada somente nos endereços eletrônicos www.portovelho.ro.gov.br e
www.licitacoes-e.com.br  . 

Porto Velho – RO, 17 de outubro de 2018

Janíni França Tibes
Pregoeira

AVISO

Senhores Licitantes, 

Recomendamos aos interessados em participar do Pregão
regido  por  este  Edital  a  atenta  leitura  das
condições/exigências  nele  estabelecidas,  notadamente
quanto  aos  requisitos  de  participação,  formulação  de
propostas de preços, documentos de habilitação e prazos.

Ressaltamos  que  será  de  inteira
responsabilidade  dos  Licitantes  à  observância  de
mensagens,  avisos  e  comunicados  inseridos
no chat do(s) lote(s) e/ou no campo de mensagens geral
deste Pregão no Sistema Licitações-e. 

Dúvidas  podem  ser  esclarecidas  junto  à  Pregoeira  ou
membros  da  Equipe  de  Pregão  01,  por  e-mail
(p  regoes.sml@gmail.com) ou pelo telefone (69) 3901-3639.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2018/SML/PVH
PROCESSO Nº 08.00051/2018

PREÂMBULO

A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML, vem, por intermédio
do pregoeiro designado pela Portaria nº 003/2018/SML de 07/02/2018,
publicado  no  Diário  Oficial  do  Município  nº  5.631  de  07/02/2018,
tornar  público  para  conhecimento  dos  interessados  que  realizará  a
licitação na modalidade  PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo  MENOR PREÇO,  nos
termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 10.300 de
17/02/2006,  Lei  Complementar  nº  123/2006  e  suas  alterações  e,
subsidiariamente,  da  Lei  Federal  nº  8.666/93  e  demais  normas
regulamentares estabelecidas neste ato convocatório.

1. OBJETO, DATAS E HORÁRIOS DO PREGÃO

1.1.  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM  SERVIÇOS  DE  REFORMA,
ADAPTAÇÕES, PINTURA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,
MATERIAIS  DIVERSOS  E  ACESSÓRIOS,  PARA  COMPLETA  RESTAURAÇÃO  DA
EMBARCAÇÃO  DENOMINADA  BARCO  HOSPITALAR  DR.  FLORIANO  RIVA  FILHO,
conforme disposições deste Edital e seus anexos.

1.2. INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 18/10/2018 às 08h00min;

1.3. LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 30/10/2018 às 09h30min;

1.4. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 30/10/2018 às 09h30min;

1.5. DATA DO PREGÃO/DISPUTA DE PREÇOS: 30/10/2018 às 10h00min;

1.6. Para todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília/DF.

1.7. Compõem e integram este Edital os seguintes Anexos:

a) ANEXO I: Especificações Técnicas do Objeto/Modelo de Proposta;
b) ANEXO II: Projeto Básico e Anexos;
c)  ANEXO  III: Modelo  de  Declaração  de  Elaboração  Independente  de
Proposta;
d)  ANEXO  IV: Modelo  de  Declaração  de  Superveniência  de  Fato
Impeditivo;
e)  ANEXO  V: Modelo  de  Declaração  Quanto ao Cumprimento  das  Normas
Relativas ao Trabalho do Menor;
f) ANEXO VI: Modelo de Declaração de Porte da Empresa;
g) ANEXO VII: Minuta de Contrato.

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico que promova a  comunicação pela INTERNET, mediante
condições  de  segurança,  utilizando-se,  para  tanto,  os  recursos  da
criptografia  e  autenticação  em  todas  as  suas  fases.  A  partir  do
horário  previsto  neste  Edital,  a  sessão  pública  na  Internet  será
aberta  por  comando  do  pregoeiro  com  a  utilização  de  sua  chave  de
acesso e senha.
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2.2.  Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Superintendência
Municipal  de  Licitações  –  SML,  designado  Pregoeiro, mediante  a
inserção  e  monitoramento  de  dados  gerados  ou  transferidos  para  o
aplicativo “Licitações”, constante da página eletrônica do Banco do
Brasil  S/A,  no  endereço,  www.licitacoes-e.com.br,  opção  “acesso
identificado”.

2.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório
deverão ser enviados ao pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores a
data fixada para abertura da  Sessão Pública, exclusivamente por meio
eletrônico, pregoes.sml@gmail.com.

2.4. As consultas formais serão respondidas diretamente aos licitantes
interessados  e  disponibilizadas  no  site  www.licitacoes-e.com.br,  no
campo MENSAGENS, no link correspondente a este edital.

2.5.  O  fornecedor  deverá  observar  as  datas  e  os  horários  limites
previstos para recebimento e abertura da proposta, atentando também
para a data e horário para abertura da sessão e início da disputa.

2.6. A participação no certame se dará por meio da digitação da senha
pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente
encaminhamento  da  proposta  de  preços,  exclusivamente,  por  meio  do
sistema  eletrônico  no  site  www.licitacoes-e.com.br,  opção  “Acesso
Identificado”, observando data e horário limite estabelecidos.

2.7. Como requisito para a participação no pregão, o licitante deverá
manifestar,  em  campo  próprio  do  sistema  eletrônico,  que  tem  pleno
conhecimento  das  exigências  previstas  neste  Edital,  declarar  que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação nele previstos e que
sua proposta está em conformidade com as exigências deste instrumento
convocatório.

2.8.  No  caso  de  desconexão  do  Pregoeiro,  no  decorrer  da  etapa  de
lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes,
os  lances  continuarão  sendo  recebidos,  sem  prejuízo  dos  atos
realizados.

2.9.  Quando  a  desconexão  persistir  por  tempo  superior  a  10  (dez)
minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após
comunicação  expressa  aos  participantes,  no  endereço  eletrônico
utilizado para divulgação.

2.10. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante  a  Sessão  Pública  do  Pregão,  ficando  responsável  pelo  ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

3. DESPESA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As respectivas despesas decorrentes da contratação, objeto desta
licitação,  correrão  à  conta  dos  recursos  específicos  no  orçamento
deste exercício financeiro do Município de Porto Velho, que tem como
Projeto  Atividade  e  Elemento  de  Despesa  de  unidade  ou  órgão
administrativo  envolvido,  conforme  descritos  no item  13 do  Projeto
Básico, Anexo II deste Edital.

3.1.1. VALOR ESTIMADO R$ 862.703,46 (oitocentos e sessenta e dois mil
setecentos e três reais e quarenta e seis centavos).
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4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1.  Poderá  participar  desta  licitação,  toda  e  qualquer  firma
individual ou sociedade, regularmente estabelecida no País, que esteja
credenciada no Sistema de Cadastro de Fornecedores do Município de
Porto Velho, no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF
ou demais interessados que atenderem a todas as exigências contidas
neste  Edital  e  seus  anexos  e  que  pertençam  ao  ramo  de  atividade
pertinente ao objeto licitado.

4.2.  A  presente  licitação  será  realizada  através  de  sistema
eletrônico, de modo que os licitantes ou seus representantes legais
deverão  estar  previamente  cadastrados  junto  ao  provedor  do  sistema
eletrônico  –  Banco  do  Brasil  S/A,  através  do  endereço  eletrônico
www.licitacoes-e.com.br.

4.3.  Não  poderão  participar  desta  licitação,  empresas  que  se
enquadrarem em uma ou mais das seguintes situações:

a) Tenha sido declarada impedida de licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios, nos termos do art. 7º da Lei
Federal nº 10.520, de 17.07.2002, desde que o Ato tenha sido publicado
na imprensa oficial ou registrado no SICAF, conforme o caso, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição.
b)  Estejam, nos termos do art. 87, III da Lei 8.666/93, cumprindo a
penalidade  de  suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e
impedimento de contratar com a Administração Municipal por prazo não
superior a 2 anos.
c)  Sejam,  nos  termos  do  art.  87  IV;  da  Lei  8.666/93,  declaradas
inidôneas  por  qualquer  órgão  da  Administração  Pública  Direta  ou
Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal.
d)  Se  encontrem  sob  falência,  recuperação  judicial,  concurso  de
credores, dissolução ou liquidação.
e) Estejam  reunidas  em  consórcio  qualquer  que  seja  sua  forma  de
constituição e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre
si.
f) Estrangeiras que não funcionem no País.
g) Empresas que descumpram o Art. 9º da Lei nº 8.666/93.

4.4. Por se tratar de serviços comuns, no mercado, não será admitido a
participação de empresas, na condição de consórcios. 

5. PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA

5.1.1.  Os  licitantes  deverão  inserir  suas  propostas  iniciais  no
sistema do licitações-e até a data e horário definidos nos subitens
1.2 a 1.6 deste edital.

5.1.2. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno
porte deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos
requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios
previstos nessa lei. 

5.1.3. Ao inserir a proposta no sistema, o licitante deverá preencher
a “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”, devendo constar os dados
necessários  ao  exame  de  adequabilidade  da  proposta  com  o  objeto
licitado.
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5.1.4.  O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital e seus
anexos. O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances.

5.1.5.  Qualquer  elemento  que  possa  identificar  a  licitante  importa
desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse
Edital.

5.1.6. Nos preços ofertados deverão estar inclusos o lucro pretendido
e todos os custos decorrentes da execução dos serviços, objeto desta
licitação, tais como transporte, mão de obra, impostos, encargos soci-
ais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens,
prêmios de seguro, fretes, e outras despesas incidentes ou necessárias
à  efetivação  do  cumprimento  das  obrigações  decorrentes  do  presente
Pregão.

5.1.7.  Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo
por  motivo  justo  decorrente  de  fato  superveniente  e  aceito  pelo
pregoeiro.

5.2. ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO PÚBLICA DOS LANCES

5.2.1.  Abertura  da  sessão  pública  deste  Pregão,  conduzida  pelo
Pregoeiro,  ocorrerá  na data e na  hora  indicada  no preâmbulo deste
edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br. 

5.2.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as
licitantes  ocorrerá  exclusivamente  mediante  troca  de  mensagens,  em
campo próprio do sistema eletrônico. 

5.2.3.  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação
do licitante.

5.2.4.  Os  licitantes  poderão  oferecer  lances  menores  e  sucessivos,
observados o horário fixado e as regras estabelecidas no edital.

5.2.5.  O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último
por ele ofertado e registrado pelo sistema eletrônico.

5.2.6.  Sendo  efetuado  lance  aparentemente  inexequível,  o  Pregoeiro
poderá  alertar  o  proponente  sobre  o  valor  ofertado,  através  do
sistema,  podendo  o  mesmo  ser  confirmado  ou  reformulado  pelo
proponente.

5.2.7.  A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante
aviso  de  fechamento  iminente  dos  lances,  emitido  pelo  sistema
eletrônico,  após  o  que  transcorrerá  período  de  tempo  de,  até  30
(trinta)  minutos,  aleatoriamente  determinado  também  pelo  sistema
eletrônico, finalizando-se automaticamente e encerrando a recepção de
lances.

5.2.8.  Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o
Pregoeiro  se  responsabilizará  pelo  aviso  de  encerramento,  aos
licitantes.

5.2.9.  Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
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licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja
obtida melhor proposta, observando o critério de julgamento, não se
admitindo  negociar  condições  diferentes  daquelas  previstas  neste
Edital.

6. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
 
6.1. A empresa arrematante deverá enviar a proposta de preços ajustada
ao lance final, de acordo com as especificações técnicas do objeto
ofertado constantes nos Anexos I e II deste Edital, sob pena de res-
ponsabilização administrativa (advertência, multa, suspensão do direi-
to de licitar e/ou declaração de inidoneidade).
 
6.2.  A Proposta de Preços deverá ser digitada e impressa em papel
timbrado em 1 (uma) via, redigida em língua portuguesa (salvo quanto
as  expressões  técnicas  de  uso  corrente),  sem  ressalvas,  emendas,
rasuras  ou  entrelinhas,  datada,  rubricada  em  todas  as  páginas  e
assinada  na  última  pelo  responsável  ou  procurador  da  empresa
licitante, bem como numeradas em ordem crescente, além de conter as
seguintes informações:

I. Razão  social,  CNPJ/MF,  endereço  completo,  CEP,  e-mail,  fax e
telefone do licitante, bem como  conta – corrente,  nome  e  número da
agência bancária  pela qual ocorrerá o crédito dos pagamentos a serem
efetuados pelo Município de Porto Velho/RO, na hipótese de sagrar-se
vencedora desta licitação.

II. Constar Preços unitários e total por item, em Real, utilizando-se
apenas duas casas decimais após a vírgula, expressos em algarismos
arábicos, de forma clara e precisa, limitado rigorosamente ao objeto
desta licitação, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição
que induza o julgamento a ter mais de um resultado, ficando estabele-
cido desde já, que na hipótese de divergência entre um e outro, o Pre-
goeiro adotará o preço unitário para fins de apuração do real valor da
proposta.

6.3. O prazo de validade da proposta não pode ser inferior a 90 (no-
venta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

6.4.  Informar o nome, número do CPF e da Cédula de Identidade, e o
cargo do responsável da empresa perante a Administração promotora do
presente Pregão. 

6.5.  O  pregoeiro  poderá,  caso  julgue  necessário,  solicitar  mais
esclarecimentos sobre a composição dos preços propostos.

6.6. No caso de haver discordância entre as especificações deste obje-
to descritas no licitações-e e o disposto neste Edital e seus anexos
(Especificações Técnicas), o licitante deverá obedecer às exigências
editalícias.

7. AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS

7.1.  Declaração  de  Elaboração  Independente  de  Proposta  (Anexo  III
deste  Edital),  confeccionado  em  papel  timbrado  da  empresa  e
obrigatoriamente assinada pelo seu representante legal ou mandatário
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
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8.1.  O critério de julgamento será exclusivamente o de  MENOR PREÇO,
sendo que as propostas deverão conter preços unitários e totais, sob
pena de desclassificação.

8.1.1.  Os preços unitários e totais referidos no  item 8.1, deverão,
evidentemente,  estar  compatíveis  aos  de  mercado,  estimados  pela
Administração.

8.2. Serão desclassificadas, ainda, as propostas que:

I. Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e de seus
anexos; que forem omissas, vagas ou que apresentarem irregularidades
insanáveis  ou  defeitos  capazes  de  dificultar  o  julgamento;  que  se
oponham a qualquer dispositivo legal vigente, mormente no que tange
aos  aspectos  tributários;  ou  que  contenha  preços  excessivos  ou
manifestamente  inexequíveis,  preços  unitários  simbólicos,  preços
irrisórios ou com valor zero e ainda, preços ou vantagens baseadas nas
ofertas das demais licitantes.

a) considerar-se-á  inexequível  a  proposta  que  não  venha  a  ter
demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que
os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do
objeto deste pregão.

II.  Que  contiverem  preços  condicionados  a  prazos,  vantagens  de
qualquer natureza ou descontos não previstos neste pregão, inclusive
financiamentos  subsidiados  ou a fundo perdido  (Art.  44,  § 2º, Lei
8.666/93).

III.  Que  após  a  fase  de  lances  ou  negociação,  quando  houver,
permanecerem com seus preços unitários e total do Item superiores aos
preços atestados pela Administração como sendo os de mercado.

8.2.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou
em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser
efetuada diligência, na forma do § 3º do Art. 43 da Lei 8.666/93.

8.4. DISPOSIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

8.4.1.  O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor
preço  ofertado.  No  caso  de  nenhum  fornecedor  apresentar  lance  na
respectiva etapa, prevalecem os valores obtidos na proposta inicial.

8.4.2. Será estipulado e informado pelo pregoeiro, em campo próprio do
sistema,  o  prazo para  a  empresa  melhor  classificada,  encaminhar  a
proposta  ajustada  ao  lance  final  e  os  documentos  exigidos  para
habilitação ou documentos desatualizados no SICAF, onde deverão ser
escaneados dos originais, estar assinados, rubricados, e enviados via
correio eletrônico, para o e-mail pregoes.sml@gmail.com.

8.4.3. Se a documentação exigida não estiver completa e correta, ou
contrariar  qualquer  dispositivo  deste  Edital  e  seus  anexos,  ou
descumprir  o prazo estabelecido  no  subitem  8.4.2, o  Pregoeiro
considerara a proponente DESCLASSIFICADA.

8.4.4.  Quando  houver  desclassificação/inabilitação  das  primeiras
colocadas, a documentação citada no item 8.4.2 quando apresentada pela
próxima colocada convocada, deverá ser apresentada conforme a data de
sua convocação. 
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8.4.5. A proposta e os documentos apresentados por correio eletrônico
deverão ser encaminhados em original ou por cópias autenticadas por
tabelião  de  cartório  ou  por  qualquer  servidor  da  Superintendência
Municipal de Licitações – SML, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis,
contados do final da sessão do pregão ou quando convocada conforme o
item 8.4.2, para a Superintendência Municipal de Licitações – SML,
situada  na  Av. Carlos  Gomes,  nº  2776,  Bairro São  Cristóvão,  CEP:
76.804-022, Porto Velho – RO, em envelope contendo em sua face externa
os seguintes dizeres:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2018/SML/PVH
PROCESSO Nº 08.00051/2018
PROPOSTA DE PREÇOS/DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL, CNPJ/MF E ENDEREÇO DA EMPRESA

8.5. O Pregoeiro quando restar frustrada a negociação com o licitante
originalmente vencedor do item, desclassificada a primeira colocada,
na forma do inciso III do subitem  8.2 deste edital, poderá  CONVOCAR
MEDIANTE  MENSAGEM  ÚNICA  EM  CAMPO  PRÓPRIO  DO  SISTEMA,  todos  os
licitantes classificados para o item, para, querendo, manifestar-se
quanto a intenção de negociação para o item em referência com fins de
adequar  seu  preço  final  ao  valor  atestado  nos  autos,  ficando  os
licitantes  classificados,  responsáveis  por  acompanhar  no  sistema  a
convocação a que se refere este subitem.

8.6.  Ocorrendo  o  previsto  acima  e,  havendo  mais  de  um  licitante
interessado em negociar, o pregoeiro consignará o prazo de 1 (um) dia
útil para manifestação dos interessados, o pregoeiro deverá observar a
ordem de classificação final do item para negociação, como forma de
garantir a lisura do procedimento. 
 
8.7.  O  Pregoeiro,  em  qualquer  fase  de  julgamento,  poderá  promover
quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das propostas e
da  documentação,  devendo  os  licitantes  atender  às  solicitações  no
prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação, sob
pena de desclassificação da oferta, bem como, poderá solicitar parecer
de  técnicos  pertencentes  ao  Quadro  de  Pessoal  do  Município/RO ou,
ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar
sua decisão. 

8.8.  O Pregoeiro  poderá  sanar  erros  ou  falhas  que  não  alterem  a
substância  das  propostas,  dos  documentos  e  sua  validade  jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes  validade  e  eficácia  para  fins  de  habilitação  e
classificação.

8.9.  Da  Sessão  Pública do  presente  Pregão,  o  sistema  gerará  ata
circunstanciada,  na  qual  estão  registrados  todos  os  atos  do
procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponibilizada
na  Internet  para  acesso  livre,  imediatamente  após  encerramento  da
sessão pública.

9. PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

9.1.  Será  assegurado,  como  critério  de  desempate,  preferência  de
contratação  para  as  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte.
Entende-se  por  empate aquelas  situações  em  que  as  propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam
iguais ou  até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
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9.2. Após a disputa, ocorrendo à situação de empate prevista nos arti-
gos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06 e alterações, o sistema ele-
trônico possibilitará, automaticamente, a condução pelo Pregoeiro dos
procedimentos para obtenção dos benefícios previstos para as ME’S e
EPP’S.

9.3. Não ocorrendo o empate previsto no subitem 9.1 deste Edital, com
relação aos benefícios concedidos as ME’s e EPP's, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certa-
me.

9.4. As disposições contidas no item 9 aplicam-se apenas às microem-
presas ou empresas de pequeno porte que apresentarem propostas para a
licitação. 

9.5. Não  ocorrendo  a  contratação  na  forma  exposta,  o  procedimento
licitatório prossegue com as demais licitantes. 

10. HABILITAÇÃO

10.1.  A  documentação  de  habilitação  da  licitante  poderá  ser
substituída pelo Sistema de Cadastramento de Fornecedores (SICAF) e/ou
pelo Sistema de Cadastro de Fornecedores do Município de Porto Velho
(SISCAF), nos documentos por eles abrangidos.

10.1.1.  O Pregoeiro ou Equipe de Apoio,  poderá efetuar consulta “on
line” no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em
relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista e
à qualificação econômico-financeira da licitante.

10.1.2.  Inscrição no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores  –
SICAF, para conferência “online” por membro da equipe de apoio ou pelo
Pregoeiro,  bem  como,  o  mesmo  poderá  providenciar  a  emissão  do
certificado e anexar nos autos.

10.1.3. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de
certidões,  especialmente  quando  o  licitante  esteja  com  alguma
documentação vencida junto ao SICAF.

10.1.4. Na hipótese de algum dos documentos abrangidos pelo SICAF ou
SISCAF encontrar-se  desatualizado,  fica  assegurado  ao  licitante,
encaminhar a documentação atualizada no ato da sua convocação.

10.1.5.  Declaração  de  superveniência  de  fato  impeditivo  de
habilitação, conforme modelo constante no Anexo IV deste Edital.

10.1.6.  Declaração quanto  ao  cumprimento  às  normas  relativas  ao
trabalho  de  menores, conforme  modelo  constante  no  Anexo  V  deste
Edital.

10.1.7.  Declaração  APENAS  PARA  MICROEMPRESAS  E  EMPRESAS  DE  PEQUENO
PORTE, conforme Modelo do Anexo VI do Edital. 

10.1.8. O Proponente Vencedor  que não for inscrito no SICAF ou no
Cadastro  de  Fornecedores  do  Município  de  Porto  Velho/RO,  deverá
apresentar,  além  das  Declarações  constantes  dos  subitens  10.1.5,
10.1.6 e 10.1.7 deste Edital, os seguintes documentos de habilitação:

10.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA
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a)  Registro  comercial,  no  caso  de  empresa  individual,  através  da
certidão da Junta Comercial;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado,  em  se tratando de sociedades  comerciais  e,  no caso de
sociedades  por  ações,  acompanhado  de  documento  de  eleição  de  seus
administradores. No caso de alterações será admitido o estatuto ou o
contrato consolidado;

c)  Inscrição  do  ato  constitutivo  no  caso  de  sociedade  civil,
acompanhado de prova da diretoria em exercício;

d)  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, se a
atividade assim o exigir, bem assim, documento em que identificados os
seus administradores.

10.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova  de  Inscrição  no  Cadastro  de  Contribuintes  Estadual  ou
Municipal,  se  houver,  relativo  ao  domicílio  ou  sede  do  licitante,
pertinente  ao  seu  ramo  de  atividade  e  compatível  com  o  objeto
contratual (ALVARÁ ou FAC);

b) Prova  de Inscrição no Cadastro  Nacional  de  Pessoas Jurídicas –
CNPJ;

c) Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Estadual,  mediante
apresentação  de  Certidão  Negativa  de  Débitos  e  Tributos  Estaduais,
expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da
proponente;

d) Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Municipal,  mediante
apresentação  de  Certidão  Negativa  de  Tributos  Municipais,  expedida
pela  Secretaria  Municipal  da  Fazenda,  do  domicílio  ou  sede  da
proponente;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviços  (FGTS),  demonstrando  situação  regular  no  cumprimento  dos
encargos sociais instituídos por lei;

f) Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Federal,  mediante
apresentação da Certidão de débitos relativos a tributos Federais e à
Dívida Ativa da União, abrangendo as contribuições sociais previstas
nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991 (seguridade social – INSS), dentro da validade;

g)  Prova  de  inexistência  de Débitos  Trabalhistas, mediante  a
apresentação de certidão negativa fornecida pelo órgão competente, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.

10.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.4.1. Certidão de registro da empresa junto ao CREA, da qual deverá
constar  o(s)  nome(s)  do(s)  profissional(is)  de  nível  superior  que
poderá(ão) atuar(ão) como responsável(is) técnico(s) pelos serviços a
serem executados;

10                                                           Superintendência Municipal de Licitações – SML
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

10.4.2. Certidão  do  Registro  do(s)  Responsável(is)  Técnico(s),
emitidos pelo CREA;

10.4.3. Comprovação  de  aptidão  da  empresa  para  o  desempenho  de
atividade pertinente e compatível com o objeto da reforma, por meio de
Atestado (s) ou certidão (s) de Execução de obra(s) fornecido(s) por
pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado,  que  tenha
compatibilidade com a parcela de maior relevância técnica do objeto
deste instrumento;

10.4.4. Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado
deverão, obrigatoriamente, estar em papel timbrado com a identificação
e  endereço  da  emitente,  o  nome  completo  do  signatário,  bem  como
reconhecimento  em  cartório  da  assinatura  aposta,  estando  as
informações ali contidas;

10.4.5.  Declaração fornecida pela empresa indicando explicitamente a
equipe técnica mínima que deverá conter no mínimo 01 (um) Engenheiro
Naval para acompanhar a execução dos serviços. Na declaração deverão
constar os dados mínimos necessários, tais como: nome completo, número
do documento de identidade, CPF e do registro na entidade profissional
competente da região a que estiver vinculado.

10.4.6. Fica facultado à empresa realizar visita técnica no local dos
serviços, objeto deste instrumento;

10.4.6.1. A visita poderá ser realizada em até 48 (quarenta e oito)
horas  antes  da realização da abertura  da  licitação,  em dias úteis
(segunda a sexta-feira), das 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00
horas;  o  agendamento  deverá  ser  pelo  telefone  3901-3248 ou
pessoalmente  no  SETO  DE  MANUTENÇÃO/DA/SEMUSA,  vinculado  ao
Departamento Administrativo – DA, nos horários expressos neste item;

10.4.6.2. Ocorrendo a visita, deverá ser expedida uma declaração pela
SETOR  DE  MANUTENÇÃO/SEMUSA,  que  fará  parte  da  documentação  de
habilitação da empresa;

10.4.7. A empresa que optar por não realizar a visita técnica, deverá
apresentar junto a sua documentação de habilitação, uma declaração de
conhecimento  prévio  da  área  de  implantação  dos  serviços,  bem  como
expressará que está ciente do estado de conservação do bem, como das
condições e do grau de dificuldade que os serviços possam oferecer,
não se admitindo reclamações futuras advindas de dificuldades técnicas
não  detectadas  para  cumprimento  das  obrigações  do  objeto  deste
instrumento, relacionadas por causa da vistoria;

10.4.7.1. Em  nenhuma  hipótese  a  proponente  poderá  alegar
desconhecimento  dos  locais  e  de  suas  condições  para  elaboração  do
orçamento e das planilhas, bem como para a execução do futuro contrato
e cumprimento das obrigações decorrentes;

10.4.7.2. Os custos pertinentes à vistoria da embarcação correrão por
exclusiva conta da proponente, não fazendo este jus a indenização e/ou
compensação  em  qualquer  hipótese  de  futura  contratação  ou  não
contratação do serviço objeto deste instrumento.

10.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA
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10.5.1.  As  Licitantes,  deverão  apresentar  Balanço  Patrimonial  e
Demonstrações financeiras do último exercício social já exigíveis e
apresentados na forma da Lei, que comprove a boa situação financeira
da  empresa,  vedada  sua  substituição  por  Balancetes  ou  Balanços
provisórios, tais documentos terão que obedecer aos requisitos formais
de  elaboração  estabelecidos  em  lei  e  os  indicados  pela  Ciência
Contábil e deverão conter a assinatura do administrador da firma e do
contabilista,  devidamente  registrado  no  conselho  Regional  de
Contabilidade.

10.5.2. As licitantes que iniciaram as suas atividades no presente
exercício, deverão apresentar, também, O BALANÇO DE ABERTURA, na forma
da lei.

10.5.3. As empresas que integram a Escrituração Contábil Digital – ECD
e  o  Sistema  Público  de  Escrituração  Digital  –  SPED,  deverão
apresentar: Recibo de Entrega de Livro Digital; Termo de Abertura e
Encerramento  do  Livro  (arquivo  digital)  apresentado;  Balanço
Patrimonial e Demonstrações dos Resultados do Exercício extraídos do
Livro Digital.

10.5.3.1.  A Escrituração Contábil Digital – ECD, compreende a versão
digital dos seguintes livros:

a) livro diário e seus auxiliares, se houver;
b) livro razão e seus auxiliares, se houver;
c) livro Balancetes Diários;
d) Balanços e Fichas de lançamentos comprobatórios dos assentamentos
neles transcritos.

10.5.3.2. As exigências constantes nos subitens 10.5.3 e 10.5.3.1, não
afastam  a  obrigatoriedade  da  licitante  de  apresentar  o  Balanço
Patrimonial e Demonstrações Contábeis, devidamente registrados e no
prazo da Lei, observado ainda o disposto no Art. 1.186, inciso II, do
Código Civil Brasileiro.

10.5.4.  Serão  considerados aceitos como na  forma  da  lei o balanço
patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima)

– publicados em Diário Oficial; ou
– publicados em jornal de grande circulação;
– registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou
– por fotocópia autenticada ou registrada na Junta Comercial da sede 
ou domicílio da licitante.

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA)

–  por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro
Diário, devidamente  autenticado ou registrado na Junta Comercial da
sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente.

10.5.4.1. As empresas enquadradas no subitem 10.5.4, letras “a” e “b”,
deverão observar ainda o que dispõe o Art. 175 da Lei nº 6.404/76;

10.5.5. Para comprovar a boa situação financeira, as Licitantes terão
que apresentar junto com o Balanço atual e as Demonstrações Contábeis,
análise  devidamente  assinada  pelo  Contabilista  responsável,  dos
seguintes índices:
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LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
 Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

SG = Ativo Total   
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

10.5.6.  Somente  serão  habilitados  os  licitantes  que  extraírem  e
apresentarem o cálculo do índice de  Liquidez Geral (LG),  Solvência
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), com o resultado igual ou superior
a (= ou > 1), calculados de acordo com a aplicação das fórmulas.

10.5.7. A Empresa Licitante que apresentar resultado menor a 1 (um),
em qualquer dos índices constantes do  subitem 10.5.6 deste Edital,
deverá  comprovar  capital  social  registrado ou  patrimônio líquido
mínimo de 5% (cinco por cento) do montante da contratação, de acordo
com os parágrafos 2º e 3º, do artigo 31, da Lei 8.666/93.

10.5.8.  Certidão  negativa  de  falência  ou  recuperação  judicial,
expedida pelo distribuidor da sede do licitante dentro do prazo de
validade previsto na própria certidão, ou na omissão desta, expedida a
menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão.

10.6. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

10.6.1.  Serão  inabilitados  os  licitantes  que  não  apresentarem
quaisquer  dos  documentos  listados  no  Item  (DA  HABILITAÇÃO)  ou  que
apresentarem documentos com data de validade vencida ou com rasuras ou
entrelinhas que ponha em dúvida a veracidade dos dados, ressalvado o
disposto na Lei Complementar 123/2006  e alterações, que diz respeito
ao Estatuto Nacional da Microempresa e empresa de Pequeno Porte.

10.6.2.  A documentação exigida para atender ao disposto nos subitens
10.2 (alíneas “a” a “c”)  e 10.3 (alíneas “a” a “g”) deste Edital,
poderá ser substituída pelo Certificado de Registro no Cadastro de
Fornecedores do Município de Porto Velho-RO, emitido pela Divisão de
Cadastro de Fornecedor/SML. 

10.6.3. De igual forma poderá ser substituída pelo Registro Cadastral
no SICAF a documentação exigida para atender ao disposto nos subitens
10.2 (alíneas “a” a “c”), 10.3 (alíneas “b” a “g”) e 10.5 (10.5.1 a
10.5.4) deste Edital, enquanto durar o termo de adesão correspondente;

10.6.3.1.  Em  relação  à  Habilitação  Econômico-Financeira  (10.5  a
10.5.4), ainda que a informação conste do SICAF e a licitante não
apresente  o  Balanço  Patrimonial,  o  Pregoeiro  ou  Equipe  de  Apoio
efetuará consulta para emissão do Balanço Patrimonial disponibilizado
no sistema.

10.6.4. A documentação deverá ser apresentada em original ou por meio
de qualquer processo de cópia, exclusivamente autenticada por Tabelião
de  Cartório  de  Notas  ou  Servidor  da  Superintendência  Municipal  de
Licitações  –  SML,  mediante  apresentação  dos  originais  para
conferência,  sendo  que  as  certidões  emitidas  pela  Internet  somente
terão validade após a verificação “online” por membro da equipe de
apoio ou pelo Pregoeiro, devendo, ainda, ser observado o seguinte:
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I.  Todos  os  documentos  apresentados  para  habilitação  deverão  estar
obrigatoriamente em nome da empresa que participar do presente certame
e, deverão conter o mesmo CNPJ e endereço respectivo;

II. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em
nome da matriz ou, se for a filial, todos os documentos deverão estar
obrigatoriamente  em  nome  desta,  exceto  aqueles  que  pela  própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. A
referida  comprovação,  que  é  obrigatória,  é  de  exclusiva
responsabilidade do licitante.

10.6.5.  Se o licitante desatender às exigências previstas no  subitem
acima,  o  Pregoeiro examinará  a  oferta  subsequente  na  ordem  de
classificação,  verificando  a  sua  aceitabilidade  e  procedendo  a  sua
habilitação,  repetindo  esse  procedimento  sucessivamente,  se  for
necessário, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital,
sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

10.6.6.  Não  serão  aceitos  protocolos  de  entrega  de  solicitação  de
documento  em  substituição  aos  documentos  requeridos  no  presente
Edital.

10.6.7.  Todos  os  documentos  de  habilitação  emitidos  em  língua
estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua
portuguesa  efetuada  por  Tradutor  Juramentado  e  também  devidamente
consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

10.6.8. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua
portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados
ou registrados no Cartório de Títulos e documentos.

10.6.9.  Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte,
havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado  o  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  cujo  termo  inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarada vencedora
do  certame,  prorrogáveis  por  igual  período,  a  critério  da
Administração,  para  regularização  da  documentação,  pagamento  ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas  com  efeito  de  certidão  negativa.(de  acordo  com  a  Lei
Complementar 123/2006 e alterações).

10.6.10.  A não regularização da documentação implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81
da  Lei  8.666/93  e  neste  Edital,  sendo  facultado  à  Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

11. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS

11.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da
sessão  pública,  qualquer  pessoa  física  ou  jurídica  poderá  propor
impugnação deste ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica, via
e-mail para o endereço: pregoes.sml@gmail.com.

11.1.1.  Caberá ao  Pregoeiro decidir sobre a impugnação, no prazo de
até 24 (vinte e quatro) horas, informando no sistema as providências
dela descorrentes.

11.2. Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de, no mínimo, 30
minutos, durante o qual, qualquer licitante poderá, de forma imediata
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e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de
recurso.

11.2.1.  A  falta  de  manifestação  imediata  e  motivada  do  licitante
quanto à intenção de recorrer, nos termos do item anterior, importará
na decadência deste direito, promovendo o  Pregoeiro a adjudicação do
objeto ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es).

11.2.2 Acolhimento do recurso será concedido prazo de 03 (três) dias
para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes,
desde  logo,  intimados  para,  querendo,  apresentar  contrarrazões  em
igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente.

11.3.  Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados
fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado
legalmente  ou  não  identificado  no  processo  para  responder  pelo
proponente.

11.4. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento. 

11.5. Eventuais  recursos,  contrarrazões  ou  impugnações  deverão  ser
encaminhados ao Pregoeiro da Superintendência Municipal de Licitações
responsável pelo processo, que deverá receber, analisar e decidir os
recursos e impugnações. Sendo remetidos exclusivamente para o  e-mail
pregoes.sml@gmail.com, respeitados os prazos definidos em lei e neste
edital.  A  remessa  dos  instrumentos  previstos  neste  item  (recursos,
contrarrazões ou impugnações), deverá observar o horário de expediente
deste Órgão, ou seja, dias úteis (de segunda a sexta-feira), de 8h às
14h, sob pena de não ser conhecido em razão de intempestividade.

11.6.  O Pregoeiro deverá submeter o recurso à Autoridade Competente
quando mantiver sua decisão.

11.7.  O acompanhamento dos resultados, recursos e atas pertinentes a
este  Pregão poderão  ser  consultados  no  endereço:  www.licitacoes-
e.com.br e/ou www.portovelho.ro.gov.br;

12. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1.  A adjudicação em favor da licitante vencedora será feita pelo
Pregoeiro, após a análise e aprovação dos documentos, caso não haja a
interposição de recurso. 

12.2.  Ocorrendo recurso(s), depois de proferida a decisão e feita a
comunicação  ao(s)  interessado(s),  o  objeto  da  licitação  será
ADJUDICADO pela Superintendente ao(s) licitante(s) vencedor(es).

12.3.  Caberá à  Superintendente Municipal de Licitações, HOMOLOGAR o
resultado  do  pregão,  após  cumpridas  as  formalidades  e  etapas  do
procedimento licitatório.

13. CONTRATAÇÃO E SUBCONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

13.1.  A Contratação decorrente da presente Licitação, bem como suas
alterações, ficará subordinada às normas da lei federal 8.666/93 e
suas alterações e será instrumentalizada por intermédio da assinatura
do  Contrato,  conforme  modelo  constante  do  Anexo  VII do  presente
Edital;
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13.2.  A  adjudicatária  deverá  assinar  o  Contrato,  cujas  cláusulas
acham-se definidas no  Anexo VII do presente Edital,  no prazo de    05
(cinco)   dias úteis, a contar da data de convocação para assinatura;

13.3.  O  prazo  concedido  para  a  assinatura  do  Contrato  poderá  ser
prorrogada uma única vez, por igual período, quando solicitado pela
parte, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e
aceito pelo Município de Porto Velho-RO;

13.4.  Poderá o Município de Porto Velho-RO, quando o convocado não
aceitar  ou  não  assinar  o  Contrato,  no  prazo  e  condições  aqui
estabelecidos,  convocar  os  licitantes  remanescentes,  na  ordem  de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições de
sua proposta, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação.

13.5. O Contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 65, da Lei
nº 8.666/93, mediante Termo Aditivo, até o limite estabelecido § 1º do
art. 65, da Lei nº 8.666/93.

13.6. A subcontratação dos serviços será conforme descrito no item 10
do Projeto Básico, Anexo II deste Edital.

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

14.1. As obrigações da contratada será conforme descrito no item 14 do
Projeto Básico, Anexo II deste Edital.

14.2. As obrigações da contratante será conforme descrito no item 15
do Projeto Básico, Anexo II deste Edital.

15. EXECUÇÃO, RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

15.1. As condições de execução dos serviços será conforme descrito nos
itens 2, 3 e 4.1 do Projeto Básico, Anexo II deste Edital.

15.2.  O  recebimento  e  a  fiscalização  dos  serviços  será  conforme
descrito no item 8 e 9 do Projeto Básico, Anexo II deste Edital.

16. VIGÊNCIA E REAJUSTE DO FUTURO CONTRATO

16.1. A  vigência  e  reajuste  do  futuro  contrato  será conforme
disposições contidas no item 4.2  do  Projeto Básico, Anexo II deste
Edital.

17. FATURAMENTO E PAGAMENTO

17.1.  O  faturamento  e  pagamento  será  efetuado  de  acordo  com  as
disposições  contidas  no item  11 do  Projeto  Básico,  Anexo II  deste
Edital.

18. GARANTIA CONTRATUAL, GARANTIA DOS SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS

18.1. Em até 10 (dez) dias úteis após assinatura do futuro contrato,
no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do
futuro  contrato  e  na  modalidade  de  sua  preferência,  a  empresa
vencedora deverá prestar garantia contratual em favor da Secretaria
Municipal de Saúde do Município de Porto Velho – RO, nos termos do §
1º, do art. 56, da Lei nº 8.666/93.
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18.1.1. As modalidades de garantia pela qual a vencedora poderá optar
são:

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo este ter
sido  emitido  na  forma  escritural,  mediante  registro  em  sistema
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central
do  Brasil  e  avalizados  pelos  seus  valores  econômicos,  conforme
definido pelo Ministério da Fazenda;

b) Seguro-garantia;

c) Fiança bancária.

18.1.2. A Empresa vencedora obriga-se a apresentar a garantia para o
período integral da vigência contratual, e, no caso de prorrogação do
contrato  a  ser  firmado,  comprovar  sua  validade  e  atualização
(renovação), para o novo período contratual.

18.1.3. A  garantia  prestada  em  dinheiro  somente  será
liberada/restituída após o término da vigência do contrato, mediante
requerimento  formal  da  Contratada,  após  o  integral  cumprimento  de
todas as obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas e
satisfação de prejuízos causados à contratante ou a terceiros, caso
exista.

18.1.4. A perda da garantia em favor da SEMUSA, por inadimplemento das
obrigações  contratuais  firmadas,  far-se-á  de  pleno  direito,
independente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial das
demais  sanções  previstas  no  futuro  contrato  a  ser  firmado,  quando
identificada a inadimplência por parte da Contratada diante de sanções
ou  restituições  não  regularizadas,  quando  a  administração  fará  a
retenção até o limite de saldo de sua posse;

18.1.5. A garantia deverá ser novamente integralizada pela Contratada
em  no  máximo  15  (quinze)  dias,  sempre  que  dela  forem  deduzidos
quaisquer valores relativos às deduções legais previstas, e nos casos
de prorrogação de prazo ou acréscimo de valores deverá ser atualizada
na mesma proporção, em conformidade com o Art. 56, § 2º, da Lei nº
8.666/93;

18.1.6. A qualquer tempo, mediante comunicação à  SEMUSA, poderá ser
admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades legais
previstas neste instrumento;

18.1.7. A  garantia  prestada  em  dinheiro  será  liberada  após  o
cumprimento  integral  de  todas  as  obrigações  contratuais  e  será
atualizada monetariamente, conforme dispõe o § 4º do art. 56 da Lei
federal 8.666/93;

18.1.8. A garantia prestada pela Contratada responderá por qualquer
das suas obrigações decorrentes do Contrato, inclusive as multas que a
ela venham a ser aplicadas.

18.2. Garantia de serviços, equipamentos e materiais

18.2.1. A garantia de serviços, equipamentos e materiais será conforme
disposições contidas no item 7.2.1 do Projeto Básico, Anexo II deste
Edital.
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19. PENALIDADES

19.1.  Pelo  descumprimento  de  quaisquer  cláusulas  deste  Instrumento
convocatório ou condições previstas no Projeto Básico (Anexo II deste
edital), serão aplicadas as penalidades previstas na Lei 10.520/2002,
lei  12.846/2013  e  Lei  n.º  8.666/93,  e  também  aplicar-se-ão  as
seguintes sanções administrativas, garantida sempre a ampla defesa e o
contraditório, e ainda:

19.2. Conforme advertências e multas constantes no item 16 do Projeto
Básico, Anexo II deste Edital.

20. DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. A SML, na defesa do interesse do serviço Público e de acordo com
a legislação vigente, reserva-se ao direito de anular ou revogar, no
todo ou em parte, a presente licitação, nos termos do artigo 29º do
Decreto Municipal nº 10.300 de 17/02/2006.

20.2. Qualquer modificação neste Edital implicará na divulgação destas
pelo(s) mesmo(s) instrumento(s) de publicação em que se deu o texto
original,  reabrindo-se  o(s)  prazo(s)  inicialmente  estabelecidos,
exceto  quando,  inquestionavelmente,  a  alteração  não  afetar  a
formulação das propostas.

20.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no
mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja
comunicação do pregoeiro em contrário,
 
20.4. Na  contagem  dos  prazos  deste  edital  será  excluído  o  dia  de
início  e  incluído  o  dia  do  vencimento,  considerando  o  horário  de
funcionamento da  Superintendência Municipal de Licitações – SML, de
segunda a sexta-feira das 8h00min às 14h00min,

20.5. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas
em  favor  da  ampliação  da  disputa  entre  os  interessados,  sem
comprometimento da segurança do futuro contrato,

20.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito
à contratação,

20.7. Os  casos  omissos,  bem  como  as  dúvidas  suscitadas,  serão
resolvidos  pela  Superintendência  Municipal  de  Licitações tudo  de
conformidade com as normas jurídicas e administrativas aplicáveis e
nos Princípios Gerais do Direito,

20.8. As  empresas  que  não  mantiverem  as  suas  propostas  e/ou  não
encaminhar os documentos exigidos no presente instrumento convocatório
responderão  processo  administrativo  e  poderão  ser  suspensas  de
participar das licitações do Município de Porto Velho, podendo ainda
sofrer outras penalidades em conformidade com a lei,

20.9.  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação,  à  conformidade  da  proposta  ou  ao  enquadramento  como
microempresa ou empresa de pequeno porte ou ao direito de preferência
sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital.
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21. FORO

21.1.  Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho-RO para dirimir
quaisquer  dúvidas  referentes  a  esta  licitação,  contrato  e
procedimentos  dela  resultantes,  com  renúncia  de  qualquer  outro  por
mais privilegiado que seja.

Porto Velho – RO, 17 de outubro de 2018

Janíni França Tibes
Pregoeira
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ANEXO I DO EDITAL

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
(MODELO DE PROPOSTA)

PAPEL TIMBRANDO DA EMPRESA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2018/SML/PVH

PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social da Empresa:

Endereço Completo com CEP: 

Banco:____________ Agência:______________ Conta-Corrente: ____________

Telefone: Responsável (Nome e cargo): 

E-mail: CNPJ: 

VALIDADE DA PROPOSTA: __________ DIAS (MÍNIMO 90 
DIAS)

PRAZO PARA ENTREGA: __________ DIAS 
(Conforme Termo de Referência)

Local de Entrega: Os produtos licitados, deverão ser entregues no endereço constante no
Termo de Referência, anexo II deste Edital

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFORMA, ADAPTAÇÕES,
PINTURA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DIVERSOS E
ACESSÓRIOS, PARA COMPLETA RESTAURAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DENOMINADA BARCO HOSPITALAR
DR. FLORIANO RIVA FILHO, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
– SEMUSA.

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT VALOR TOTAL

01

Contratação  de  empresa
especializada  e  habilitada
para prestação de serviços de
reforma, adaptações, pintura,
reposição  de  peças,
fornecimento de equipamentos,
materiais  diversos  e
acessórios,  para  completa
restauração  da  embarcação
denominada  Barco  Hospitalar
Dr.  Floriano  Riva  Filho,
barco  construído  em  aço
naval,  com  27,50m  de
comprimento,  7,50m  de  boca
moldada,  1,60m  de  portal  a
meia  nau  –  potência
instalada:  01  motor  diesel,
marca  cummins,  de  350
BHP/2100  hidráulico,  com
comando  no  passadiço,
composto  de:  01  sala  de
espera,  01  laboratório,  02
consultórios  médico,  04
camarotes com capacidade para

SERV. 01
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04  pessoas,  01  gabinete
odontológico,  01
copa/cozinha,  01  sala  de
curativos,  01  paiol  para
roupas  de  cama  e  mesa,  01
paiol  para  medicamentos,  01
sala  de  estar,  01  farmácia,
02 wc,  01 sala de comando,
01 box e 01 enfermaria com 04
leitos.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$________(Escrever por extenso)

___________(Local), ___ de _______ de 2018 

Obs: Os serviços deverão ser entregues de acordo com as especificações descritas nos
Anexos I e II deste Edital.

Declaramos  que  todos  os  impostos,  taxas,  inclusive  frete,  bem  como  quaisquer  outras
despesas estão inclusos na presente proposta.

Declaramos ainda que, o Banco, a Agência e a Conta-Corrente, informados nesta proposta,
serão  únicos  e  exclusivos  para  todos  os  recebimentos  relativos  ao  cumprimento  das
Obrigações Contratuais. (Conforme exigência da Lei Municipal nº 2016 de 11 de junho de
2012.

CARIMBO DO CNPJ:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
(CARIMBO OU NOME LEGÍVEL E CARGO, RG e CPF)
_____________________________________________
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ANEXO I-A 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CASCO

ITEM SUB - ITEM Und
Quant

.

Valor

Unitá

rio

Valor

Total

PINT

URA
2.2.1 2.2.1.1

Recuperação da pintura das marcas

de calado (6 unid.) e dos discos

de plimsoll (2 unid.)

UND 01

DIVER

SOS
2.2.2

2.2.2.1

Fornecimento  e  Instalação  de

válvula de retenção na saída de

drenagem das pias

UND 02

2.2.2.2

Fornecimento  e  Instalação  de

suspiros,  modelo  com  tampa  de

proteção.

UND 04

2.2.2.3

Fornecimento  e  Instalação  das

tomadas de abastecimento, modelo

com tampa de proteção.

UND 04

2.2.2.4

Fornecimento  e  Instalação  de

Defensas de pneus de caminhonete

para  o  costado,  com  cabo  de

retiinida ø 1 1/2 x 1,50 metros

UND 12

2.2.2.5

Fornecimento  e  Instalação  de

Defensas  de  pneus  de  caminhão

para a proa e popa, com cabo de

retiinida ø 1 1/2 x 1,50 metros

UND 04

PRAÇA DE MÁQUINAS

PINTU

RA
2.3.1

2.3.1.1

Tratamento ao padrão ISO ST3, ou

seja,  superfície  de  aço

completamente  raspada  com

raspador ou metal duro e escovada

mecanicamente com escova de aço e

esmerilhamento  de  maneira

minuciosa  de  forma  que  após

remoção  do  pó  gerado,  a

superfície  deverá  apresentar

brilho  metálico  claro.  A

aparencia final deve corresponder

às gravuras com designação St 3

da  norma  ISO  8501  e  ABNT  NBR

15239.

m² 58

2.3.1.2

Aplicação  de  zarcão  epóxi.

Espessura seca recomendada de 35

µm, porém deverá ser atendida a

prescrição do fabricante.

m² 58

2.3.1.3

Aplicação  de  tinta  epóxi.

Espessura seca recomendada de 120

µm, porém deverá ser atendida a

prescrição do fabricante.

m² 58

2.3.2.1

Fornecimento  e  Substituição  de

lâmpadas  indicativas  do  Quadro

Elétrico 

UND 18

2.3.2.2
Fornecimento  e  Substituição  da

Chave Seletora do Exaustor 
UND 01

2.3.2.3

Fornecimento  de  conjunto  para

Bateria  150  A.h,  composto  pela

bateria, 2 bornes e isolamento de

placa de borracha isolante

UND 02
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ELÉTR

ICA

2.3.2
2.3.2.4

Fornecimento  de  conjunto  para

Bateria  200  A.h,  composto  pela

bateria, 2 bornes e isolamento de

placa de borracha isolante

UND 02

SALVA

TAGEM

COMBA

TE À 

INCÊN

DIO

2.3.3

2.3.3.1

Fornecimento de Extintor  CO2  com

capacidade de 6 Kg, identificados

com  o  nome  da  embarcação  e  o

porto de inscrição em letras de

forma maiúsculas

UND 01

2.3.3.2

Fornecimento  de  Extintor  Pó

Químico com capacidade de 6 Kg,

identificados  com  o  nome  da

embarcação e o porto de inscrição

em letras de forma 

UND 01

EQUIP

AMENT

OS

2.3.4

2.3.4.1

Fornecimento  de  acoplador

sanfonado  para  descarga  entre

gerador e tubulação de descarga

UND 01

2.3.4.2
Fornecimento  de  coxims  para

gerador 45 HP (BB)
UND 08

2.3.4.3
Fornecimento  de  chaveta  para

gerador 45 HP (BB)
UND 01

2.3.4.4

Fornecimento  do  conjunto  de

filtros  (ar  e  combustível)  para

motor Cummins

UND 01

2.3.4.5

Fornecimento  do  conjunto  de

filtros  (ar  e  combustível)  para

motor MWM

UND 02

2.3.4.6 Fornecimento de Óleo lubrificante
LIT

RO
60

2.3.4.7

Fornecimento de Separador de água

e  óleo  compatível  com  o  motor

cummins

UND 01

2.3.4.8

Fornecimento de bomba d'água 5 cv

com mangueira emborrachada para o

MCP

UND 01

2.3.4.9

Fornecimento de moto-bomba diesel

5 cv. É proibida a utilização de

equipamentos  movidos  à

combustíveis com ponto de fulgor

inferior à 60 ºC (como álcool ou

gasolina), conforme item 0418 da

NORMAM 02/DPC

UND 01

2.3.4.1

0

Fornecimento  de  diesel  para

funcionamento dos equipamentos

LIT

RO
200 

2.3.4.1

1

Fornecimento  e  instalação  de

acionador automático para a bomba

de esgoto da praça de máquinas

UND 01

2.3.4.1

2

Fornecimento  e  instalação  de

Bomba de incêndio 25 m³/h
UND 01

2.3.4.1

3

Fornecimento  e  Instalação  de

Sistema  acoplado  ao  MCP  para

acionamento hidráulico do leme

UND 01

2.3.4.1

4

Fornecimento  de  Serviço  tecnico

especializado  de  mecânico  para

avaliação do motor principal, dos

geradores  (inclusive  ponta  de

eixo),  mangueiras  e  demais

equipamentos da praça de máquinas

que não puderam ser testados por

UND 01
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falta  de  combustível  e

considerando o prolongado período

sem uso.
CONVÉS PRINCIPAL

PINTU

RA
2.4.1

2.4.1.1

Tratamento ao padrão ISO ST3, ou

seja,  superfície  de  aço

completamente  raspada  com

raspador ou metal duro e escovada

mecanicamente com escova de aço e

esmerilhamento  de  maneira

minuciosa  de  forma  que  após

remoção  do  pó  gerado,  a

superfície  deverá  apresentar

brilho  metálico  claro.  A

aparencia final deve corresponder

às gravuras com designação St 3

da  norma  ISO  8501  e  ABNT  NBR

15239.

 m² 1063

2.4.1.2

Aplicação  de  zarcão  epóxi.

Espessura seca recomendada de 35

µm, porém deverá ser atendida a

prescrição do fabricante.

 m² 1063

2.4.1.3

Aplicação  de  tinta  epóxi.

Espessura seca recomendada de 120

µm, porém deverá ser atendida a

prescrição do fabricante.

 m² 1063

2.4.1.4

Pintura de balustradas. Cada 1 m

linear  de  balustrada  é  composto

por: 1 m de tubo metálico 3/4"; 1

m  de  tubo  metálico  2";  1  m  de

perfil L 400 x 60. Os elementos

verticais são compostos de tubos

quadrados 15 x 5 x 1000, sendo 43

tubos no Convés Principal, 35 no

Convés do Passadiço e 24 tubos no

Tijupá.

 m 69

ELÉTR

ICA
2.4.2

2.4.2.1

Fornecimento  e  Substituição  de

lâmpadas  fluorescente  compacta

luz neutra ou fria com potência

de 20 W

Und 41

2.4.2.2
Fornecimento  e  Instalação  dos

protetores de luminária internos
Und 10

2.4.2.3
Fornecimento  e  Instalação  dos

protetores de luminária externos
Und 02

2.4.2.4
Fornecimento  de  tomada  plugue

duplo e reparo local
Und 01

2.4.2.5
Fornecimento  e  Instalação  de

eletroduto antichama aparente
m 20.0

SALVA

TAGEM

COMBA

TE À

INCÊN

DIO

2.4.3

2.4..3.

1

Fornecimento  do  conjunto  de

combate  à  incêndio  ø  1  1/2

polegadas composto por mangueira

de  20m,  esguicho,  chave  e

acoplador

Und 01

2.4.3.2

Fornecimento de Boia Salva Vidas

com retinida ø 6 mm e 20 metros

de comprimento, identificadas com

o nome da embarcação e o porto de

inscrição  em  letras  de  forma

Und 02

24                                                           Superintendência Municipal de Licitações – SML
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

maiúsculas

2.4.3.3

Fornecimento  de  Coletes  Salva-

Vidas  Grandes  Classe  III,

identificados  com  o  nome  da

embarcação  em  letras  de  forma

maiúsculas

Und 20

2.4.3.4

Fornecimento de Extintor de água

com  capacidade  de  10  l,

identificados  com  o  nome  da

embarcação e o porto de inscrição

em letras de forma maiúsculas

Und 02

CLIMA

TIZAÇ

ÃO

2.4.4

2.4.4.1

Fornecimento  e  instalação  de  Ar

Condicionados  de  janela  7.500

BTU/h

Und 09

2.4.4.2

A  caixa  dos  equipamentos  possui

dimensão interna de 470 x 330 mm.

Analisar  o  equipamento  à  ser

adquirido  e  caso  necessário

substituir a caixa cjuja armação

é  executada  com  chapa  1/4"  de

largura 100 mm

Und 09

2.4.4.3
Fornecimento  e  instalação  de

tomadas padrão brasileiro 20A
Und 09

2.4.4.4

Reparo  com  substituição  dos

componentes necessários nos canos

metálicos de drenagem ø 1/2. Cada

linha  possui  dimensão  linear

aproximada de 2 metros, 3 joelhos

90º e é obrigatória a instalação

de válvula de retenção na saída

para o costado

Und 09

2.4.4.5

Fornecimento  e  instalação  de

Quadro informativo nos ambientes

climatizados:  "Favor  desligar

quando não estiver em operação ou

durante a alteração da fonte de

energia, conforme solicitação da

tripulação."

Und 09

ESTRU

TURAL
2.4.5

2.4.5.1
Recuperação  dos  portalós  com

substituição das três dobradiças
Und 02

2.4.5.2

Substituição  de  chaparia  do

banheiro BE (AR) - espessura 3,5

mm

m² 16

2.4.5.3

Substituição de perfil L 300 x 50

#  1/4" de suporte à chaparia do

banheiro BE (AR)

m 8

2.4.5.4
Substituição  de  chaparia  dos

banheiros BB (AR)
m² 26

2.4.5.5

Substituição de perfil L 300 x 50

#  1/4" de suporte à chaparia do

banheiro BB (AR)

m 13

HIDRÁ

ULICA
2.4.6

2.4.6.1

Substituição  de  Vaso  Sanitário

sem  caixa  acoplada,  padrão

popular na cor branca

Und 02

2.4.6.2
Substituição da caixa de descarga

plástica
Und 02

2.4.6.3
Fornecimento  e  instalação  de

engate flexível plástico 50cm
Und 06

2.4.6.4 Substituição  de  lavatório  sem Und 02
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coluna,  padrão  popular  na  cor

branca

2.4.6.5 Substituição de sifão Und 02
2.4.6.6 Substituição de ralo sifonado Und 02

EQUIP

AMENT

OS

2.4.7 2.4.7.1

Fornecimento  e  instalação  de

Chapa "fim de curso" para o braço

do leme (BB/BE)

Und 01

DIVER

SOS
2.4.8

2.4.8.1
Remoção  de  piso  das  áreas

internas das casarias.
m² 85

4.8.2

Instalação  de  piso  emborrachado

podotátil nas áreas internas das

casarias

m² 85

2.4.8.3
Fornecimento  e  Instalação  de

fechaduras padrão popular
Und 16

2.4.8.4

Fornecimento de bote de alumínio

sem comando preparado para motor

de  popa  com  5  metros  de

comprimento

Und 02

2.4.8.5
Fornecimento  de  motor  de  popa

40HP
Und 02

CONVÉS PASSADIÇO

PINTU

RA
2.5.1

2.5.1.1

Tratamento ao padrão ISO ST3, ou

seja,  superfície  de  aço

completamente  raspada  com

raspador ou metal duro e escovada

mecanicamente com escova de aço e

esmerilhamento  de  maneira

minuciosa  de  forma  que  após

remoção  do  pó  gerado,  a

superfície  deverá  apresentar

brilho  metálico  claro.  A

aparencia final deve corresponder

às gravuras com designação St 3

da  norma  ISO  8501  e  ABNT  NBR

15239.

m² 472

2.5.1.2

Aplicação  de  zarcão  epóxi.

Espessura seca recomendada de 35

µm, porém deverá ser atendida a

prescrição do fabricante.

m² 472

2.5.1.3

Aplicação  de  tinta  epóxi.

Espessura seca recomendada de 120

µm, porém deverá ser atendida a

prescrição do fabricante.

m² 472

2.5.1.4

Recuperação da pintura das marcas

de calado (6 unid.) e dos discos

de plimsoll

Und 02

2.5.1.5

Pintura de balustradas. Cada 1 m

linear de  balustrada é  composto

por: 1 m de tubo metálico 3/4"; 1

m  de  tubo  metálico  2";  1  m  de

perfil L 400 x 60. Os elementos

verticais são compostos de tubos

quadrados 15 x 5 x 1000, sendo 43

tubos no Convés Principal, 35 no

Convés do Passadiço e 24 tubos no

Tijupá.

m 41

ELÉTR

ICA

2.5.2 2.5.2.1 Fornecimento  e  Substituição  de

lampadas  fluorescente  compacta

Und 35

26                                                           Superintendência Municipal de Licitações – SML
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

luz neutra ou fria com potência

de 20 W

2.5.2.2
Fornecimento  e  Instalação  dos

protetores de luminária internos
Und 16

2.5.2.3
Fornecimento  e  Instalação  dos

protetores de luminária externos
Und 04

2.5.2.4
Fornecimento  de  tomada  plugue

duplo e reparo local
Und 04

2.5.2.5
Fornecimento  e  Instalação  de

eletroduto antichama aparente
m 03

2.5.2.6
Manufatura da instalação elétrica

do rádio
Und 01

2.5.2.7

Fornecimento  de  conjunto  para

Bateria  60  A.h,  composto  pela

bateria, 2 bornes e isolamento de

placa de borracha isolante

Und 02

SALVA

TAGEM

COMBA

TE À

INCÊN

DIO

2.5.3

2.5.3.1

Fornecimento  do  conjunto  de

combate  à  incêndio  ø  1  1/2

polegadas composto por mangueira

de  20m,  esguicho,  chave  e

acoplador

Und 01

2.5.3.2

Fornecimento de Boia Salva Vidas

com retinida ø 6 mm e 20 metros

de comprimento, identificadas com

o nome da embarcação e o porto de

inscrição  em  letras  de  forma

maiúsculas

Und 02

2.5.3.3

Fornecimento  de  Coletes  Salva-

Vidas  Grandes  Classe  III,

identificados  com  o  nome  da

embarcação  em  letras  de  forma

maiúsculas

Und 16

2.5.3.4

Fornecimento de Extintor de água

com  capacidade  de  10  l,

identificados  com  o  nome  da

embarcação e o porto de inscrição

em letras de forma maiúsculas

Und 02

2.5.3.5

Fornecimento  de  Extintor  Pó

Químico com capacidade de 6 Kg,

identificados  com  o  nome  da

embarcação e o porto de inscrição

em letras de forma 

Und 01

CLIMA

TIZAÇ

ÃO

2.5.4

2.5.4.1

Fornecimento  e  instalação  de  Ar

Condicionados  de  janela  7.500

BTU/h

Und 04

2.5.4.2

A caixa  dos equipamentos  possui

dimensão interna de 470 x 330 mm.

Analisar  o  equipamento  à  ser

adquirido  e  caso  necessário

substituir a caixa cjuja armação

é  executada  com  chapa  1/4"  de

largura 100 mm

Und 04

2.5.4.3
Fornecimento  e  instalação  de

tomadas padrão brasileiro 20A
Und 04

2.5.4.4 Reparo  com  substituição  dos

componentes necessários nos canos

metálicos de drenagem ø 1/2. Cada

linha  possui  dimensão  linear

Und 04
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aproximada de 2 metros, 3 joelhos

90º e é obrigatória a instalação

de válvula de retenção na saída

para o costado

2.5.4.5

Fornecimento  e  instalação  de

Quadro informativo nos ambientes

climatizados:  "Favor  desligar

quando não estiver em operação ou

durante a alteração da fonte de

energia, conforme solicitação da

tripulação."

Und 05

ESTRU

TURAL
2.5.5

2.5.5.1

Remoção  de  cobertura  provisória

que  não  consta  nos  planos

aprovados

Und 01

2.5.5.2

Substituição de chapas (espessura

4,7  mm)  do  Convés  do  Passadiço

por  BE,  na  região  lateral  ao

refeitório medindo 3,00 x 0,85 m 

Und 01

2.5.5.3

Substituição de chapas (espessura

4,7  mm)  do  Convés  do  Passadiço

por  BB,  na  região  lateral  aos

banheiros medindo 5,00 x 2,00 m 

Und 01

2.5.5.4
Recuperação  dos  paus  de  cargas

instalados à ré
Und 02

2.5.5.5

Instalação  de  balustrada  no

acesso  ao  convés  do  passadiço.

Poderá  ser  executada  com  tubos

metálicos de diâmetro 2". Serão

utilizados  22  m  lineares  de

tubulação

Und 01

HIDRÁ

ULICA
2.5.6

2.5.6.1

Substituição  de  Vaso  Sanitário

sem  caixa  acoplada,  padrão

popular na cor branca

Und 03

2.5.6.2
Substituição da caixa de descarga

plástica
Und 03

2.5.6.3
Fornecimento  e  instalação  de

engate flexível plástico 50cm
Und 09

2.5.6.4

Substituição  de  lavatório  sem

coluna,  padrão  popular  na  cor

branca

Und 03

2.5.6.5 Substituição de sifão Und 03
2.5.6.6 Substituição de ralo sifonado Und 03

2.5.6.7
Substituição  dos  chuveiros

plásticos não elétricos
Und 02

2.5.6.8
Recomposição do encanamento para

esgoto sanitário metálico
Und 01

EQUIP

AMENT

OS

NÁUTI

COS

2.5.7

2.5.7.1
Fornecimento  e  instalação  de

Buzina à ar comprimido
Und 01

2.5.7.2
Substituição do limpador de pára-

brisa
Und 01

2.5.7.3
Substituição da Lampada de 1200 W

para o Holofote
Und 01

2.5.7.4
Fornecimento de Bandeira Nacional

e bandeira do estado de Rondonia
Und 01

DIVER

SOS
2.5.8

2.5.8.1
Remoção  de  piso  das  áreas

internas das casarias.
m² 32

2.5.8.2

Instalação  de  piso  emborrachado

podotátil nas áreas internas das

casarias

m² 32
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2.5.8.3
Fornecimento  e  Instalação  de

fechaduras padrão popular
Und 10

2.5.8.4
Fornecimento  e  Instalação  de

dobradiças para portas de madeira
Und 04

2.5.8.5

Fornecimento  e  instalação  de

vidros do comando medindo 880 x

860 mm

Und 02

2.5.8.6

Fornecimento  e  instalação  de

Canalização  metálica  para  GLP  -

1m

Und 02

2.5.8.7

Fornecimento  e  instalação  de

Abraçadeiras  para  tubulação

metálica de gases

Und 06

2.5.8.8

Fornecimento  e  instalação  de

Registro  com  identificador  de

pressão

Und 01

2.5.8.9

Fornecimento  e  instalação  de

Proteção contra raio solares nos

registros dos cilindros GLP

Und 01

TIJUPÁ

PINTU

RA
2.6.1

2.6.1.1

Tratamento ao padrão ISO ST3, ou

seja,  superfície  de  aço

completamente  raspada  com

raspador ou metal duro e escovada

mecanicamente com escova de aço e

esmerilhamento  de  maneira

minuciosa  de  forma  que  após

remoção  do  pó  gerado,  a

superfície  deverá  apresentar

brilho  metálico  claro.  A

aparencia final deve corresponder

às gravuras com designação St 3

da  norma  ISO  8501  e  ABNT  NBR

15239.

m² 80

2.6.1.2

Aplicação  de  zarcão  epóxi.

Espessura seca recomendada de 35

µm, porém deverá ser atendida a

prescrição do fabricante.

m² 80

2.6.1.3

Aplicação  de  tinta  epóxi.

Espessura seca recomendada de 120

µm, porém deverá ser atendida a

prescrição do fabricante.

m² 80

2.6.1.4

Pintura de balustradas. Cada 1 m

linear  de  balustrada  é  composto

por: 1 m de tubo metálico 3/4"; 1

m  de  tubo  metálico  2";  1  m  de

perfil L 400 x 60. Os elementos

verticais são compostos de tubos

quadrados 15 x 5 x 1000, sendo 43

tubos no Convés Principal, 35 no

Convés do Passadiço e 24 tubos no

Tijupá.

m 23

SALVA

TAGEM

COMBA

TE À

INCÊN

DIO

2.6.2 2.6.2.1

Fornecimento  de  Aparelho

Flutuante  Classe  III,  com

capacidade  para  20  pessoas,

identificados  com  o  nome  da

embarcação e o porto de inscrição

em letras de forma maiúsculas

Und 02
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2.5.2.2

Fornecimento  de  Coletes  Salva-

Vidas  Grandes  Classe  III,

identificados  com  o  nome  da

embarcação  em  letras  de  forma

maiúsculas

Und 01

EQUIP

AMENT

OS

NÁUTI

COS

2.6.3

2.6.3.1

Fornecimento  de  Luz  de  fundeio

homologada branca , setor 360º, 2

milhas de alcance

Und 01

2.6.3.2

Fornecimento  de  Luz  de  mastro

homologada branca , setor 225º, 5

milhas de alcance

Und 01

2.6.3.3

Fornecimento de Luz de embarcação

sem  governo/manobra  restrita

homologada encarnada, setor 360º,

2 milhas de alcance

Und 02

2.6.3.4

Fornecimento  de  Luz  de  manobra

restrita  homologada  branca  ,

setor 360º, 2 milhas de alcance

Und 01

2.6.3.5

Fornecimento  de  Luz  de  Boreste

verde , setor 112,5º, 2 milhas de

alcance

Und 01

2.6.3.6

Fornecimento  de  Luz  de  Bombordo

encarnada  ,  setor  112,5º,  2

milhas de alcance

Und 01

2.6.3.7

Fornecimento de Luz de Alcançado

branca , setor 135º, 2 milhas de

alcance

Und 01
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ANEXO II DO EDITAL

PROJETO BÁSICO E ANEXOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA

REQUISITANTE: DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA – DAB

1. DO OBJETO

1.1.  Elaboramos  o  Presente  Projeto  Básico  que  tem  por  objeto,

contratação de empresa especializada e habilitada para prestação de

serviços  de  reforma,  adaptações,  pintura,  reposição  de  peças,

fornecimento de equipamentos, materiais diversos e acessórios, para

completa  restauração  da  embarcação  denominada  Barco  Hospitalar  Dr.

Floriano Riva Filho, fundeada em Porto Velho, capital do estado de

Rondônia, no qual atenderá a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA,

por  meio  do  Departamento  de  Atenção  Básica  –  DAB,  compreendendo

serviços especializados de diversas naturezas mas, principalmente em

Engenharia  Naval,  conforme  condições,  quantidades  e  exigências

estabelecidas no detalhamento do objeto e demais itens, anexos deste

instrumento.

2. DETALHAMENTO DO OBJETO

2.1. INTRODUÇÃO 

2.1.1. Este relatório apresenta o resultado de vistoria ocorrida à

bordo  da  embarcação  “DR.  FLORIANO  RIVA  FILHO”  no  ano  de  2017,

realizado  pelo  Engenheiro  Naval  o  senhor  ALUÍZIO  GOMES  FONSECA,

registrado no CREA sob o nº. 14853-d 5ª 20ª Região e tem o projeto sob

número de  ART nº, AM20170089201 composto de 20 paginas, Anexo II;

2.1.2.  Esta  vistoria  elencou  todos  os  itens  que  precisam  ser

instalados,  substituídos,  corrigidos  e/ou  providenciados  para  que

possua condições mínimas para garantir a segurança da navegação, a

salva guarda da vida humana e a prevenção à poluição, comprido com o

requerido pela NORMAM 02/DPC;

2.1.3. Foi elencado por convés os itens que precisam ser modificados,

com o quantitativo e a especificação técnica que deverão servir como

base para a execução dos serviços. Ao final, apresentamos a tabela

consolidada com todos os itens.

2.1.4. Além da vistoria, foi avaliado as condições do casco através do

método de ensaio não destrutivo por ultrassom em conformidade com item

40 do Anexo 8-A da NORMAM 02/DPC. Vistoria realizada pelo Tecnólogo

Naval o senhor Carlos Alberto de Santana Lucena registrado no CREA sob

o nº. 280882173-1-D/SP, Anexo III;
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2.1.5. Este projeto básico visa orientar na contratação sob o regime

de  empreitada  por  preço  global,  contratando  tipo  menor  preço,  de

empresa especializada em serviços de engenharia naval para execução da

reforma,  adaptações,  pintura,  reposição  de  peças,  fornecimento  de

equipamentos,  materiais  diversos  e  acessórios,  para  completa

restauração  da  embarcação  denominada  Barco  Hospitalar  Dr.  Floriano

Riva Filho, na cidade de Porto Velho/RO.

2.1.6.  Estabelece  também  normas  gerais  e  específicas,  métodos  de

trabalho e padrões de conduta para os serviços descritos abaixo no

detalhamento objeto e deve ser considerado como norteador o projetos

de engenharia naval e demais documentos contratuais.

2.2. CASCO

ITEM SUB - ITEM UND QUANT.

PINTURA
2.2

.1

2.2.1

.1

Recuperação  da  pintura  das  marcas  de

calado (6 unid.) e dos discos de plimsoll

(2 unid.)

UND 01

DIVERSOS
2.2

.2

2.2.2

.1

Fornecimento  e  Instalação  de  válvula  de

retenção na saída de drenagem das pias
UND 02

2.2.2

.2

Fornecimento  e  Instalação  de  suspiros,

modelo com tampa de proteção.
UND 04

2.2.2

.3

Fornecimento e Instalação das tomadas de

abastecimento,  modelo  com  tampa  de

proteção.

UND 04

2.2.2

.4

Fornecimento e Instalação de Defensas de

pneus de caminhonete para o costado, com

cabo de retiinida ø 1 1/2 x 1,50 metros

UND 12

2.2.2

.5

Fornecimento e Instalação de Defensas de

pneus de caminhão para a proa e popa, com

cabo de retiinida ø 1 1/2 x 1,50 metros

UND 04

2.3. PRAÇA DE MÁQUINAS

ITEM SUB-ITEM UND QUANT.

PINTURA
2.3.

1

2.3.1.1

Tratamento ao padrão ISO ST3, ou seja,

superfície  de  aço  completamente  raspada

com  raspador  ou  metal  duro  e  escovada

mecanicamente  com  escova  de  aço  e

esmerilhamento  de  maneira  minuciosa  de

forma que após remoção do pó gerado, a

superfície  deverá  apresentar  brilho

metálico  claro.  A  aparencia  final  deve

corresponder  às  gravuras  com  designação

St 3 da norma ISO 8501 e ABNT NBR 15239.

m² 58

2.3.1.2

Aplicação de zarcão epóxi. Espessura seca

recomendada de 35 µm, porém deverá ser

atendida a prescrição do fabricante.

m² 58

2.3.1.3

Aplicação de tinta epóxi. Espessura seca

recomendada de 120 µm, porém deverá ser

atendida a prescrição do fabricante.

m² 58

ELÉTRICA
2.3.

2

2.3.2.1
Fornecimento  e  Substituição  de  lâmpadas

indicativas do Quadro Elétrico 
UND 18

2.3.2.2 Fornecimento  e  Substituição  da  Chave UND 01
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Seletora do Exaustor 

2.3.2.3

Fornecimento de conjunto para Bateria 150

A.h, composto pela bateria, 2 bornes e

isolamento de placa de borracha isolante

UND 02

2.3.2.4

Fornecimento de conjunto para Bateria 200

A.h, composto pela bateria, 2 bornes e

isolamento de placa de borracha isolante

UND 02

SALVATAGEM

COMBATE À 

INCÊNDIO

2.3.

3

2.3.3.1

Fornecimento  de  Extintor  CO2  com

capacidade de 6 Kg, identificados com o

nome da embarcação e o porto de inscrição

em letras de forma maiúsculas

UND 01

2.3.3.2

Fornecimento de Extintor Pó Químico com

capacidade de 6 Kg, identificados com o

nome da embarcação e o porto de inscrição

em letras de forma 

UND 01

EQUIPAMENTO

S

2.3

.4

2.3.4.1

Fornecimento de acoplador sanfonado para

descarga  entre  gerador  e  tubulação  de

descarga

UND 01

2.3.4.2
Fornecimento de coxims para gerador 45 HP

(BB)
UND 08

2.3.4.3
Fornecimento de chaveta para gerador 45

HP (BB)
UND 01

2.3.4.4
Fornecimento do conjunto de filtros (ar e

combustível) para motor Cummins
UND 01

2.3.4.5
Fornecimento do conjunto de filtros (ar e

combustível) para motor MWM
UND 02

2.3.4.6 Fornecimento de Óleo lubrificante
LITR

O
60

2.3.4.7
Fornecimento de Separador de água e óleo

compatível com o motor cummins
UND 01

2.3.4.8
Fornecimento  de  bomba  d'água  5  cv  com

mangueira emborrachada para o MCP
UND 01

2.3.4.9

Fornecimento de moto-bomba diesel 5 cv. É

proibida  a  utilização  de  equipamentos

movidos  à  combustíveis  com  ponto  de

fulgor inferior à 60 ºC (como álcool ou

gasolina), conforme item 0418 da NORMAM

02/DPC

UND 01

2.3.4.1

0

Fornecimento de diesel para funcionamento

dos equipamentos

LITR

O
200 

2.3.4.1

1

Fornecimento  e  instalação  de  acionador

automático  para  a  bomba  de  esgoto  da

praça de máquinas

UND 01

2.3.4.1

2

Fornecimento  e  instalação  de  Bomba  de

incêndio 25 m³/h
UND 01

2.3.4.1

3

Fornecimento  e  Instalação  de  Sistema

acoplado  ao  MCP  para  acionamento

hidráulico do leme

UND 01

2.3.4.1

4

Fornecimento  de  Serviço  tecnico

especializado de mecânico para avaliação

do  motor  principal,  dos  geradores

(inclusive ponta de eixo), mangueiras e

demais equipamentos da praça de máquinas

que não puderam ser testados por falta de

combustível  e  considerando  o  prolongado

período sem uso.

UND 01
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2.4. CONVÉS PRINCIPAL

ITEM SUB-ITEM UND QUANT.

PINTURA
2.4.

1

2.4.1

.1

Tratamento  ao  padrão  ISO  ST3,  ou  seja,

superfície de aço completamente raspada com

raspador  ou  metal  duro  e  escovada

mecanicamente  com  escova  de  aço  e

esmerilhamento  de  maneira  minuciosa  de

forma  que  após  remoção  do  pó  gerado,  a

superfície  deverá  apresentar  brilho

metálico  claro.  A  aparencia  final  deve

corresponder às gravuras com designação St

3 da norma ISO 8501 e ABNT NBR 15239.

 m² 1063

2.4.1

.2

Aplicação de zarcão epóxi. Espessura seca

recomendada  de  35  µm,  porém  deverá  ser

atendida a prescrição do fabricante.

 m² 1063

2.4.1

.3

Aplicação  de  tinta  epóxi.  Espessura  seca

recomendada  de  120  µm,  porém  deverá  ser

atendida a prescrição do fabricante.

 m² 1063

2.4.1

.4

Pintura de balustradas. Cada 1 m linear de

balustrada  é  composto  por:  1  m  de  tubo

metálico 3/4"; 1 m de tubo metálico 2"; 1 m

de  perfil  L  400  x  60.  Os  elementos

verticais são compostos de tubos quadrados

15 x 5 x 1000, sendo 43 tubos no Convés

Principal, 35 no Convés do Passadiço e 24

tubos no Tijupá.

 m 69

ELÉTRICA
2.4.

2

2.4.2

.1

Fornecimento  e  Substituição  de  lâmpadas

fluorescente  compacta  luz  neutra  ou  fria

com potência de 20 W

Und 41

2.4.2

.2

Fornecimento e Instalação dos protetores de

luminária internos
Und 10

2.4.2

.3

Fornecimento e Instalação dos protetores de

luminária externos
Und 02

2.4.2

.4

Fornecimento  de  tomada  plugue  duplo  e

reparo local
Und 01

2.4.2

.5

Fornecimento  e  Instalação  de  eletroduto

antichama aparente
m 20.0

SALVATAGEM

COMBATE À

INCÊNDIO

2.4.

3

2.4..

3.1

Fornecimento  do  conjunto  de  combate  à

incêndio  ø  1  1/2  polegadas  composto  por

mangueira  de  20m,  esguicho,  chave  e

acoplador

Und 01

2.4.3

.2

Fornecimento  de  Boia  Salva  Vidas  com

retinida ø 6 mm e 20 metros de comprimento,

identificadas com o nome da embarcação e o

porto  de  inscrição  em  letras  de  forma

maiúsculas

Und 02

2.4.3

.3

Fornecimento de Coletes Salva-Vidas Grandes

Classe  III,  identificados  com  o  nome  da

embarcação em letras de forma maiúsculas

Und 20

2.4.3

.4

Fornecimento  de  Extintor  de  água  com

capacidade  de  10  l,  identificados  com  o

nome da embarcação e o porto de inscrição

em letras de forma maiúsculas

Und 02
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CLIMATIZAÇÃ

O

2.4.

4

2.4.4

.1

Fornecimento  e  instalação  de  Ar

Condicionados de janela 7.500 BTU/h
Und 09

2.4.4

.2

A  caixa  dos  equipamentos  possui  dimensão

interna  de  470  x  330  mm.  Analisar  o

equipamento  à  ser  adquirido  e  caso

necessário substituir a caixa cjuja armação

é executada com chapa 1/4" de largura 100

mm

Und 09

2.4.4

.3

Fornecimento e instalação de tomadas padrão

brasileiro 20A
Und 09

2.4.4

.4

Reparo  com  substituição  dos  componentes

necessários nos canos metálicos de drenagem

ø 1/2. Cada linha possui dimensão linear

aproximada de 2 metros, 3 joelhos 90º e é

obrigatória  a  instalação  de  válvula  de

retenção na saída para o costado

Und 09

2.4.4

.5

Fornecimento  e  instalação  de  Quadro

informativo  nos  ambientes  climatizados:

"Favor  desligar  quando  não  estiver  em

operação ou durante a alteração da fonte

de  energia,  conforme  solicitação  da

tripulação."

Und 09

ESTRUTURAL
2.4.

5

2.4.5

.1

Recuperação dos portalós com substituição

das três dobradiças
Und 02

2.4.5

.2

Substituição  de  chaparia  do  banheiro  BE

(AR) - espessura 3,5 mm
m² 16

2.4.5

.3

Substituição de perfil L 300 x 50 # 1/4" de

suporte à chaparia do banheiro BE (AR)
m 8

2.4.5

.4

Substituição de chaparia dos banheiros BB

(AR)
m² 26

2.4.5

.5

Substituição de perfil L 300 x 50 # 1/4" de

suporte à chaparia do banheiro BB (AR)
m 13

HIDRÁULICA
2.4.

6

2.4.6

.1

Substituição  de  Vaso  Sanitário  sem  caixa

acoplada, padrão popular na cor branca
Und 02

2.4.6

.2
Substituição da caixa de descarga plástica Und 02

2.4.6

.3

Fornecimento  e  instalação  de  engate

flexível plástico 50cm
Und 06

2.4.6

.4

Substituição  de  lavatório  sem  coluna,

padrão popular na cor branca
Und 02

2.4.6

.5
Substituição de sifão Und 02

2.4.6

.6
Substituição de ralo sifonado Und 02

EQUIPAMENTO

S

2.4.

7

2.4.7

.1

Fornecimento e instalação de Chapa "fim de

curso" para o braço do leme (BB/BE)
Und 01

DIVERSOS
2.4.

8

2.4.8

.1

Remoção  de  piso  das  áreas  internas  das

casarias.
m² 85

4.8.2
Instalação de piso emborrachado podotátil

nas áreas internas das casarias
m² 85

2.4.8

.3

Fornecimento  e  Instalação  de  fechaduras

padrão popular
Und 16

2.4.8

.4

Fornecimento  de  bote  de  alumínio  sem

comando preparado para motor de popa com 5

metros de comprimento

Und 02

2.4.8

.5
Fornecimento de motor de popa 40HP Und 02
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2.5. CONVÉS PASSADIÇO

ITEM SUB-ITEM UND QUANT.

PINTURA
2.5.

1

2.5.1

.1

Tratamento  ao  padrão  ISO  ST3,  ou  seja,

superfície  de  aço  completamente  raspada

com  raspador  ou  metal  duro  e  escovada

mecanicamente  com  escova  de  aço  e

esmerilhamento  de  maneira  minuciosa  de

forma  que  após  remoção  do  pó  gerado,  a

superfície  deverá  apresentar  brilho

metálico  claro.  A  aparencia  final  deve

corresponder às gravuras com designação St

3 da norma ISO 8501 e ABNT NBR 15239.

m² 472

2.5.1

.2

Aplicação de zarcão epóxi. Espessura seca

recomendada  de  35  µm,  porém  deverá  ser

atendida a prescrição do fabricante.

m² 472

2.5.1

.3

Aplicação  de  tinta  epóxi.  Espessura  seca

recomendada  de  120  µm,  porém  deverá  ser

atendida a prescrição do fabricante.

m² 472

2.5.1

.4

Recuperação da pintura das marcas de calado

(6 unid.) e dos discos de plimsoll

(2 unid.)

m²

2.5.1

.5

Pintura de balustradas. Cada 1 m linear de

balustrada  é  composto  por:  1  m  de  tubo

metálico 3/4"; 1 m de tubo metálico 2"; 1

m  de  perfil  L  400  x  60.  Os  elementos

verticais são compostos de tubos quadrados

15 x 5 x 1000, sendo 43 tubos no Convés

Principal, 35 no Convés do Passadiço e 24

tubos no Tijupá.

m 41

ELÉTRICA
2.5.

2

2.5.2

.1

Fornecimento  e  Substituição  de  lampadas

fluorescente  compacta  luz  neutra  ou  fria

com potência de 20 W

Und 35

2.5.2

.2

Fornecimento e Instalação dos protetores de

luminária internos
Und 16

2.5.2

.3

Fornecimento e Instalação dos protetores de

luminária externos
Und 04

2.5.2

.4

Fornecimento  de  tomada  plugue  duplo  e

reparo local
Und 04

2.5.2

.5

Fornecimento  e  Instalação  de  eletroduto

antichama aparente
Und 03.0

2.5.2

.6
Manufatura da instalação elétrica do rádio Und 01

2.5.2

.7

Fornecimento  de  conjunto  para  Bateria  60

A.h,  composto  pela  bateria,  2  bornes  e

isolamento de placa de borracha isolante

Und 02

SALVATAGEM

COMBATE À

INCÊNDIO

2.5.

3 2.5.3

.1

Fornecimento  do  conjunto  de  combate  à

incêndio  ø  1  1/2  polegadas  composto  por

mangueira  de  20m,  esguicho,  chave  e

acoplador

Und 01

2.5.3

.2

Fornecimento  de  Boia  Salva  Vidas  com

retinida  ø  6  mm  e  20  metros  de

comprimento, identificadas com o nome da

embarcação  e  o  porto  de  inscrição  em

letras de forma maiúsculas

Und 02

unid.
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2.5.3

.3

Fornecimento de Coletes Salva-Vidas Grandes

Classe  III,  identificados  com  o  nome  da

embarcação em letras de forma maiúsculas

Und
16

unid.

2.5.3

.4

Fornecimento  de  Extintor  de  água  com

capacidade  de  10  l,  identificados  com  o

nome da embarcação e o porto de inscrição

em letras de forma maiúsculas

Und 02

2.5.3

.5

Fornecimento  de  Extintor  Pó  Químico  com

capacidade  de  6  Kg,  identificados  com  o

nome da embarcação e o porto de inscrição

em letras de forma 

Und 01

CLIMATIZAÇÃ

O

2.5.

4

2.5.4

.1

Fornecimento  e  instalação  de  Ar

Condicionados de janela 7.500 BTU/h
Und 04

2.5.4

.2

A caixa dos equipamentos possui dimensão

interna  de  470  x  330  mm.  Analisar  o

equipamento  à  ser  adquirido  e  caso

necessário  substituir  a  caixa  cjuja

armação  é  executada  com  chapa  1/4"  de

largura 100 mm

Und 04

2.5.4

.3

Fornecimento e instalação de tomadas padrão

brasileiro 20A
Und 04

2.5.4

.4

Reparo  com  substituição  dos  componentes

necessários  nos  canos  metálicos  de

drenagem ø 1/2. Cada linha possui dimensão

linear aproximada de 2 metros, 3 joelhos

90º  e  é  obrigatória  a  instalação  de

válvula  de  retenção  na  saída  para  o

costado

Und 04

2.5.4

.5

Fornecimento  e  instalação  de  Quadro

informativo  nos  ambientes  climatizados:

"Favor  desligar  quando  não  estiver  em

operação ou durante a alteração da fonte

de  energia,  conforme  solicitação  da

tripulação."

Und 05

ESTRUTURAL
2.5.

5

2.5.5

.1

Remoção  de  cobertura  provisória  que  não

consta nos planos aprovados
Und 01

2.5.5

.2

Substituição de chapas  (espessura 4,7 mm)

do Convés do Passadiço por BE, na região

lateral ao refeitório medindo 3,00 x 0,85 m

Und 01

2.5.5

.3

Substituição de chapas  (espessura 4,7 mm)

do Convés do Passadiço por BB, na região

lateral aos banheiros medindo 5,00 x 2,00 m

Und 01

2.5.5

.4

Recuperação dos paus de cargas instalados à

ré
Und 02

2.5.5

.5

Instalação  de  balustrada  no  acesso  ao

convés do passadiço. Poderá ser executada

com tubos metálicos de diâmetro 2". Serão

utilizados 22 m lineares de tubulação

Und 01

HIDRÁULICA 2.5.

6

2.5.6

.1

Substituição  de  Vaso  Sanitário  sem  caixa

acoplada, padrão popular na cor branca
Und 03

2.5.6

.2
Substituição da caixa de descarga plástica Und 03

2.5.6

.3

Fornecimento  e  instalação  de  engate

flexível plástico 50cm
Und 09

2.5.6

.4

Substituição  de  lavatório  sem  coluna,

padrão popular na cor branca
Und 03

2.5.6

.5

Substituição de sifão Und 03
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2.5.6

.6
Substituição de ralo sifonado Und 03

2.5.6

.7

Substituição  dos  chuveiros  plásticos  não

elétricos
Und 02

2.5.6

.8

Recomposição  do  encanamento  para  esgoto

sanitário metálico
Und 01

EQUIPAMENTO

S NÁUTICOS

2.5.

7

2.5.7

.1

Fornecimento e instalação de Buzina à ar

comprimido
Und 01

2.5.7

.2
Substituição do limpador de pára-brisa Und 01

2.5.7

.3

Substituição da Lampada de 1200 W para o

Holofote
Und 01

2.5.7

.4

Fornecimento  de  Bandeira  Nacional  e

bandeira do estado de Rondonia
Und 01

DIVERSOS
2.5.

8

2.5.8

.1

Remoção  de  piso  das  áreas  internas  das

casarias.
m² 32

2.5.8

.2

Instalação de piso emborrachado podotátil

nas áreas internas das casarias
m² 32

2.5.8

.3

Fornecimento  e  Instalação  de  fechaduras

padrão popular
Und 10

2.5.8

.4

Fornecimento  e  Instalação  de  dobradiças

para portas de madeira
Und 04

2.5.8

.5

Fornecimento  e  instalação  de  vidros  do

comando medindo 880 x 860 mm
Und 02

2.5.8

.6

Fornecimento  e  instalação  de  Canalização

metálica para GLP - 1m
Und 02

2.5.8

.7

Fornecimento e instalação de Abraçadeiras

para tubulação metálica de gases
Und 06

2.5.8

.8

Fornecimento e instalação de Registro com

identificador de pressão
Und 01

2.5.8

.9

Fornecimento  e  instalação  de  Proteção

contra  raio  solares  nos  registros  dos

cilindros GLP

Und 01

2.6. TIJUPÁ

ITEM SUB-ITEM UND QUANT.

PINTURA 2.6

.1

2.6.1

.1

Tratamento  ao  padrão  ISO  ST3,  ou  seja,

superfície de aço completamente raspada com

raspador  ou  metal  duro  e  escovada

mecanicamente  com  escova  de  aço  e

esmerilhamento  de  maneira  minuciosa  de

forma  que  após  remoção  do  pó  gerado,  a

superfície  deverá  apresentar  brilho

metálico  claro.  A  aparencia  final  deve

corresponder às gravuras com designação St

3 da norma ISO 8501 e ABNT NBR 15239.

m² 80

2.6.1

.2

Aplicação de zarcão epóxi. Espessura seca

recomendada  de  35  µm,  porém  deverá  ser

atendida a prescrição do fabricante.

m² 80

2.6.1

.3

Aplicação  de  tinta  epóxi.  Espessura  seca

recomendada  de  120  µm,  porém  deverá  ser

atendida a prescrição do fabricante.

m² 80

2.6.1

.4

Pintura de balustradas. Cada 1 m linear de

balustrada  é  composto  por:  1  m  de  tubo

metálico 3/4"; 1 m de tubo metálico 2"; 1 m

de  perfil  L  400  x  60.  Os  elementos

m 23
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verticais são compostos de tubos quadrados

15 x 5 x 1000, sendo 43 tubos no Convés

Principal, 35 no Convés do Passadiço e 24

tubos no Tijupá.

SALVATAGEM

COMBATE À

INCÊNDIO

2.6

.2

2.6.2

.1

Fornecimento de Aparelho Flutuante Classe

III,  com  capacidade  para  20  pessoas,

identificados com o nome da embarcação e o

porto  de  inscrição  em  letras  de  forma

maiúsculas

Und 02

2.5.2

.2

Fornecimento de Coletes Salva-Vidas Grandes

Classe  III,  identificados  com  o  nome  da

embarcação em letras de forma maiúsculas

Und 01

EQUIPAMENTOS

NÁUTICOS

2.6

.3

2.6.3

.1

Fornecimento de Luz de fundeio homologada

branca , setor 360º, 2 milhas de alcance
Und 01

2.6.3

.2

Fornecimento  de  Luz  de  mastro  homologada

branca , setor 225º, 5 milhas de alcance
Und 01

2.6.3

.3

Fornecimento  de  Luz  de  embarcação  sem

governo/manobra  restrita  homologada

encarnada, setor 360º, 2 milhas de alcance

Und 02

2.6.3

.4

Fornecimento  de  Luz  de  manobra  restrita

homologada branca , setor 360º, 2 milhas de

alcance

Und 01

2.6.3

.5

Fornecimento  de  Luz  de  Boreste  verde  ,

setor 112,5º, 2 milhas de alcance
Und 01

2.6.3

.6

Fornecimento de Luz de Bombordo encarnada ,

setor 112,5º, 2 milhas de alcance
Und 01

2.6.3

.7

Fornecimento de Luz de Alcançado branca ,

setor 135º, 2 milhas de alcance
Und 01

2.7. DOCUMENTAÇÃO

2.7.1.  Fornecimento de projeto  de regularização técnica  conforme requerido
pela NORMAM 02/DPC, Capítulo 3;

2.7.2. Contratação de empresa autorizada pela DPC para realização de vistorias
e emissão dos Certificados Estatutários pertinentes à embarcação;

2.7.3. Serviço de acompanhamento do processo perante à Delegacia Fluvial de 

Porto Velho/RO.

2.8. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

2.8.1. NORMAS APLICÁVEIS 

2.8.1.1. As estruturas deverão ser fabricadas de acordo com as seguintes 

normas nas suas últimas edições: 

 ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas;

 ANSI - American National Standards Institute;

 ASME - American Society of Mechanical Engineers;

 ASTM - American Society for Testing and Materials .

 AWS - American Welding Society 

 DIN - Deutsche Industrie Normen 

 NBR 7347 – Limpeza de superfícies de aço com ferramentas mecânicas 

 ABNT NBR 7239 - Chanfro de solda manual para construcao naval –

Tipo 

 ABNT NBR 7241 – Chapas de Aço Estrutural para Uso Naval 

 Normas  da  Autoridade  Marítima  para  Embarcações  Empregadas  na

Navegação Interior – NORMAM–02/DPC.
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2.8.2. MATERIAIS METÁLICOS

2.8.2.1. Os perfis de chapa fina laminados a frio, adquirida de fornecedores 
idôneos ou executada pelo próprio Fabricante, não poderão apresentar fissuras 
nas dobras;

2.8.2.2. Qualquer desempeno que se fizer necessário poderá ser alcançado por 
processos mecânicos ou pela aplicação localizada de uma quantidade limitada de
calor, sendo que neste caso, a temperatura das áreas aquecidas não deverá 
exceder 650 º C;

2.8.2.3. Os cortes das chapas de composição dos perfis, executados a oxigênio,

deverão preferencialmente ser realizado através de máquinas de corte, sendo as

arestas livres de rebarbas e outras imperfeições;

2.8.2.4. Não é necessário o aplainamento ou acabamento de arestas de chapas ou

perfis  cortados  em  tesoura  ou  a  oxigênio,  exceto  quando  especificamente

indicado  nos  desenhos  de  fabricação  ou  quando  estiverem  incluídos  em  uma

determinada preparação para soldagem;

2.8.2.5. Deverão ser entregues os certificados dos perfis e chapas conforme

requerido pela fiscalização;

2.8.2.6. As chapas e perfis dobrados a serem utilizados na fabricação deverão

atender às tolerâncias dimensionais definidas na especificação correspondente;

Os  materiais  deverão  ser  inspecionados  pela  fiscalização  antes  de  sua

utilização, e, se considerados adequados, liberados para montagem;

2.8.2.7. O material para perfis laminados e chapas deve atender à norma ASTM

A36,  ou  melhor  qualidade,  sujeito  a  aprovação  da  fiscalização;  quando

especificado no desenho ou na lista de material deve atender à norma ASTM 572

grau 50, ou melhor qualidade, sujeito a aprovação da fiscalização;

2.8.2.8. O material para tubos deverá ser o ASTM A53 ou de melhor qualidade. 

2.8.3. LIGAÇÕES PARAFUSADAS

2.8.3.1. O aço para os parafusos, porcas e arruelas de alta resistência deverá

seguir a especificação ASTM-A-325. Os demais parafusos e porcas deverão seguir

a  especificação  ASTM-A-307  e  neste  caso  as  arruelas  serão  de  aço  baixo

carbono, comercial;

2.8.3.2. Os parafusos e respectivas porcas deverão ser estocados limpos de

sujeira e ferrugem, principalmente nas roscas, sendo indispensável guardá-los

levemente oleados;

2.8.3.3.  Os  furos  para  parafusos  terão  normalmente,  1,5  mm  a  mais  que  o

diâmetro nominal do conector;

2.8.3.4. Se a espessura do material não for maior que o diâmetro nominal do

parafuso acrescida de 3 mm, os furos poderão ser puncionados. Nos casos em que

a espessura do material for maior que o diâmetro nominal do parafuso acrescida

de 3 mm, os furos deverão ser obtidos em furadeiras ou então puncionados e

posteriormente alargados;

2.8.3.5.  Quando  necessário,  os  furos  para  parafusos  deverão  ser  alargados

através do uso de alargadores, não sendo permitida a utilização de maçarico;

2.8.3.6. As rebarbas externas de orifícios furados e alargados deverão ser

removidas;
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2.8.3.7. As regiões com furos para ligações com parafusos ASTM-A-325-SC (slip

connection)  deverão  apresentar-se  perfeitamente  desempenadas  e  isentas  de

pintura, óleo, graxa, ferrugem e poeira, para evitar a redução do coeficiente

de atrito;

2.8.3.8.  Os  parafusos  terão  a  cabeça  e  a  porca  hexagonais  de  dimensões

conforme a ANSI-B-18.2.1 - 1972 e B-18.2.2 - 1972, respectivamente.

2.8.4. LIGAÇÕES SOLDADAS

2.8.4.1.  Todas  as  soldas  deverão  obedecer  às  especificações  "Welding  in

building construction" AWS - D- 1.0 da "American Welding Society".

2.8.4.2. Os eletrodos para solda manual deverão ser do tipo AWS-5.1 ou A-5.5,

E70XX  e  para  solda  automática  de  arco  submerso  deverá  ser  seguida  a

especificação AWS-A-5.17, F7X-EXXXX;

2.8.4.3.  Todas  as  soldas  deverão  obedecer  às  especificações  "Welding  in

building construction" AWS - D- 1.0 da "American Welding Society". A dimensão

mínima  para  solda  de  filete  será  de  5mm,  a  menos  que  a  solda  não  seja

estrutural. A dimensão máxima do filete será igual à espessura da chapa mais

fina que estiver sendo soldada, desde que o filete não ultrapasse 14 mm,

quando deverá ser usada solda de penetração;

2.8.4.4. Todas as juntas de topo deverão ser de penetração completa, usando-se

para  isto  de  chanfro  duplo  ou  simples,  ou  de  cobre  junta,  conforme  as

dimensões da peça e a posição da junta, de acordo com os detalhes indicados

nos desenhos de fabricação;

2.8.4.5. Atenção especial deverá ser dada às juntas sujeitas à fadiga, quando

deverão  ser  tomados  os  cuidados  de  esmerilhamento  ou  arredondamento,  para

evitar a concentração de tensões;

2.8.4.6. As superfícies preparadas para a soldagem deverão estar livres de

rebarbas, graxas, tintas e outros resíduos. No caso do chanfro das chapas ter

sido executado por maçarico, as bordas deverão ser esmerilhadas. O shop primer

deverá ser removido antes da soldagem, a menos que haja especificação técnica

do fabricante com relação à espessura máxima que poderá haver do material sem

comprometer a solda. Neste caso, deverá ser apresentado relatório comprovando

a micragem especificada;

2.8.4.7.  Todos  os  materiais  a  serem  utilizados  nos  processos  de  soldagem

deverão ser armazenados em locais limpos e secos, não devendo ser utilizados

eletrodos úmidos, danificados ou sujos, nem arames enferrujados;

2.8.4.8. Os procedimentos de soldagem deverão ser qualificados de acordo com a

AWS;

2.8.4.9. A soldagem, sempre que possível, deverá ser feita em posição plana,

com uso de dispositivos adequados;

2.8.4.10. Todas as juntas de topo deverão ser executadas com a utilização de

"chapas de espera" para início e fim das soldas. O primeiro passe das soldas

de penetração total deverá ter sua raiz extraída antes de se iniciar a solda

do  outro  lado,  possibilitando  assim  uma  penetração  completa  e  sem

descontinuidade, devendo também ser feita uma cuidadosa limpeza de escória

após cada passe;
 
2.8.4.11. As soldas deverão ser executadas em uma seqüência adequada para cada

tipo de peça, de forma a minimizar os efeitos causados por tensões residuais e

empenos;
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2.8.4.12. Não serão aceitáveis: trincas de qualquer espécie, mordeduras de

profundidade superior a 1 mm ou inferiores a 1mm cujos comprimentos somados

excedam 10% do comprimento do cordão; porosidades superficiais para solda em

ângulo; porosidades superficiais para juntas de topo com diâmetro superior a

2,5 mm ou inferiores à 2,5 mm  se encontrados em um espaçamento menor do que

100mm no cordão; reforços superiores a 1,5 mm em cada face para espessuras até

15mm ou a 3mm para espessuras maiores; cantos vivos com angulação superior a

60º; concavidades; perna inferiores a 90% do especificado;

2.8.4.13.  Os pontos  de solda,  caso tenham  sido feitos  por soldadores  não

qualificados, deverão ser retirados podendo, entretanto integrar-se à solda,

desde que convenientemente limpos;

2.8.4.14. As soldas que apresentarem defeitos, tais como trincas, inclusão de

escória, porosidade, mordeduras, penetração incompleta, etc., e que estiverem

fora das tolerâncias, deverão ser removidas por meio de esmerilhamento ou

goivamento e convenientemente refeitas;

2.8.4.15. Especial atenção deverá ser dada às dimensões dos filetes de solda,

os quais serão medidos com o auxílio de gabaritos adequados, evitando-se tanto

o super quanto o sub dimensionamento;

2.8.4.16. Todos os materiais a serem utilizados nos processos de soldagem

deverão ser armazenados em locais limpos e secos, não devendo ser utilizados

eletrodos  úmidos,  danificados  ou  sujos,  nem  arames  enferrujados.  A

fiscalização deverá estar de acordo com o armazenamento e o uso dos insumos,

podendo solicitar mudança nos procedimentos antes da fabricação. 

2.8.5. PINTURA

2.8.5.1 As tintas especificadas para a pintura são as seguintes: 

 Tratamento ao padrão ISO ST3 3 da norma ISO 8501 e ABNT NBR 15239;

 Aplicação de zarcão epóxi. Espessura seca recomendada de 35 µm, porém

deverá ser atendida a prescrição do fabricante; 

 Aplicação de tinta epóxi. Espessura seca recomendada de 120 µm, porém

deverá ser atendida a prescrição do fabricante.

2.8.5.2. As especificações indicadas pelos fabricantes das tintas e utilizadas

deverão ser integralmente obedecidas, em especial no tocante a: 

 Preparo da superfície; 

 Uso dos solventes recomendados; 

 Condições de aplicação; 

 Tempo de secagem; 

 Intervalo entre demãos.

2.8.5.3 Especificações recomendadas:

2.8.5.3.1. Devem-se somente aplicar as tintas e resinas em superfícies que

tenham sido convenientemente preparadas, na forma já descrita, e que estejam

limpas, secas, livre de óleo, gordura, poeira e qualquer outra impureza ou

corpo estranho que impeça a boa aderência da camada de revestimento aplicada;

2.8.5.3.2. Cada demão deve ser aplicada imediatamente após a completa limpeza

e preparo de superfície. Entre as demãos, desde que obedecido o intervalo de

tempo especificado, deverá ser feita uma limpeza simples da superfície.  Caso

intervalos maiores precisem ser dados, por motivo de força maior, a superfície

deve ser lixada e escovada;

2.8.5.3.3. À superfície a pintar que chegar à obra sem pintura deverá ser, de

imediato, aplicado o “shop-primer” recomendado ou a pintura completa (fundo e
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acabamento),  antes  que  a  superfície  seja  danificada  ou  contaminada  por

intempéries ou outros fatores;

2.8.5.3.4. Superfícies já pintadas que chegarem à obra e que por algum motivo,

devam ser repintadas, acabadas ou retocadas, mas caso não haja compatibilidade

entre  a  pintura  existente  e  a  que  irá  receber,  a  primeira  deverá  ser

totalmente removida, aplicando as disposições constantes nesta Normalização

para o preparo de superfície e revestimento com tinta ou resina;

2.8.5.3.5.  Cada  camada  de  tinta  ou  revestimento  deverá  ser  aplicada  como

película  contínua,  de  espessura  uniforme,  isenta  de  poros,  sem  quebras,

curvas,  manchas,  descontinuidade  e  outros  defeitos.  Quaisquer  pontos  de

espessura  insuficientes  ou  aplicação  deficiente  deverão  ser  repintados  e

deixados para secar antes da demão seguinte;

2.8.5.3.6. Os retoques para a correção de pequenos defeitos, falhas ou danos

de uma ou mais camadas que compõem a película da tinta aplicada, sem que tenha

iniciado o processo de corrosão constarão de: 

 Limpeza  de  pontos  afetados,  mediante  a  remoção  da  tinta  solta  ou

rachada, compreendendo lixamento da área afetada e do seu contorno de

tal maneira que a área retocada seja o dobro da área defeituosa; 

 Restabelecimento  da  continuidade  da  película  de  tinta  mediante  a

aplicação adequada de produtos idênticos aos usados na pintura original;

2.8.5.3.7.  Será  adotada  repintura  parcial  ou  total  quando  for  necessário

reparar partes danificadas ou desgastadas de película de tinta ou resina,

havendo-se iniciado o processo de corrosão, consistindo em: 

 Limpeza e preparo da superfície conforme as normas indicadas; 

 Reaplicação da tinta original conforme as  

especificações e procedimentos. 

2.8.5.3.8. A espessura seca acima dos pontos do perfil da superfície jateada

deve ser igual à espessura desejada para a proteção, conforme a indicada pelo

fornecedor da tinta ou resina.

2.8.5.3.9. Aplicação de shop-primer ou da 1a demão deverá ocorrer, no máximo,

até 04 (quatro) horas após o tratamento de superfície. Caso, excepcionalmente,

venha a ocorrer no dia seguinte, a área que não foi pintada será rejateada;

2.8.5.3.10. Peças e equipamentos que foram pintados não deverão ser manuseados

ou transportados até que a pintura esteja suficientemente seca.  Danos durante

o transporte deverão ser imediatamente corrigidos;

2.8.5.3.11. As tintas deverão ser submetidas à fiscalização com os devidos

certificados que comprovem sua compatibilidade com o especificado.

2.8.5.3.12.  Salvo  sob  especificação  técnica  por  escrito  e  assinada  pelo

fornecedor das tintas, não deve ser feita nenhuma aplicação: 

 Quando a umidade relativa do ar for superior a 75%; 

 Quando a temperatura do ar for inferior a 5ºC;

 Quando a temperatura da superfície for superior a 52ºC; 

 Quando houver condensação na superfície (ponto de orvalho); 

 Quando houver muito vento; 

 Em tempo de chuva, neblina ou quando se esperar que elas ocorram antes

que a superfície pintada esteja seca; 

 Enquanto  a  tinta  ou  resina  aplicada  não  estiver  seca  deverá  ser

protegida  de  danos  causados  pela  poeira,  água  ou  qualquer  matéria

estranha.

2.8.6. Procedimentos de Pintura e seu Preparo
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2.8.6.1. As especificações indicadas pelos fabricantes das tintas e utilizadas

deverão ser integralmente obedecidas, em especial no tocante a: 

 Preparo da superfície; 

 Uso dos solventes recomendados; 

 Condições de aplicação; 

 Tempo de secagem; 

 Intervalo entre demãos. 

2.8.6.2.  Devem-se  somente  aplicar  as  tintas  e  resinas  em  superfícies  que

tenham sido convenientemente preparadas, na forma já descrita, e que estejam

limpas, secas, livre de óleo, gordura, poeira e qualquer outra impureza ou

corpo estranho que impeça a boa aderência da camada de revestimento aplicada;

2.8.6.3. Cada demão deve ser aplicada imediatamente após a completa limpeza e

preparo de superfície. Entre as demãos, desde que obedecido o intervalo de

tempo especificado, deverá ser feita uma limpeza simples da superfície.  Caso

intervalos maiores precisem ser dados, por motivo de força maior, a superfície

deve ser lixada e escovada;

2.8.6.4. À superfície a pintar que chegar à obra sem pintura deverá ser, de

imediato, aplicado o “shop-primer” recomendado ou a pintura completa (fundo e

acabamento),  antes  que  a  superfície  seja  danificada  ou  contaminada  por

intempéries ou outros fatores;

2.8.6.5. Superfícies já pintadas que chegarem à obra e que por algum motivo,

devam ser repintadas, acabadas ou retocadas, mas caso não haja compatibilidade

entre  a  pintura  existente  e  a  que  irá  receber,  a  primeira  deverá  ser

totalmente removida, aplicando as disposições constantes nesta Normalização

para o preparo de superfície e revestimento com tinta ou resina;

2.8.6.6.  Cada  camada  de  tinta  ou  revestimento  deverá  ser  aplicada  como

película  contínua,  de  espessura  uniforme,  isenta  de  poros,  sem  quebras,

curvas,  manchas,  descontinuidade  e  outros  defeitos.  Quaisquer  pontos  de

espessura  insuficientes  ou  aplicação  deficiente  deverão  ser  repintados  e

deixados para secar antes da demão seguinte;

2.8.6.7. Os retoques para a correção de pequenos defeitos, falhas ou danos de

uma ou mais camadas que compõem a película da tinta aplicada, sem que tenha

iniciado o processo de corrosão constarão de:

 Limpeza  de  pontos  afetados,  mediante  a  remoção  da  tinta  solta  ou

rachada, compreendendo lixamento da área afetada e do seu contorno de

tal maneira que a área retocada seja o dobro da área defeituosa; 

 Restabelecimento  da  continuidade  da  película  de  tinta  mediante  a

aplicação adequada de produtos idênticos aos usados na pintura original;

2.8.6.8. Será adotada repintura parcial ou total quando for necessário reparar

partes danificadas ou desgastadas de película de tinta ou resina, havendo-se

iniciado o processo de corrosão, consistindo em: 

 Limpeza e preparo da superfície conforme as normas indicadas; 

 Reaplicação da tinta original conforme as  

especificações e procedimentos. 

2.8.6.9. A espessura seca acima dos pontos do perfil da superfície jateada

deve ser igual à espessura desejada para a proteção, conforme a indicada pelo

fornecedor da tinta ou resina.

2.8.6.10. Aplicação de shop-primer ou da 1a demão deverá ocorrer, no máximo,

até 04 (quatro) horas após o tratamento de superfície. Caso, excepcionalmente,

venha a ocorrer no dia seguinte, a área que não foi pintada será rejateada.
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2.8.6.11. Peças e equipamentos que foram pintados não deverão ser manuseados

ou transportados até que a pintura esteja suficientemente seca.  Danos durante

o transporte deverão ser imediatamente corrigidos.

2.8.6.12.  As  tintas  deverão  ser  submetidas  à  fiscalização  com  os  devidos

certificados que comprovem sua compatibilidade com o especificado.

2.8.6.13.  Salvo  sob  especificação  técnica  por  escrito  e  assinada  pelo

fornecedor das tintas, não deve ser feita nenhuma aplicação: 

 Quando a umidade relativa do ar for superior a 75%; 

 Quando a temperatura do ar for inferior a 5ºC; 

 Quando a temperatura da superfície for superior a 52ºC; 

 Quando houver condensação na superfície (ponto de orvalho); 

 Quando houver muito vento; 

 Em tempo de chuva, neblina ou quando se esperar que elas ocorram antes

que a superfície pintada esteja seca; 

 Enquanto  a  tinta  ou  resina  aplicada  não  estiver  seca  deverá  ser

protegida  de  danos  causados  pela  poeira,  água  ou  qualquer  matéria

estranha.

2.8.7. Métodos para Aplicação de Tinta

2.8.7.1. Aplicação com Pincéis:
2.8.7.1.1.  Indicada  para  cobrir  áreas  complexas  como  cordões  de  soldas,

arestas, cantos vivos etc. e para aplicar tintas de efeito indicativo, faixas,

letras números etc. 

2.8.7.2. Aplicação com Rolos:
2.8.7.2.1. Indicada para cobrir áreas grandes e uniformes com paredes, pisos,

chapas etc., porém cuidado deverá ser tomado quanto à espessura da película,

sendo necessárias várias passadas de rolo para se obter a espessura desejada. 

2.8.7.3. Aplicação com Pistola com Ar (Convencional):
2.8.7.3.1. Método rápido para aplicação de tinta por intermédio de fluxo de ar

de baixa pressão, porém tintas mais sofisticadas não podem ser aplicadas por

este método, que exige a diluição das tintas com solventes a uma viscosidade

adequada e assim perdem suas propriedades de elevada composição. 

2.8.7.4. Aplicação com Pistola sem Ar (“Air Less”):
2.8.7.4.1. É o método mais indicado, pois permite a aplicação de tintas de

alta espessura em menor número de passadas e com altos rendimentos e não exige

a diluição das tintas. 

2.8.8. Tubulações

2.8.8.1. A seguir são apresentados os requerimentos mínimos que deverão ser

observados no projeto e montagem das tubulações;

2.8.8.2. As tubulações devem atender os requisitos dos códigos ASME B31.3 e

B31.11 exceto se outro código for citado nas listas de materiais;

2.8.8.3. As tubulações, válvulas e quadros devem ser posicionados em locais

que facilitem o acesso na operação e manutenção;

2.8.8.4. A passagem dos tubos pelas anteparas estanques e pelo convés deve ser

soldada com chapa de fechamento, garantindo assim a estanqueidade do casco e a

compartimentagem. 

2.8.9. Rede Elétrica
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2.8.9.1 A rede elétrica deverá obedecer a NRB5410/08, a Norma Regulamentadora

10 (NR10) e as boas práticas de segurança e prevenção de instalação de rede

elétrica. 

2.8.10. Rede Hidrossanitária

2.8.10.1  A  rede  hidrossanitária  deverá  possuir  tubos  e  conexões  metálicos

conforme especificação do fabricante, cumprindo os requisitos para ligações

soldadas elencadas anteriormente. As válvulas de retenção (one way) devem ser

instaladas no sentido que impeça o retorno de água para o casco. 

2.8.11. Certificação Estatutária

2.8.11.1.  Deverá ser contratada  uma entidade especializada  homologada pela

Diretoria de Portos e Costas – DPC que esteja regular com todas as obrigações

legais. 

2.8.12. Projeto De Regularização

2.8.12.1. Deverá ser contratada empresa de engenharia para fornecer os planos

e documentos técnicos conforme solicitados pela NORMAM 02/DPC, Capítulo 3.

2.8.13. Entrega Dos Serviços

2.8.13.1 A entrega deve ser efetuada com a emissão de toda a documentação da

reforma que inclui no mínimo: 

 Manuais de operação e certificados de garantia de todos os equipamentos

instalados. 

 Certificados dos materiais utilizados na reforma; 

 Certificados  da  Diretoria  de  Portos  e  Costas  emitidos  por  Entidade

Certificadora. A Entidade deverá fornecer uma via dos planos aprovados

executados por profissional qualificado; 

ITEM SUB-ITEM

QUANTITATIVO

C
A
S
C
O

P
.
 
M
Á
Q
.

C
O
N
V
É
S

P
R
I
N
C
.

C
O
N
V
É
S

P
A
S
S
.

T
I
J
U
P
Á

T
O
T
A
L

1

P
I
N
T
U
R
A

1.1

Tratamento ao padrão ISO ST3, ou seja,
superfície de aço completamente raspada
com  raspador  ou  metal  duro  e  escovada
mecanicamente  com  escova  de  aço  e
esmerilhamento  de  maneira  minuciosa  de
forma que após remoção do pó gerado, a
superfície  deverá  apresentar  brilho
metálico  claro.  A  aparencia  final  deve
corresponder às gravuras com designação
St 3 da norma ISO 8501 e ABNT NBR 15239.

58
m²

1063
m²

472
m²

80
m²

1673
m²

1.2
Aplicação de zarcão epóxi. Espessura seca
recomendada de 35 µm, porém deverá ser
atendida a prescrição do fabricante.

58
m²

1063
m²

472
m²

80
m²

1673
m²

1.3
Aplicação de tinta epóxi. Espessura seca
recomendada de 120 µm, porém deverá ser
atendida a prescrição do fabricante.

58
m²

1063
m²

472
m²

80
m²

1673
m²

1.4
Recuperação  da  pintura  das  marcas  de
calado (6 unid.) e dos discos de plimsoll
(2 unid.)

01
unid.

01
unid
.
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1.5

Pintura de balustradas. Cada 1 m linear
de balustrada é composto por: 1 m de tubo
metálico 3/4"; 1 m de tubo metálico 2"; 1
m  de  perfil  L  400  x  60.  Os  elementos
verticais  são  compostos  de  tubos
quadrados 15 x 5 x 1000, sendo 43 tubos
no  Convés  Principal,  35  no  Convés  do
Passadiço e 24 tubos no Tijupá.

69 m 41 m
23
m

133
m

2

E
L
É
T
R
I
C
A

2.1
Fornecimento e Substituição de lampadas
fluorescente compacta luz neutra ou fria
com potência de 20 W

41
unid
.

35
unid
.

76
unid
.

2.2
Fornecimento e Instalação dos protetores
de luminária internos

10
unid
.

16
unid
.

26
unid
.

2.3
Fornecimento e Instalação dos protetores
de luminária externos

02
unid
.

04
unid
.

06
unid
.

2.4
Fornecimento  de  tomada  plugue  duplo  e
reparo local

01
unid
.

04
unid
.

05
unid
.

2.5
Fornecimento e Instalação de eletroduto
antichama aparente

20.0
m

03.0
m

23.0
m

2.6
Manufatura  da  instalação  elétrica  do
rádio

01
unid
.

01
unid
.

2.7
Fornecimento e Substituição de lâmpadas
indicativas do Quadro Elétrico 

18
unid
.

18
unid
.

2.8
Fornecimento  e  Substituição  da  Chave
Seletora do Exaustor 

01
unid
.

01
unid
.

2.9
Fornecimento de conjunto para Bateria 150
A.h, composto pela bateria, 2 bornes e
isolamento de placa de borracha isolante

02
unid
.

02
unid
.

2.10
Fornecimento de conjunto para Bateria 200
A.h, composto pela bateria, 2 bornes e
isolamento de placa de borracha isolante

02
unid
.

02
unid
.

2.11
Fornecimento de conjunto para Bateria 60
A.h, composto pela bateria, 2 bornes e
isolamento de placa de borracha isolante

02
unid
.

02
unid
.

3

S
A
L
V
A
T
A
G
E
M
 
/
 
C
O
M
B
A
T
E
 
À
 
I
N
C
Ê
N
D
I
O

3.1

Fornecimento  do  conjunto  de  combate  à
incêndio  ø 1  1/2  polegadas  composto por
mangueira  de  20m,  esguicho,  chave  e
acoplador

01
unid
.

01
unid
.

02
unid
.

3.2 Fornecimento  de  Boia  Salva  Vidas  com
retinida  ø  6  mm  e  20  metros  de
comprimento, identificadas com o nome da
embarcação  e  o  porto  de  inscrição  em
letras de forma maiúsculas

02
unid
.

02
unid
.

04
unid
.

3.3 Fornecimento de Aparelho Flutuante Classe
III,  com  capacidade  para  20  pessoas,
identificados com o nome da embarcação e
o porto de inscrição em letras de forma
maiúsculas

02
unid
.

02
unid
.

3.4 Fornecimento  de  Coletes  Salva-Vidas
Grandes Classe III, identificados com o
nome  da  embarcação  em  letras  de  forma
maiúsculas

20
unid
.

16
unid
.

01
unid
.

37
unid
.

3.5 Fornecimento  de  Extintor  CO2  com
capacidade de 6 Kg, identificados com o
nome da embarcação e o porto de inscrição
em letras de forma maiúsculas

01
unid
.

01
unid
.
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3.6

Fornecimento  de  Extintor  de  água  com
capacidade de 10 l, identificados com o
nome da embarcação e o porto de inscrição
em letras de forma maiúsculas

02
unid
.

02
unid
.

04
unid
.

3.7

Fornecimento de Extintor Pó Químico com
capacidade de 6 Kg, identificados com o
nome da embarcação e o porto de inscrição
em letras de forma 

01
unid
.

01
unid
.

02
unid
.

4

C
L
I
M
A
T
I
Z
A
Ç
Ã
O

4.1
Fornecimento  e  instalação  de  Ar
Condicionados de janela 7.500 BTU/h

09
unid
.

04
unid
.

13
unid
.

4.2

A caixa dos equipamentos possui dimensão
interna  de  470  x  330  mm.  Analisar  o
equipamento  à  ser  adquirido  e  caso
necessário  substituir  a  caixa  cjuja
armação  é  executada  com  chapa  1/4"  de
largura 100 mm

09
unid
.

04
unid
.

13
unid
.

4.3
Fornecimento  e  instalação  de  tomadas
padrão brasileiro 20A

09
unid
.

04
unid
.

13
unid
.

4.4

Reparo com substituição dos componentes
necessários  nos  canos  metálicos  de
drenagem  ø  1/2.  Cada  linha  possui
dimensão linear aproximada de 2 metros, 3
joelhos 90º e é obrigatória a instalação
de válvula de retenção na saída para o
costado

09
unid
.

04
unid
.

13
unid
.

4.5

Fornecimento  e  instalação  de  Quadro
informativo  nos  ambientes  climatizados:
"Favor  desligar  quando  não  estiver  em
operação ou durante a alteração da fonte
de  energia,  conforme  solicitação  da
tripulação."

09
unid
.

05
unid
.

14
unid
.

5

E
S
T
R
U
T
U
R
A
L

5.1
Recuperação dos portalós com substituição
das três dobradiças

02
unid
.

02
unid
.

5.2
Substituição de chaparia do banheiro BE
(AR) - espessura 3,5 mm

16
m²

16
m²

5.3
Substituição de perfil L 300 x 50 # 1/4"
de suporte à chaparia do banheiro BE (AR)

8 m 8 m

5.4
Remoção de cobertura provisória que não
consta nos planos aprovados

01
unid
.

01
unid
.

5.5
Substituição de chaparia dos banheiros BB
(AR)

26
m²

26
m²

5.6 Substituição de perfil L 300 x 50 # 1/4"
de suporte à chaparia do banheiro BB (AR)

13 m 13 m

5.7 Substituição de chapas (espessura 4,7 mm)
do Convés do Passadiço por BE, na região
lateral ao refeitório medindo 3,00 x 0,85
m 

01
unid
.

01
unid
.

5.8 Substituição de chapas (espessura 4,7 mm)
do Convés do Passadiço por BB, na região
lateral aos banheiros medindo 5,00 x 2,00
m 

01
unid
.

01
unid
.

5.9 Recuperação dos paus de cargas instalados
à ré

02
unid
.

02
unid
.

5.10 Instalação  de  balustrada  no  acesso  ao
convés do passadiço. Poderá ser executada
com tubos metálicos de diâmetro 2". Serão
utilizados 22 m lineares de tubulação

01
unid
.

01
unid
.
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6

H
I
D
R
Á
U
L
I
C
A

6.1
Substituição de Vaso Sanitário sem caixa 
acoplada, padrão popular na cor branca

02 
unid
.

03 
unid
.

05 
unid
.

6.2
Substituição da caixa de descarga 
plástica

02 
unid
.

03 
unid
.

05 
unid
.

6.3
Fornecimento e instalação de engate 
flexível plástico 50cm

06 
unid
.

09 
unid
.

15 
unid
.

6.4
Substituição de lavatório sem coluna, 
padrão popular na cor branca

02 
unid
.

03 
unid
.

05 
unid
.

6.5 Substituição de sifão
02 
unid
.

03 
unid
.

05 
unid
.

6.6 Substituição de ralo sifonado
02 
unid
.

03 
unid
.

05 
unid
.

6.7
Substituição dos chuveiros plásticos não 
elétricos

02 
unid
.

02 
unid
.

6.8
Recomposição do encanamento para esgoto 
sanitário metálico

01 
unid
.

01 
unid
.

7

E
Q
U
I
P
A
M
E
N
T
O
S

7.1
Fornecimento de acoplador sanfonado para 
descarga entre gerador e tubulação de 
descarga

01 
unid
.

01 
unid
.

7.2
Fornecimento de coxims para gerador 45 HP
(BB)

08 
unid
.

08 
unid
.

7.3
Fornecimento de chaveta para gerador 45 
HP (BB)

01 
unid
.

01 
unid
.

7.4
Fornecimento do conjunto de filtros (ar e
combustível) para motor Cummins

01 
unid
.

01 
unid
.

7.5
Fornecimento do conjunto de filtros (ar e
combustível) para motor MWM

02 
unid
.

02 
unid
.

7.6 Fornecimento de Óleo lubrificante 60 l 60 l

7.7
Fornecimento de Separador de água e óleo 
compatível com o motor cummins

01 
unid
.

01 
unid
.

7.8 Fornecimento de bomba d'água 5 cv com 
mangueira emborrachada para o MCP

01 
unid
.

01 
unid
.

7.9 Fornecimento de moto-bomba diesel 5 cv. É
proibida a utilização de equipamentos 
movidos à combustíveis com ponto de 
fulgor inferior à 60 ºC (como álcool ou 
gasolina), conforme item 0418 da NORMAM 
02/DPC

01 
unid
.

01 
unid
.

7.10 Fornecimento de diesel para funcionamento
dos equipamentos

200 
litr
os

200 
litro
s

7.11 Fornecimento e instalação de acionador 
automático para a bomba de esgoto da 
praça de máquinas

01 
unid
.

01 
unid
.

7.12 Fornecimento e instalação de Bomba de 
incêndio 25 m³/h

01 
unid
.

01 
unid
.
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7.13
Fornecimento e Instalação de Sistema 
acoplado ao MCP para acionamento 
hidráulico do leme

01 
unid
.

01 
unid
.

7.14
Fornecimento e instalação de Chapa "fim 
de curso" para o braço do leme (BB/BE)

01 
unid
.

01 
unid
.

7.15

Fornecimento de Serviço tecnico 
especializado de mecânico para avaliação 
do motor principal, dos geradores 
(inclusive ponta de eixo), mangueiras e 
demais equipamentos da praça de máquinas 
que não puderam ser testados por falta de
combustível e considerando o prolongado 
período sem uso.

01 
unid
.

01 
unid
.

8

E
Q
U
I
P
A
M
E
N
T
O
S
 
N
Á
U
T
I
C
O
S

8.1
Fornecimento e instalação de Buzina à ar 
comprimido

01 
unid
.

01 
unid
.

8.2 Substituição do limpador de pára-brisa
01 
unid
.

01 
unid
.

8.3
Substituição da Lampada de 1200 W para o 
Holofote

01 
unid
.

01 
unid
.

8.4
Fornecimento de Bandeira Nacional e 
bandeira do estado de Rondonia

01 
unid
.

01 
unid
.

8.5
Fornecimento de Luz de fundeio homologada
branca , setor 360º, 2 milhas de alcance

01 
unid
.

01 
unid
.

8.6
Fornecimento de Luz de mastro homologada 
branca , setor 225º, 5 milhas de alcance

01 
unid
.

01 
unid
.

8.7

Fornecimento de Luzde embarcação sem
governo /manobra restrita

homologada encarnada , setor 360º, 2 
milhas de alcance

02 
unid
.

02 
unid
.

8.8
Fornecimento de Luz de manobra restrita 
homologada branca , setor 360º, 2 milhas 
de alcance

01 
unid
.

01 
unid
.

8.9
Fornecimento de Luz de Boreste verde , 
setor 112,5º, 2 milhas de alcance

01 
unid
.

01 
unid
.

8.10
Fornecimento de Luz de Bombordo encarnada
, setor 112,5º, 2 milhas de alcance

01 
unid
.

01 
unid
.

8.11
Fornecimento de Luz de Alcançado branca ,
setor 135º, 2 milhas de alcance

01 
unid
.

01 
unid
.

9

D
I
V
E
R
S
O
S

9.1
Remoção de piso das áreas internas das 
casarias.

85
m²

32 m²
117 
m²

9.2
Instalação de piso emborrachado podotátil
nas áreas internas das casarias

85
m²

32 m²
117 
m²

9.3
Fornecimento e Instalação de fechaduras 
padrão popular

16 
unid
.

10 
unid
.

26 
unid
.

9.4
Fornecimento e Instalação de dobradiças 
para portas de madeira

04 
unid
.

9.5 Limpeza completa 00 
unid
.
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9.6
Fornecimento de bote de alumínio sem 
comando preparado para motor de popa com 
5 metros de comprimento

02 
unid
.

02 
unid
.

9.7 Fornecimento de motor de popa 40HP
02 
unid
.

02 
unid
.

9.8
Fornecimento e Instalação de válvula de 
retenção na saída de drenagem das pias

02 
unid
.

02 
unid
.

9.9
Fornecimento e Instalação de suspiros, 
modelo com tampa de proteção.

04 
unid
.

04 
unid
.

9.10
Fornecimento e Instalação das tomadas de 
abastecimento, modelo com tampa de 
proteção.

04 
unid
.

04 
unid
.

9.11
Fornecimento e Instalação de Defensas de 
pneus de caminhonete para o costado, com 
cabo de retiinida ø 1 1/2 x 1,50 metros

12 
unid
.

12 
unid
.

9.12
Fornecimento e Instalação de Defensas de 
pneus de caminhão para a proa e popa, com
cabo de retiinida ø 1 1/2 x 1,50 metros

04 
unid
.

04 
unid
.

9.13
Fornecimento e instalação de vidros do 
comando medindo 880 x 860 mm

02 
unid
.

02 
unid
.

9.14
Fornecimento e instalação de Canalização 
metálica para GLP - 1m

02 
unid
.

02 
unid
.

9.15
Fornecimento e instalação de Abraçadeiras
para tubulação metálica de gases

06 
unid
.

06 
unid
.

9.16
Fornecimento e instalação de Registro com
identificador de pressão

01 
unid
.

01 
unid
.

9.17
Fornecimento e instalação de Proteção 
contra raio solares nos registros dos 
cilindros GLP

01 
unid
.

01 
unid
.

10

D
O
C
U
M
E
N
T
A
Ç
Ã
O

10.1
Fornecimento de projeto de regularização 
técnica conforme requerido pela NORMAM 
02/DPC, Capítulo 3

01 unid.
01 
unid
.

10.2

Contratação de empresa autorizada pela 
DPC para realização de vistorias e 
emissão dos Certificados Estatutários 
pertinentes à embarcação

01 unid.
01 
unid
.

10.3
Serviço de acompanhamento do processo 
perante à Del. Flu. de Porto Velho/RO

01 unid.
01 
unid
.

3. DO LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1.  Os  serviços  a  serem  executados  contemplam  reforma  geral,
adaptações, pintura, reposição de peças, fornecimento de equipamentos,
materiais  diversos  e  acessórios,  para  completa  restauração  da
embarcação  denominada  Barco  Hospitalar  Dr.  Floriano  Riva  Filho,
compreendendo  ainda  na  conclusão  da  reforma  a responsabilidade  da
aprovação  em  vistoria  de  órgão  competente:  Marinha  do  Brasil para
emitir  certificação  de  adequação  da  embarcação  às  normas  que
regulamentam  a  navegação  fluvial  e,  finalmente,  a  realização  de
viagem-teste experimental em situação real de trabalho;

3.2. Os serviços de reforma deverão ser executados de preferência na
localidade onde a embarcação está fundeada, na cidade de Porto Velho
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no Estado de Rondônia. Mais é  FACULTADO a reforma do barco em outro
Estado  do  Brasil e será de responsabilidade  da  CONTRATADA  levar e
trazer a embarcação, pelos meios e vias que melhor a convir, até o
local onde serão realizados os serviços, ficando responsável por todas
as  despesas  necessárias,  sem  ÔNUS para  o  Município  de  Porto
Velho/SEMUSA,  ficando  claramente  que  toda  a  despesa  será  da
CONTRATADA;

3.3.  Por  uma  questão  de  segurança,  todos  os  serviços  deverão  ser
executados  em  local  seguro  e  de  acordo  entre  o  CONTRATANTE  e  a
CONTRATADA,  facultado  ser  no  estado  de  Rondônia,  a  Contratante
permitirá o acompanhamento e fiscalização dos serviços e recebimento
das peças e equipamentos pelos servidores designados, bem como o local
de execução dos serviços será de livre acesso aos servidores da SEMUSA
para efetuar a fiscalização dos serviços;

3.4. Os procedimentos de certificação deverão ser conduzidos junto à
Unidade da Marinha do Brasil sediada em Porto Velho e a viagem-teste
experimental em situação real de trabalho deverá ocorrer a partir de
Porto Velho, em Rondônia, em trajeto e percurso a ser oportunamente
definido pela Contratante;

4. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E VIGÊNCIA CONTRATUAL

4.1. Prazo De Execução Dos Serviços
4.1.1. O prazo para execução dos serviços elencados na embarcação é de
90 (noventa) dias contados a partir da Autorização de Serviços emitida
pela  Contratante  à  Contratada,  podendo  ser  prorrogado  conforme
Administração da SEMUSA mediante justificativa circunstanciada;

4.1.2. Apresentar cronograma de execução dos serviços e fornecimento
de equipamentos, sujeitando-o à aprovação da Contratante, no prazo de
até 5 (cinco) dias úteis da assinatura do contrato.

4.2. Vigência contratual
4.2.1. O Contrato firmado terá duração de 160 (cento e sessenta) dias
contados da data da primeira Autorização de Execução dos Serviços,
podendo  ter  sua  vigência  prorrogada  conforme  Administração  por
períodos iguais e sucessivos mediante Termo Aditivo, na forma prevista
no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.1. Certidão de registro da empresa junto ao CREA, da qual deverá
constar o (s) nome (s) do (s) profissional (is) de nível superior que
poderá  (ão)  atuar  (ão)  como  responsável  (is)  técnico  (s)  pelos
serviços a serem executados;

5.2. Certidão do Registro do(s) Responsável(is) Técnico(s), emitidos
pelo CREA;

5.3. Comprovação de aptidão da empresa para o desempenho de atividade
pertinente e compatível com o objeto da reforma, por meio de Atestado
(s) ou certidão (s) de Execução de obra(s) fornecido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, que tenha compatibilidade com
a parcela de maior relevância técnica do objeto deste Projeto Básico;

5.4.  Os  atestados  emitidos  por  pessoa  jurídica  de  direito  privado
deverão, obrigatoriamente, estar em papel timbrado com a identificação
e  endereço  da  emitente,  o  nome  completo  do  signatário,  bem  como
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reconhecimento  em  cartório  da  assinatura  aposta,  estando  as
informações ali contidas;

5.5.  Declaração  fornecida  pela  empresa  indicando  explicitamente  a
equipe técnica mínima que deverá conter no mínimo 01 (um) Engenheiro
Naval para acompanhar a execução dos serviços. Na declaração deverão
constar os dados mínimos necessários, tais como: nome completo, número
do documento de identidade, CPF e do registro na entidade profissional
competente da região a que estiver vinculado.

5.6. Fica facultado a empresa realizar visita técnica no local dos
serviços, objeto deste instrumento;

5.7. A visita poderá ser realizada em até 48 (quarenta e oito) horas
antes da realização da abertura da licitação, em dias úteis (segunda a
sexta-feira), das 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas; o
agendamento deverá ser pelo telefone 3901-3248 ou pessoalmente no SETO
DE  MANUTENÇÃO/DA/SEMUSA,  vinculado  ao  Departamento  Administrativo  -
DA, nos horários expressos neste item;

5.8. Ocorrendo a visita, deverá ser expedida uma declaração pela SETOR
DE MANUTENÇÃO/SEMUSA, que fará parte da documentação de habilitação da
empresa;

5.9. A empresa que optar por não realizar a visita técnica, deverá
apresentar junto a sua documentação de habilitação, uma declaração de
conhecimento  prévio  da  área  de  implantação  dos  serviços,  bem  como
expressará que está ciente do estado de conservação do bem, como das
condições e do grau de dificuldade que os serviços possam oferecer,
não se admitindo reclamações futuras advindas de dificuldades técnicas
não  detectadas  para  cumprimento  das  obrigações  do  objeto  deste
instrumento, relacionadas por causa da vistoria;

5.10. Em nenhuma hipótese a proponente poderá alegar desconhecimento
dos locais e de suas condições para elaboração do orçamento e das
planilhas, bem como para a execução do futuro contrato e cumprimento
das obrigações decorrentes;

5.11.  Os  custos  pertinentes  à  vistoria  da  embarcação  correrão  por
exclusiva conta da proponente, não fazendo este jus a indenização e/ou
compensação  em  qualquer  hipótese  de  futura  contratação  ou  não
contratação do serviço objeto deste instrumento.

6. JUSTIFICATIVA

6.1. O município de Porto Velho criado em 02.10.1914, pela Lei. Nº 757
e instalado em 24.01.1915,  e está limitado ao norte pelo estado do
Amazonas; ao sul pelos municípios de Nova Mamoré e Buritis; a leste
pelos municípios de Candeias do Jamari e Alto Paraíso; a oeste, pelo
município de Nova Mamoré, pela República da Bolívia e o Estado do Acre
(PORTO VELHO, 2015);

6.2. Em 2018 a saúde no Brasil comemora 25 anos da implantação da
Estratégia de Saúde da Família. Atualmente segundo o Departamento de
Atenção Básica do Ministério da Saúde, são mais de 118 milhões de
brasileiros acompanhados por quase 48.000 equipes Saúde da Família e
29.000 equipes Saúde Bucal da Família em 5.388 municípios brasileiros
(BRASIL, 2015);
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6.3 Em termos de princípios norteadores, algumas equipes da Saúde da
Família vêm adotando a universalização, a equidade, a integralidade da
atenção, fortalecendo as ações de promoção da saúde, prevenção das
doenças e a participação da comunidade. Como princípios organizativos
vêm adotando: impacto; orientação por problemas; intersetorialidade;
planejamento  e  programação  local;  hierarquização;  autoridade  local
sanitária; coresponsabilidade; intercomplementariedade; integralidade;
adscrição; heterogeneidade e realidade (BRASIL, 2016);

6.4.  Desta  forma,  o  presente  projeto  de  reimplantação  do  Barco
Hospital  Dr.  Floriano  Riva  Filho se  justifica  pela  necessidade  do
desenvolvimento de atividades complementares, às equipes de saúde da
família existentes na área rural as margens ribeirinha do rio Madeira,
necessitam  de  apoio  e  suporte  assistencial  para  o  diagnóstico  e
acompanhamento  de  casos  específicos  nas  áreas  de  ginecologia,
obstetrícia, gerontologia, cardiologia, oftalmologia, dentre outros;

6.5.  Atualmente,  com o arcabouço de  oferta  de  serviços de Atenção
Básica ofertados nos distritos da área rural, a presente proposta se
baseia na utilização de recursos financeiros para reforma do Barco
Hospital  e  consequente  oferta  de  serviços  especializados
complementares a Estratégia Saúde da Família;

6.6  O  barco  Hospital  Dr.  Floriano  Riva  Filho  realizá  viagens  de
prestação de assistência na área de saúde, navegando no rio Madeira
(até  a  fronteira  com  o  estado  do  Amazonas)  e  rio  Machado  (até  a
localidade de 2 de novembro), desenvolvimento comunitário e educação
sanitária. Nestas ocasiões são disponibilizados à população ribeirinha
atendimento  médico,  odontológico,  laboratorial,  vacinação,  farmácia
básica,  planejamento  familiar  além  de  Operação  Global  abrangendo
emissão  de  documentos,  assistência  social,  palestras  educativas,
atividades esportivas e culturais, além de programas de enfrentamento
à  violência,  exploração  sexual  combate  às  drogas  e  exploração  do
trabalho infantil;

6.7. A população ribeirinha da área de abrangência do barco hospital
Dr. Floriano Riva Filho é da ordem aproximadamente 25.000 (vinte e
cinco  mil)  habitantes,  sendo  realizados,  em  média,  3,5  mil
atendimentos por viagem, número este que tende a crescer considerando
o  projeto  em  curso  na  SEMUSA  de  equipá-lo  com  raio-X  portátil,
ecógrafo,  ultrassom  e  outros  de  apoio  a  realização  de  exames  por
imagem.

6.8. Os distritos ribeirinhos da cidade de Porto Velho se situam em
sua maioria na margem esquerda do rio Madeira, maior afluente do rio
Amazonas, contando com pequenas localidades, conhecidas como vilas,
que  são  pequenas  comunidades  de  referências  para  estes  distritos
maiores. Conforme evidenciado no mapa abaixo, atualmente os distritos
de médio porte que compões a área rural ribeirinha são 4 (quatro):
Cuniã, São Carlos, Nazaré e Calama;

6.9. De acordo com Sistema de Informações da Atenção Básica (e-SUS) da
Secretaria de Saúde de Porto Velho, atualmente estes distritos possuem
uma população média de 25.000 habitantes. Em relação aos serviços de
saúde, as equipes de saúde da família possuem agentes comunitários de
saúde,  médicos  estrangeiros  do  programa  Mais  Médicos,  enfermeiros,
odontólogos, vacinadores, técnicos em enfermagem e bioquímicos. Alguns
profissionais atuam nestas equipes apenas nos finais de semana, tendo
em vista as dificuldades de estabelecer fixação de profissionais nas
mesmas;
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6.10. Estes profissionais se deslocam de Porto Velho para prestarem
atendimento à população nos três primeiros finais de semana de cada
mês, em escala fixa da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, parceira
neste projeto. Sobre isso, sabe-se que os três dias de fim de semana
(sexta, sábado e domingo), por vezes tornam-se insuficientes para uma
organização pautada na promoção da saúde, já que em sua maioria os
atendimentos  são  centrados  em  consultas  médicas,  já  que  ainda  é
considerado escasso este profissional em nosso município. Com isso, as
atividades de cunho educativo são deixadas de lado, perdendo assim
grandes  oportunidades  de  desenvolver  mudanças  de  pensamento  e  de
condutas  da  população  assistida  frente  aos  problemas  de  saúde
prevalentes da localidade, sendo este projeto de reforma do barco uma
ótima  oportunidade  de  desenvolvimento  também  desta  ação  junto  a
comunidade, pelos acadêmicos;

6.11.  Baseado  nestas  informações  e  necessidades  dos  referidos
distritos,  é  que  consideramos  esta  proposta  relevante,  não  somente
para os participantes diretos do projeto, mas também para aqueles que
indiretamente serão influenciados. Portanto, é com este compromisso
que  apresentamos  esta  proposta  de  projeto  de  extensão  e  para  tal
solicitamos o apoio para a sua viabilidade;

6.12.  Dentro  deste contexto, os serviços  de  saúde  do município de
Porto Velho, realizam grandes esforços a fim de atender essa população
ribeirinha, proporcionando uma melhora na qualidade de vida por meio
dos serviços de saúde oferecidos. Para tanto, esta proposta do barco
hospital  constitui-se  em  mais  uma  alternativa  para  ampliar  o
atendimento às famílias que compõem a comunidade ribeirinha de Porto
Velho.

Imagem 1. Área de Abrangência que o Barco Atuará.
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Imagem 2. Barco Floriano Riva Filho.

7. DAS GARANTIAS

7.1. GARANTIA CONTRATUAL 

7.1.1. Em até 10 (dez) dias úteis após assinatura do futuro contrato,

no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do

futuro  contrato  e  na  modalidade  de  sua  preferência,  a  empresa

vencedora deverá prestar garantia contratual em favor da Secretaria

Municipal de Saúde do Município de Porto Velho - RO, nos termos do §

1º, do art. 56, da Lei nº 8.666/93.

7.1.2. As modalidades de garantia pela qual a vencedora poderá optar

são:
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo este

ter sido emitido na forma escritural, mediante registro em sistema

centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco

Central  do  Brasil  e  avalizados  pelos  seus  valores  econômicos,

conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
b) Seguro-garantia;
c) Fiança bancária.

7.1.3. A Empresa vencedora obriga-se a apresentar a garantia para o

período integral da vigência contratual, e, no caso de prorrogação do

contrato  a  ser  firmado,  comprovar  sua  validade  e  atualização

(renovação), para o novo período contratual.
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7.1.4.  A  garantia  prestada  em  dinheiro  somente  será

liberada/restituída após o término da vigência do contrato, mediante

requerimento  formal  da  Contratada,  após  o  integral  cumprimento  de

todas as obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas e

satisfação de prejuízos causados à contratante ou a terceiros, caso

exista.

7.1.5. A perda da garantia em favor da SEMUSA, por inadimplemento das

obrigações  contratuais  firmadas,  far-se-á  de  pleno  direito,

independente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial das

demais  sanções  previstas  no  futuro  contrato  a  ser  firmado,  quando

identificada a inadimplência por parte da Contratada diante de sanções

ou  restituições  não  regularizadas,  quando  a  administração  fará  a

retenção até o limite de saldo de sua posse;

7.1.6. A garantia deverá ser novamente integralizada pela Contratada

em  no  máximo  15  (quinze)  dias,  sempre  que  dela  forem  deduzidos

quaisquer valores relativos às deduções legais previstas, e nos casos

de prorrogação de prazo ou acréscimo de valores deverá ser atualizada

na mesma proporção, em conformidade com o art. 56, § 2º, da Lei nº

8.666/93;

7.1.7. A qualquer tempo, mediante comunicação à  SEMUSA, poderá ser

admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades legais

previstas neste Projeto Básico;

7.1.8.  A  garantia  prestada  em  dinheiro  será  liberada  após  o

cumprimento  integral  de  todas  as  obrigações  contratuais  e  será

atualizada monetariamente, conforme dispõe o § 4º do art. 56 da Lei

federal 8.666/93;

7.1.9. A garantia prestada pela Contratada responderá por qualquer das
suas obrigações decorrentes do Contrato, inclusive as multas que a ela
venham a ser aplicadas.

7.2. DA GARANTIA DE SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

7.2.1. A empresa Contratada se obriga a dar e exercer garantias dos os

equipamentos e materiais fornecidos/aplicados, bem como dos serviços

executados  no  fiel  cumprimento  do  futuro  contrato  que  vier  a  ser

firmado como objeto deste instrumento, na seguinte forma:
a)  Máquinas,  equipamentos  e  materiais  fornecidos  deverão  ter

garantias previstas pelo fabricante, além de garantia oferecida

pela  Contratada  por  igual  período  contra  danos  decorrentes  da

instalação.  A  Contratada  elaborará  listagem  ordenada  dos  bens

nessas condições, emitirá termo de garantia próprio no que diz

respeito à instalação, anexará termos de garantia do fabricante e

de tudo fará formal entrega à CONTRATANTE;
b) 1 (um) ano sobre os materiais aplicados no trabalho de reforma

da embarcação, obrigando-se a substituir prontamente os materiais

que vierem a apresentar defeito e/ou vícios que comprometam os

fins a que se propõem, e;
c)  5  (cinco)  anos  sob  a  mão  de  obra,  obrigando-se  a  reparar

prontamente os problemas supervenientes que tenham causa em vícios
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de mão de obra aplicada na execução dos serviços objeto do futuro

contrato em conformidade com o artigo 618 do Código Civil. Desde

que  o  objeto  deste  instrumento,  mantenha-se  em  conservação

adequada.

8. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

8.1. O objeto será recebido conforme disposto no inciso I, alíneas “a”

e “b”, do artigo 73 da Lei Federal 8.666/93:
a)  PROVISORIAMENTE,  pelo  responsável  por  seu  acompanhamento  e

fiscalização,  mediante  termo  circunstanciado,  assinado  pelas

partes  em  até  15  (quinze)  dias  da  comunicação  escrita  do

CONTRATADO;
b)  DEFINITIVAMENTE, definitivamente, por comissão designada pela

autoridade  competente  SEMUSA,  mediante  termo  circunstanciado,

assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou

vistoria  que  comprove  a  adequação  do  objeto  aos  termos

contratuais.

8.2.  O  recebimento  provisório  ou  definitivo  não  exclui  a

responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-

profissional  pela  perfeita  execução  do  futuro  contrato,  dentro  dos

limites estabelecidos pela lei ou pelo instrumento contratual;

8.3.  Os  serviços  deverão  ser  executados  rigorosamente  dentro  das

especificações  estabelecidas  neste  instrumento  sendo  que  a

inobservância desta condição implicará recusa formal, com a aplicação

das penalidades estipuladas;

8.4. Aceitos os serviços, será procedido o atesto na Nota Fiscal pela

Comissão  de  Recebimento  dos  Serviços  e  a  SEMUSA autorizará  o

pagamento;

8.5. Não aceito os serviços executados, a Contratada será comunicada

através  do  fiscal  do  contrato,  para  que  imediatamente  refaça  os

serviços  ou  substitua  os  bens  que  não  estão  de  acordo  com  as

especificações mínimas de qualidade estabelecidas no Contrato;

8.6. O recebimento do objeto deste instrumento deverá ser entregue no

Porto onde o mesmo encontra-se fundeado na cidade de Porto Velho-RO.

9. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

9.1. A Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, pelo seu Ordenador de

Despesa  (Unidade  Contratante),  é  o  órgão  responsável  pela

identificação  da  demanda,  requisição,  processamento  e  pagamento  da

despesa, bem como pelo acompanhamento e certificação legal do contrato

decorrente  desta  contratação  e  providenciará  a  formalização  de

contrato  por  meio  da  Procuradoria  Geral  do  Município  –  PGM órgão

responsável  pelas  demandas  jurídicas  do  Município,  diante  dos

respectivos  comprovantes  devidamente  conferidos  e  atestados

previamente pelo fiscal e Comissão de Recebimento dos Serviços.

9.2.  A  SEMUSA programará  os  meios  necessários  ao  perfeito

acompanhamento da execução contratual, expedindo regulamentos para a
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fiel execução do objeto pactuado e outros, colaborando com a harmonia

e execução dos serviços, sem dificultar as obrigações da Contratada.

9.3. A  SEMUSA será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do

contrato decorrente deste instrumento, assim como quaisquer atividades

relacionadas com a operação, inclusive a emissão das Autorizações de

Execução de Serviços, sempre observando as definições deste  Projeto

Básico,  em  conformidade  com  a  legislação  e  com  o  próprio  futuro

Edital/Contrato.

9.4. De acordo com Portaria designativa, nos termos do art. 67 da Lei

Federal nº 8.666/93, a Administração nomeará o fiscal do Contrato que

será o responsável por anotar em registro próprio todas as ocorrências

relacionadas  com  a  execução  do  contrato,  determinando  o  que  for

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, enfim

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas

contratuais  e  comunicando  à  Comissão  e  ao  Ordenador  de

Despesas/SEMUSA, quando for o caso, além de solicitar a autoridade

superior, em tempo hábil, a adoção de medidas, no caso em que as

decisões ou providências necessárias ultrapassem sua competência.

9.5. Sem prejuízo do previsto no subitem anterior, e também de acordo

com  designação  por Portaria, o Contrato  contará  com  a Comissão de

Recebimento dos Serviços de que trata o inciso I, alínea “b”, do art.

73 da Lei Federal nº 8.666/93, com prerrogativa para exercer o ateste

final  dos  serviços  relacionados  à  execução  contratual  e  se

responsabilizar pelo recebimento definitivo do objeto, mediante termo

circunstanciado, após a vistoria que comprove a adequação do objeto

aos termos contratuais, observado ainda o disposto no art. 69 da mesma

Lei,  de  modo a aferir o  atendimento  aos  princípios da legalidade,

finalidade, eficiência e economicidade.

9.6.  No  processamento  do  pagamento,  a  SEMUSA,  rejeitará  as

Autorizações  de  Execução  de  Serviços  que  não  se  demonstrarem  em

consonância com os ditames legais e contratuais, devolvendo-as para

regularização e justificativas e glosando as parcelas irregulares, sem

prejuízo da apuração de responsabilidade, caso se identifique dano ao

erário.

9.7.  A  fiscalização  do  Contrato  se  dará  pela  verificação  das

especificações  do  objeto,  metodologia  e  demais  disposições  deste

documento,  garantindo-se  o  cumprimento  de  todas  as  obrigações  nele

contidas, sendo certo que a ADMINISTRAÇÃO fiscalizará a execução dos

serviços  contratados  e  verificará  o  cumprimento  das  especificações

solicitadas,  no  todo ou em parte,  no  sentido  de corresponderem ao

especificado, conforme atribuições e competências definidas acima. 

9.8. A fiscalização pela ADMINISTRAÇÃO, não desobriga a CONTRATADA de

sua  responsabilidade  quanto  à  perfeita  execução  do  objeto  deste

instrumento e a ausência de comunicação por parte da ADMINISTRAÇÃO

referente a irregularidades ou falhas, ou qualquer omissão total ou

parcial  da  fiscalização  não  eximirá  a  Contratada  de  sua  plena

responsabilidade pela execução, supervisão e controle dos serviços,

nas condições previstas neste Projeto Básico e determinadas no futuro
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Contrato.

9.9.  Da  mesma  forma  a  fiscalização  não  exclui  nem  reduz  a

responsabilidade  da  Contratada,  inclusive  perante  terceiros,  por

qualquer  irregularidade  resultante  de  imperfeições  técnicas,  vícios

redibitórios,  ou  emprego  de  material  inadequado  ou  de  qualidade

inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da

Contratante  ou  de seus agentes e  prepostos,  de  conformidade com o

artigo 70 da Lei nº 8.666/93. 

9.10.  A  Contratada  propiciará  condições  para  completa  fiscalização

durante a vigência do contrato, fornecendo informações e franqueando

acesso  a  embarcação,  à  documentação  da  reforma  e  do  pessoal  em

serviço,  além  de  facilitar  inspeção  nos  materiais,  equipamentos  e

acessórios antes, durante e após aplicação na embarcação. 

9.11. A contratada se obriga a permitir que a auditoria interna da

Administração e/ou auditoria externa por ela indicada tenham acesso a

todos os documentos que digam respeito ao objeto deste instrumento.

9.12. A Administração se resguarda o direito de, a qualquer momento,

verificar  as  condições  de  prestação  dos  serviços,  inclusive

contratando técnico ou empresa especializada, caso necessário.

9.13. Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável

pela  execução  de  todos  os  serviços,  a  Administração  reserva-se  o

direito  de,  sem que de qualquer  forma  restrinja  a plenitude desta

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre

os  serviços,  diretamente  ou  por  prepostos  designados,  podendo  para

isso:

9.13.1.  Ordenar  o  afastamento  dos  serviços  de  funcionário  da

Contratada que embaraçar ou dificultar a fiscalização ou for julgado

inconveniente  ou  desobediente  das  normas  contratuais,  devendo  a

Contratada providenciar sua substituição;

9.13.2. Acompanhar a execução dos serviços, determinando à Contratada

as  providências  necessárias  ao  regular  e  efetivo  cumprimento  do

contrato,  bem  como  anotar  e  enquadrar  as  infrações  contratuais

constatadas,  comunicando  as  mesmas  ao  seu  superior  hierárquico,

conforme disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666/93;

9.13.3. Propor, fundamentado 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 no CONTRATO, assegurado à Contratada, o direito de ampla

defesa e contraditório;

9.14. A Comissão de recebimento da  SEMUSA poderá, sempre que julgar

necessário,  solicitar  à  Contratada  a  apresentação  de  quaisquer

documentos referentes aos serviços contratados;

9.15.  O  fiscal  do  Contrato  exercerá  a  fiscalização  dos  serviços

contratados de modo a assegurar efetivo cumprimento das obrigações da

Contratada,  realizando  a  supervisão  das  atividades  por  ela
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desenvolvidas  e  fazendo  avaliações  periódicas.  As  deficiências  e

irregularidades que forem constatadas serão comunicadas à Comissão de

Recebimento dos Serviços e à Contratada:
a) Verbalmente, para os casos rotineiros ou urgentes.
b) Por escrito, para as situações complexas, estipulando-se prazo

certo  para  regularização.  As  comunicações  formais  serão

registradas no Diário de Ocorrências ou por carta formal remetida

à Contratada pelo Ordenador de Despesas, sendo ainda válidas as

correspondências via e-mail, desde que este tenha sido devidamente

registrado por informação oficial da Contratada.
c)  Por  publicação  no  Diário  Oficial  do  Município,  no  caso  de

recusa  do  recebimento  da  notificação  ou  insucesso  de  remessa

postal com Aviso de Recebimento.

9.16. O fiscal encaminhará à Comissão relatório circunstanciado dos

serviços realizados, locais de instalação identificando os aparelhos

pelo  número  de  tombamento,  registro  de  ocorrências,  problemas,

notificações,  situações  verificadas  pela  Contratada  ou  sinistros

detectados durante o período de execução dos serviços, com relatos das

soluções  ou  providências  adotadas,  bem  como  seu  desfecho,  condição

imprescindível para o aceite definitivo do objeto pela Comissão de

Recebimento;

9.17.  A  Comissão  emitirá  o  Termo  de  Recebimento  dos  Serviços  e

certificará  a  nota  fiscal/fatura,  observando  os  documentos

comprobatórios por parte da Contratada, o qual conterá, no mínimo, as

seguintes informações: 
a) Indicação da nota fiscal emitida e dos serviços executados;
b) Detalhamento e totalização das glosas mediante faltas apuradas,

sanções  ou  serviços/fornecimentos  com  qualidade  inferior  ou

rejeitados  pela  fiscalização,  anexando  os  documentos  probantes

pertinentes, sempre que possível;
c) Totalização geral da cobrança, com quadro resumo dos valores

faturados;
d) Informações acerca do cumprimento ou não de todas as obrigações

por parte da Contratada;
e)  Relatórios  do  Fiscal  do  contrato,  conforme  definição  deste

Projeto Básico;
f) Registro de ocorrências, problemas, notificações ou sinistros

ocorridos durante a execução do contrato registrados pelo fiscal

do contrato, com relatos das soluções, providências adotadas e

desfecho.

9.18. A verificação da adequação na execução dos serviços deverá ser

realizada  com  base  nos  critérios  previstos  no  Projeto  Básico,

contrato, autorizações de serviço, proposta da empresa e legislação

vigente;

9.19.  A  Contratante  fiscalizará  os  serviços  contratados  de  modo  a

assegurar  o  efetivo  cumprimento  da  execução  do  escopo  contratado,

inclusive com supervisão e avaliação continuada e periódica;

9.20. A qualidade dos serviços será monitorada em todos os estágios,

de forma a prevenir que vícios anteriores contaminem a qualidade de
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trabalhos supervenientes naquela mesma área ou porção dos serviços;

9.21.  No  que  concerne  ao  serviço  objeto  deste  Projeto  Básico,  a

Contratada indicará um preposto, aceito pelo Contratante, durante a

vigência  do  Contrato,  para  representá-la  administrativamente  sempre

que for necessário.

10. DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1. A critério exclusivo da CONTRATANTE e mediante prévia e expressa

autorização  da  SEMUSA o  contratado  poderá,  em  regime  de

responsabilidade  solidária,  sem  prejuízo  das  suas  responsabilidades

contratuais  e  legais,  subcontratar  parte  do  serviço,  até  o  limite

máximo  de  30%  (trinta  por  cento),  desde  que  não  altere

substancialmente as cláusulas pactuadas;

10.2. No caso de subcontratação deverá ficar demonstrado e documentado

que esta somente abrangerá etapas dos serviços, ficando claro que a

subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica da Contratada, que

executará, por seus próprios meios, o principal dos serviços de que

trata  este  projeto,  assumindo  a  responsabilidade  direta  e  integral

pela qualidade dos serviços contratados;

10.3. A assinatura do contrato caberá somente à empresa vencedora, por

ser a única responsável perante a Prefeitura Municipal de Porto Velho

–  RO,  mesmo  que  tenha  havido  a  apresentação  de  empresa  a  ser

subcontratada para execução de determinado serviço integrante deste

Projeto Básico;

10.4.  A  contratada  ao  requerer  autorização  para  subcontratação  de

parte dos serviços, deverá comprovar perante a  SEMUSA a regularidade

jurídica/fiscal  e  trabalhista  de  sua  subcontratada,  respondendo,

solidariamente  com  esta,  pelo  inadimplemento  destas  quando

relacionadas com o objeto do Futuro Contrato;

10.5. A Prefeitura Municipal de Porto Velho – RO se reserva o direito

de, após a contratação dos serviços, exigir que o pessoal técnico da

empresa contratada e de sua(s) subcontratada(s) se submetam às regras

estabelecidas neste instrumento convocatório e consequente do futuro

Contrato. 

11. DO PAGAMENTO

11.1 Do Faturamento

11.1.1. A comissão de fiscalização da SEMUSA promoverá a medição dos

serviços executados, que deverá conter um relatório da reforma, com o

número  de  funcionários  e  a  identificação  do  engenheiro  naval

responsável,  devendo  elaborar  também  uma  planilha  de  execução  dos

serviços,  assinada  e  datada,  e  os  encaminhará  à  CONTRATADA  para

emissão da Nota Fiscal relativa à medição apresentada, oportunidade em

que a esta caberá juntar as guias de recolhimento dos encargos sociais

e trabalhistas referente ao mês imediatamente anterior;

11.1.2.  As  medições  deverão  ser  realizadas  em  conformidade  com  a
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solicitação  da  Contratada ou  quando  o  fiscal  julgar pertinente a

execução do cronograma físicofinanceiro;

11.1.3. Cabe ao CONTRATANTE aceitar a medição prévia apresentada pela

CONTRATADA  de  forma  integral  ou  rejeitá-la  no  todo  ou  em  parte,

autorizando a emissão de Nota Fiscal no valor da medição definitiva

para efeito de pagamento;

11.1.4. No corpo  da  Nota  Fiscal  deverão  constar  obrigatoriamente

as  seguintes referências:
a) A especificação dos serviços aferidos no boletim de medição;
b) O número do processo que deu origem à contratação;
c) O número da conta e agência do beneficiário.

11.1.5. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias da comprovação

da prestação dos serviços, no valor correspondente àqueles realizados

no período de referência, mediante apresentação de Nota Fiscal emitida

no valor da medição e devidamente atestada pela fiscalização e pelo

representante da contratada;

11.1.6. Juntamente  com  a  Primeira  medição  de  serviços,  a

CONTRATADA  deverá  apresentar comprovação de matrícula da obra, junto

à Previdência Social;

11.1.7. A CONTRATADA, para fins de pagamento, deverá juntar aos autos

a respectiva Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de

Serviços  –  GFIP  (Lei  nº.  9.528/97);  Guia  de  Recolhimento  da

Previdência  Social  – GRPS (Lei nº.  8.212/91  alterada  pela Lei nº.

9.032/95  e  Resolução  nº.  657/98-INSS);  cópia  do  documento  de

arrecadação da Receita Federal – DARF (IN SRF nº. 81/96); cópia do

comprovante de pagamento do salário dos empregados, relativo ao mês

imediatamente anterior, (art. 31, § 4º da Lei nº. 8.212/91, alterada

pela Lei nº. 9.032/95), a anotação de responsabilidade técnica - ART e

o cadastro da matrícula da obra/reforma - CEI. Todos os  documentos

citados  devem  ser  juntados  aos  autos  com  data  relativa  ao

período de execução da reforma objeto deste projeto, exceto a Guia de

Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços – GFIP, que

deverá ser apresentada até o dia 7 (sete) do mês da ocorrência dos

fatos geradores ou no dia útil imediatamente anterior, caso o dia 7

(sete) seja dia não útil.

11.2 Dos Prazos de Pagamento

11.2.1. A Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, efetuará o pagamento

em até 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento da nota;

11.2.2. A futura contratada deverá apresentar obrigatoriamente, junto

com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões demonstrando sua regularidade

fiscal e trabalhista;

11.2.3.  Por  ocasião do pagamento, a  SEMUSA  verificará  se a futura

contratada  mantém  todas  as  condições  jurídicas  que  habilitaram  no

certame, ou seja, a comprovação de que se encontra quites junto a

Fazenda  Nacional,  Estadual,  Municipal,  INSS;  FGTS  e  Justiça  do

Trabalho (certidão negativa).

63                                                           Superintendência Municipal de Licitações – SML
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

11.2.4.  A  nota  fiscal  deverá  vir  acompanhada,  obrigatoriamente,  da

seguinte documentação:
a)  Certidão  Conjunta  Negativa  de  Débitos  Relativos  a  Tributos

Federais e à Dívida Ativa da União;
b) Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo

de Serviço (FGTS);
c) Certidão Negativa de Débito com o Instituto Nacional de Seguro

Social (INSS);
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
e) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual;
f) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal;

11.2.5.  A  fiscalização  procederá  ao  recebimento  e  conferência  dos

documentos  exigidos,  conforme  competências  definidas  neste  Projeto

Básico,  comparando-os  aos  itens  e  valores  mencionados  no  documento

fiscal apresentado pela Contratada, encaminhando-os para a Comissão

visando o ateste, conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666/93,

encaminhando  para  fins  de  pagamento  e  procedendo  com  a  glosa

respectiva  a  aplicação  de  eventuais  penalidades  por  execução  de

fornecimentos irregulares, de má qualidade ou carentes de comprovação,

que porventura tenham sido verificadas.

11.2.6. O pagamento da Nota Fiscal correspondente ao valor definitivo

processado  pela  Administração,  mediante  emissão  de  Ordem  Bancária,

obedecendo  à  ordem  cronológica  estabelecida,  no  prazo  de  até  30

(trinta)  dias  contados  a  partir  da  data  final  do  período  de

adimplemento da parcela (verificação de conformidade da documentação),

consoante  ao  definido  nos  art.  40,  inciso  XIV,  alínea  “a”  da  Lei

Federal nº 8.666/93:
Nenhum  pagamento  controverso  será  efetuado  enquanto  pendente  de

liquidação  qualquer  obrigação  financeira  que  lhe  foi  imposta  em

virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao

pleito do reajuste de preços ou correção monetária;

11.2.7.  Na  hipótese  das  notas  fiscais  e  documentos  apresentados

conterem  erros  ou  dúvidas  quanto  à  exatidão  ou  documentação,  a

contratante poderá pagar apenas a parcela não controvertida no prazo

fixado  para  pagamento,  ressalvado  o  direito  da  contratada  de

reapresentar  para  cobrança  as  partes  controvertidas  com  as  devidas

justificativas. Neste caso restabelecem-se os prazos acima elencados

contado a partir do recebimento para efetuar uma análise e pagamento,

conforme a fase processual correspondente;

11.2.8. A ADMINISTRAÇÃO não pagará, sem prévia e formal autorização,

nenhum  compromisso  que  lhe  venha  a  ser  cobrado  diretamente  por

terceiros,  à  exceção  de  determinações  judiciais  devidamente

protocoladas no órgão;

11.2.9.  Os  eventuais  encargos  financeiros,  processuais  e  outros

decorrentes da inobservância de prazo de pagamento, pela contratada,

serão de sua exclusiva responsabilidade.

11.2.10.  O  prazo  para  pagamento  da  Nota  Fiscal  só  será  contado

efetivamente  a  partir  de  sua  validação,  considerando  o  trâmite
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administrativo;

11.2.11. Considerar-se-á como data de pagamento a data da emissão da

Ordem Bancária.

11.3. Das Retenções e Correções

11.3.1. Retenções

11.3.1.1. A ADMINISTRAÇÃO efetuará retenção na fonte dos tributos e

contribuições sobre todos os pagamentos à contratada, conforme o caso

e exigências legais;

11.3.2. Correções 

11.3.2.1.  Quando  da  ocorrência  de  eventuais  atrasos  de  pagamento

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  das  seguintes

fórmulas:
I=(TX/100)

365
EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira, assim apurado:
I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438

365
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.

11.3.2.2. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos

por  atraso  os  autos  deverão  ser  instruídos  com  justificativas

circunstanciadas  que  serão  submetidas  à  apreciação  da  autoridade

competente que adotará providências de apuração de responsabilidade. 

12. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

12.1 Será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, Decreto

Federal nº 5.504.2005, Decreto Municipal nº. 10.300 de 17.02.2006 e

Decreto nº. 13.707, de 21.11.2014, aplicando-se subsidiariamente, no

que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 (com suas

posteriores alterações), bem como Lei Complementar nº. 123 de 14 de

dezembro de 2006 e suas alterações pela Lei Complementar Nº. 147, de 7

de agosto de 2014 e demais normas regulamentares estabelecidas neste

instrumento.

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As respectivas despesas decorrentes da contratação, objeto deste

instrumento, correrão à conta dos recursos específicos no orçamento

deste exercício financeiro do Município de Porto Velho, que tem como

Projeto  Atividade  e  Elemento  de  Despesa  de  unidade  ou  órgão

administrativo envolvido, conforme descritos abaixo. 

65                                                           Superintendência Municipal de Licitações – SML
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

13.2. Em conformidade com Pesquisa de mercado e Quadro Comparativo de

Preços,  atestados  pela Gerência  da  Divisão  de  Convênio  e

Contratos/SEMUSA  e  Secretário  Municipal  de  Saúde/SEMUSA  (fls.  nº.

28/71 dos autos), que o Município de Porto Velho propõe-se a pagar

pela Reforma do Barco o valor de R$ 523.627,55 (Quinhentos e vinte

três mil, seiscentos e vinte sete reais e cinquenta e cinco centavos);

13.3. Esclarecemos que os recursos serão provenientes de contrapartida

entre o Estado de Rondônia e o Município de Porto Velho-RO, tratando-

se do Convênio nº. 323/PGE-17 no valor de R$ 300.000,00 (trezentos Mil

reais) e contrapartida do Município de R$ 223.158,99 (duzentos e vinte

e três mil cento e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos)

perfazendo um total na ordem de R$ 523.158,99 (quinhentos e vinte e

três mil, cento e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos).

a). Projeto atividade:

08.31.10.122.336.2.675. Manutenção dos Serviços Administrativo.
08.31.10.122.336.2.676. Construir, Ampliar, Reformar e recuperar

bens imóveis da SEMUSA.
08.31.10.301.317.2.664.  Manutenção  dos  Serviços  das  Unidades

Básicas de Saúde.
b). Elemento de Despesa: 

3.3.90.39 - Serviços.
c). Fonte de Recurso: 
01.23 
02.13

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e

demais  dispositivos  legais,  nas  obrigações  da  Contratada  também  se

incluem os dispostos a seguir:

14.2.  Executar  os  serviços  conforme  especificações  deste  Projeto

Básico e principalmente do Projeto do Engenheiro Naval Anexo II, com a

alocação  dos  empregados  necessários  ao  perfeito  cumprimento  das

cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos,

ferramentas  e  utensílios  necessários,  na  qualidade  e   quantidade

necessária para atender este Projeto Básico e em sua futura proposta e

Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total

ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços

efetuados  em  que  se  verificarem  vícios,  defeitos  ou  incorreções

resultantes  da  execução  ou  dos  materiais  empregados,  resultante  da

fabricação ou instalação;

14.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução

do objeto, ficando a Contratante autorizada a descontar dos pagamentos

devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

14.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos

serviços  a  serem  executados,  em  conformidade  com  as  normas  e

determinações  em  vigor.  Apresentar  os  empregados  devidamente

uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los

com os Equipamentos de Proteção Individual  - EPI, quando for o caso;
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14.5.  Responsabilizar-se  por  todas  as  obrigações  trabalhistas,

sociais,  previdenciárias,  tributárias  e  as  demais  previstas  na

legislação  específica,  cuja  inadimplência  não  transfere

responsabilidade à Contratante.

14.6. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos

empregados  alocados,  no  prazo  fixado  pelo  fiscal  do  contrato,  nos

casos  em  que  ficar  constatado descumprimento das  obrigações

relativas  à  execução  do  serviço,  conforme  descrito neste Projeto

Básico.

14.7. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada

no decorrer da prestação dos serviços. Não permitir a utilização de

qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de

aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização

do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre.

14.8. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade

com  as  obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e

qualificação  exigidas  na  licitação.  Responsabilizar-se  pelos  danos

causados diretamente à Administração ou a terceiros decorrente de sua

culpa ou dolo na execução do Contrato.

14.9.  Arcar  com  o  ônus  decorrente  de  eventual  equívoco  no

dimensionamento  dos  quantitativos  de  sua  futura  proposta,  devendo

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja

satisfatório para o atendimento ao objeto deste instrumento.

14.10. Cumprir rigorosamente com a Prestação dos Serviços solicitados

observando  o  que dispõe o Projeto  Básico,  e  Projeto de Engenharia

composto  de:  cronograma  físico  financeiro  e  memorial  descritivo,  e

ainda: futuro Edital de licitação e normas técnicas.
a) Por qualquer acidente no trabalho de execução das reforma e

serviços contratados;
b) Pelo uso de patentes registradas;
c)  Pela destruição ou  danificação da reforma  até a definitiva

aceitação da mesma pelo Município;
d) Pelas indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por

fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos em

via pública, ou local de terceiros.

14.11.  Ao  assinar  o  contrato  a  contratada  deverá  apresentar  uma

Declaração de Domicilio Bancário – DDB identificando o banco, agência

e conta corrente como única e exclusiva para todos os recebimentos que

a  Administração  Pública  do  Município  de  Porto  Velho  –  RO  deverá

efetuar  relativos  ao  cumprimento  de  suas  obrigações  contratuais,

conforme determina a Lei Municipal nº. 2.016 de 11/06/2012, modelo

próprio da empresa.

14.12 Os serviços realizados terão a garantia de 05 (cinco) anos a

contar do recebimento definitivo, em conformidade com o artigo 618 do

Código Civil.
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15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

15.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e

demais disposições legais, a Contratante se obrigará:

15.2.  Exigir  o  cumprimento  de  todas  as  obrigações  assumidas  pela

Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua

proposta.

15.3.  Exercer  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços,  por

servidor  especialmente  designado,  anotando  em  registro  próprio  as

falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como  os nomeados

empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à

autoridade competente para as providências cabíveis.

15.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais

imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a

sua correção.

15.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço,

no prazo e condições estabelecidas no projeto básico e seus anexos.

15.6.  Supervisionar,  fiscalizar  e  atestar  a  entrega  dos  serviços

realizados pela Contratada e respectivas medições emitidas de acordo

com o Cronograma Físico Financeiro. Efetuar as retenções tributárias

devidas  sobre  o  valor  da  Nota  Fiscal/Fatura fornecida pela

contratada.

15.7. Realizar reunião de partida com a CONTRATADA, após a publicação

do  extrato  do  contrato,  para  apresentação  do  projeto  executivo  da

reforma.

16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1.  Aos  adjudicatários  que  descumprirem  total  ou  parcialmente  os

contratos  celebrados  com  a  Administração  Pública  Municipal  serão

aplicadas as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e

demais  cominações  legais,  com  observância  ao  devido  processo

administrativo, respeitado o contraditório e ampla defesa.

16.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na

licitação,  execução  imperfeita,  inadimplemento  contratual,  não

veracidade  de  informações ou mora de  execução,  erros  ou atraso no

fornecimento  e  quaisquer  outras  irregularidades,  a  Administração

poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente e garantida prévia

defesa, aplicar à empresa adjudicatária as seguintes penalidades:

I.  Advertência  escrita –  a  comunicação  formal  ao  fornecedor,

advertindo-lhe  sobre  o  descumprimento  de  obrigação  legal  assumida,

cláusula contratual ou falha na execução do fornecimento, determinando

que seja sanada a impropriedade e notificando-o de que, em caso de

reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada.

II. Multa – que deverá observar os seguintes limites máximos:
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a) De 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de

não apresentação da garantia no prazo de 10 (dez) dias úteis após

a assinatura do contrato;
b) De 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de

recusa do adjudicatário em efetuar o reforço da garantia;
c) De 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato no caso de

atraso superior a 30 (trinta) dias para conclusão dos serviços, ou

entrega do objeto com vícios ou defeitos ocultos;
d)  Até  o  limite  de  20%  (vinte  por  cento),  sobre  o  valor  do

contrato, para as infrações estipuladas na Tabela de Infrações,

Grau e Impactos;

16.3. O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia

prestada ou retido dos pagamentos devidos pela Administração Pública

Estadual ou ainda, será cobrado judicialmente, nos termos dos §§ 2º e

3º do artigo 86, da Lei nº 8.666/93.

16.4. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da

reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos à Administração que

tiverem sido causados pelo evento objeto da punição.

I. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de

contratar  com  a  Administração  Pública  Municipal,  impedindo  o

fornecedor  de  licitar  e  contratar  com  a  Administração  Pública

Municipal pelos seguintes prazos:

 De 6 (seis) meses, nos casos de:

a)  Fornecimento  de  material  com  especificações  inferiores  às

especificações e/ou de baixa qualidade;
b) Usar de artifícios quaisquer para induzir a Administração a

aceitar material com especificações inferiores às especificações

e/ou de baixa qualidade, a qualquer tempo que se perceba o engodo

ou a tentativa de engodo;

 De 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

a) Retardamento sem motivo justificado superior a 30 (trinta) dias

para conclusão dos serviços;
b) Paralisação dos serviços ou injustificado retardamento em seu

início  sem  justa  causa  e  prévia  comunicação  à  Administração

Pública Estadual;
c)  Emprego  de  material  falsificado,  furtado,  deteriorado,

danificado ou inadequada para o uso;
d) Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação

no âmbito da Administração Pública Estadual;
e) Sofrer  condenação definitiva por praticar,  por meio doloso,

fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo;

 De  até  5  (cinco)  anos,  no  caso  de  licitação  na  modalidade

Pregão, nas situações previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002 ou

de 2 (dois) anos, nas demais modalidades licitatórias.

III.  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
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punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante

a  própria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida

sempre  que  o  contratado  ressarcir  a  Administração  Pública  Estadual

pelos prejuízos resultantes de ação ou omissão do mesmo.

16.5. Será declarado inidôneo, ficando impedido de licitar e contratar

com  Administração  Pública  Municipal,  por  tempo  indeterminado,  o

fornecedor  que  demonstrar  não  possuir  idoneidade  para  tanto,  em

virtude de ato ilícito praticado, conforme dispõe o artigo 26, § 2º,

do Decreto nº 16.089/2011.

16.6. O fornecedor será excluído do Cadastro de Fornecedores Impedidos

de  Licitar  e  Contratar  com  a  Administração  Pública  Municipal  nas

seguintes hipóteses, conforme dispõe o artigo 34, inciso II do Decreto

nº 16.089/2011:
a)  Expirado  o  prazo  da  suspensão,  desde  que  cumpridas

integralmente as punições impostas;
b) A pedido do fornecedor declarado inidôneo, decorrido o prazo

mínimo de 2 (dois) anos, desde que reabilitado pela Administração

Pública Municipal, na forma do disposto no § 3º, do art. 87, da

Lei Federal nº 8.666, de 1993; e
c) Por determinação judicial.

16.7. As sanções de advertência, suspensão e inidoneidade poderão ser

aplicadas juntamente com a multa, conforme dispõe o § 2º do art. 87 da

Lei nº 8.666/93, assegurado pleno direito de defesa prévia no prazo de

5 (cinco) dias úteis após a necessária e competente notificação.

16.8. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício

ou  por  provocação  dos  órgãos  de  controle,  pela  autoridade

expressamente nomeada no instrumento contratual. 

16.9.  Não  será  efetuado  qualquer  pagamento  à  contratada  enquanto

houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de

penalidade ou inadimplência contratual.

16.10. O descumprimento das obrigações trabalhistas, penalidades ou a

não manutenção das condições de habilitação pelo contratado deverá dar

ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções. 

16.11.  A  Contratante  poderá  conceder  prazo  para  que  a  Contratada

regularize  suas  obrigações  trabalhistas  ou  suas  condições  de

habilitação quando não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa

de corrigir a situação.

16.12. A sanção denominada “Advertência” só terá lugar se emitida por

escrito  e  quando se tratar de  faltas  leves,  assim entendidas como

aquelas  que  não  acarretarem  prejuízos  significativos  ao  objeto  da

contratação, cabível somente até a segunda aplicação (reincidência)

para a mesma infração, caso não se verifique a adequação da conduta

por parte da Contratada, após o que deverão ser aplicadas sanções de

grau mais significativo.

16.13.  São  exemplos  de  infração  administrativas  penalizáveis,  nos

termos da legislação a(o):
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a) Inexecução total ou parcial do contrato;
b) Apresentação de documentação falsa;
c) Comportamento inidôneo;
d) Fraude fiscal;
e) Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Contrato.

16.14.  As  sanções  serão  aplicadas  sem  prejuízo  da  responsabilidade

civil e criminal que possa ser acionada em desfavor da Contratada,

conforme infração cometida e prejuízos causados à administração ou a

terceiros.

16.15.  As  sanções  serão  obrigatoriamente  registradas  no  Sistema  de

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, bem como no Cadastro

de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração

Pública.

16.16. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e

impedimento  de  contratar com o órgão  licitante  e  de declaração de

inidoneidade, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato

decorrente da licitação:
a) Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio

dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos

da licitação;
c)  Demonstrem  não  possuir  idoneidade  para  contratar  com  a

Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

16.17. Para aplicação das sanções a autoridade competente levará em

consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo

da pena além do dano causado à Administração, observados princípios da

proporcionalidade  e  razoabilidade,  penalidades  específicas  e

proporcionais à gravidade das falhas contratuais cometidas, de acordo

com o Acórdão 1453/2009 Plenário – TCU.

16.18. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos

graus, de acordo com a Tabela de Infrações, Grau e Impactos, a seguir:

Tabela de Infrações, Grau e Impactos

Item Descrição
Incidência

por
Grau

Valor

sobre o

Contrato

(%)

1

Permitir situação que configure a possibilidade de

acidente de trabalho - Entulhos, aparas e rebarbas

metálicas largadas a esmo, cabos e fios elétricos

sem  isolamento,  uso  de  ferramental  inadequado  ao

serviço,  andaimes  inseguros  e  outra  qualquer

situação que possa dar causa a dano físico ou lesão

corporal a pessoas. 

Ocorrência 4 1,6

2

Permitir trabalhador em serviço, inclusive técnico

prestador  de  serviço  contratado,  atue  sem  estar

usando EPI. 

Ocorrência 4 1,6
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3

Não adoção de cuidados de preservação ambiental -

Lançar resíduos poluentes e/ou contaminantes do meio

ambiente  ao  solo,  ar  ou  rio  -  combustíveis,

lubrificantes,  borrachas,  plásticos,  solventes,

tintas, lâmpadas, baterias e assemelhados. 

Ocorrência 4 1,6

4

Permitir  que  seus  empregados,  prestadores  de

serviços, ou quem quer que seja sob suas ordens,

lancem  qualquer  espécie  de  poluente  e/ou

contaminante ao solo, ar ou rio.

Ocorrência 4 1,6

5

Queimar o lixo ou resíduos produzidos no local da

execução de serviços, mesmo que a queima se dê fora

dele. 

Ocorrência 4 1,6

6
Usar indevidamente informações sigilosas a que teve

acesso.
Ocorrência 2 1,6

7
Destruir  ou  danificar,  de  forma  intencional,

documentos relativos à execução do contrato. 
Ocorrência 2 1,6

8

Fornecer  equipamentos,  materiais  e  acessórios  não

conformes com as especificações contratadas ou fazer

serviço  incompleto  e/ou  provisório  e  deixar  de

providenciar regularização após notificado.

Ocorrência 2 0,4

9

Fornecer  proposital  informação  falsa  sobre  o

fornecimento de equipamentos, materiais e acessórios

ou sobre o andamento dos serviços contratados.

Ocorrência 2 0,4

10
Deixar de cumprir determinação formal ou instrução

complementar da fiscalização do contrato.
Ocorrência 2 0,4

11
Deixar de indicar ou não manter Preposto formalmente

designado durante a execução do Contrato.
Ocorrência 1 0,2

12 Não manter atualizada a documentação de habilitação. Ocorrência 1 0,2

13
Burlar ou tentar intencionalmente burlar as vedações

expressas no projeto básico.
Ocorrência 2 1,6

14

Deixar  de  cumprir  quaisquer  dos  itens  do  futuro

Edital e seus Anexos, ainda que não enquadrado nesta

tabela  de  multas,  após  reincidência  formalmente

notificada pela contratante.

Ocorrência

e item não

cumprido

3 0,8

17. DOS ANEXOS

17.1. Constitui parte integrante deste Projeto Básico os seguintes anexos:
17.1.1. ANEXO I – Descrição e Quantitativos do Objeto;
17.1.2. ANEXO II  - Projeto Básico do Engenheiro Naval;
17.1.3. ANEXO III – Relatório de Medição de Espessura com seus respectivos
Croqui;
17.1.4. ANEXO IV – Cronograma físico-financeiro
17.1.5. ANEXO V - Planilha Orçamentária

Atenciosamente,
Porto Velho, 10 de Maio de 2018.

Marcuce Antônio Miranda dos Santos
Diretor do DAB/SEMUSA

Matricula: 48886

AUTORIZO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO  na forma legal, conforme delegação de
competência no Art. 1º, inciso I, aprovado no Decreto nº 12.931 de 19/02/2013.

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal da Saúde/SEMUSA
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ANEXO I DO PROJETO BÁSICO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBSERVAÇÃO: A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, poderá ser adquirida no sítio www.portove-
lho.ro.gov.br ou juntamente à Superintendência Municipal de Licitações – SML,
por meio magnético (necessário fornecer CD-R/PEN DRIVE), situada na Av. Carlos
Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão, CEP: 76.804-022, Porto Velho – RO, de Se-
gunda a Sexta-Feira, das 8h às 14h fone (069) 3901-3069;
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ANEXO II DO PROJETO BÁSICO

PROJETO BÁSICO DO ENGENHEIRO NAVAL

ART/CREA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO

OBSERVAÇÃO: O PROJETO BÁSICO DO ENGENHEIRO NAVAL ART/CREA DE ELABORAÇÃO DO PRO-
JETO, poderá ser adquirido no sítio www.portovelho.ro.gov.br ou juntamente à Su-
perintendência Municipal de Licitações – SML, por meio magnético (necessário
fornecer CD-R/PEN DRIVE), situada na  Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São
Cristóvão, CEP: 76.804-022, Porto Velho – RO, de Segunda a Sexta-Feira, das 8h
às 14h fone (069) 3901-3069;
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ANEXO III DO PROJETO BÁSICO

 RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE ESPESSURA COM SEUS RESPECTIVOS CROQUI

OBSERVAÇÃO: O RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE ESPESSURA COM SEUS RESPECTIVOS CROQUI, po-
derá ser adquirido no sítio www.portovelho.ro.gov.br ou juntamente à Superinten-
dência Municipal de Licitações – SML, por meio magnético (necessário fornecer
CD-R/PEN DRIVE), situada na  Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão,
CEP: 76.804-022, Porto Velho – RO, de Segunda a Sexta-Feira, das 8h às 14h fone
(069) 3901-3069;
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ANEXO IV DO PROJETO BÁSICO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBSERVAÇÃO: O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, poderá ser adquirido no sítio www.-
portovelho.ro.gov.br ou juntamente à Superintendência Municipal de Licitações –
SML, por meio magnético (necessário fornecer CD-R/PEN DRIVE), situada na  Av.
Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão, CEP: 76.804-022, Porto Velho – RO,
de Segunda a Sexta-Feira, das 8h às 14h fone (069) 3901-3069;
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ANEXO III DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
 

_________________________________(Identificação  completa  do
representante  da  licitante),  como  representante  devidamente
constituído  de  ______________________  (identificação  completa  da
licitante) doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no
subitem 7.1 do Edital do Pregão Eletrônico n. 123/2018, declara, sob
as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
que:
(a) A proposta apresentada para participar no Pregão Eletrônico n.
123/2018  foi  elaborada  de  maneira  independente  pelo
______________________ (Licitante) e o conteúdo da proposta não foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato no Pregão
Eletrônico n. 123/2018, por qualquer meio ou pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar no
Pregão Eletrônico n. 123/2018 não foi informada, discutida ou recebida
de  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato  no  Pregão
Eletrônico n. 123/2018, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na
decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato no Pregão
Eletrônico  n.  123/2018  quanto  a  participar  ou  não  da  referida
Licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar no Pregão
Eletrônico  n.  123/2018  não  será,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial  ou  de  fato  no  Pregão  Eletrônico  n.  123/2018  antes  da
adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar no Pregão
Eletrônico  n.  123/2018  não  foi,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante
da Prefeitura de Porto Velho antes da abertura oficial das propostas;
e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração
e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Porto Velho – RO, _______ de _____________ de _________.

_________________________________________________________________
(Representante  legal  do  licitante,  no  âmbito  da  licitação,  com
identificação completa)

Observação: Esta declaração será confeccionada em papel timbrado da
empresa e obrigatoriamente assinada pelo seu representante legal ou
mandatário.
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ANEXO IV DO EDITAL

MODELO DA DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A  Licitante  ______________________________________,  CNPJ/MF  n.º
___________, por seu Representante Legal, abaixo, assinado, declara
sob  as  penas  da  Lei,  que  até  a  presente  data  não  existe  fato
superveniente  impeditivo  de  sua  habilitação  ou  que  invalide  o  seu
Certificado de Registro Cadastral – CRC. 

Cidade de Origem, _____ de ____________ de 2018.

_______________________________________
Assinatura Identificada do Representante Legal
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ANEXO V DO EDITAL

(MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO
ÀS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO DE MENORES)

Declaramos, em atendimento ao previsto no edital de
PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº  123/2018/SML/PVH,  que  não  possuímos  em  nosso
quadro  de  pessoal  empregado(s)  menor(es)  de  18  (dezoito)  anos em
trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre  e  em  qualquer  trabalho
menor(es) de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz(es), a
partir de 14 (quatorze) anos.

Local e data

___________________________________
Nome e assinatura
(representante legal)
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ANEXO VI DO EDITAL

(MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO PORTE DA EMPRESA)

Para  efeitos  do  artigo  3º  da  Lei  Complementar  nº  123/2006  e
participação  na  licitação  PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº  123/2018/SML/PVH,
declaramos  que  a  empresa  (RAZÃO  SOCIAL),  CNPJ
nº_______________________________, está enquadrada como:

( ) MICROEMPRESA, e não atendimento às vedações previstas no § 4º do
art. 3º da Lei Complementar 123/06.
 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, e não atendimento às vedações previstas
no § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/06. 

Declaro que os presentes dados são verdadeiros e visam a facilitar os
trâmites processuais da licitação, no sentido de antecipar informações
a  respeito  do  porte  da  empresa.  Asseguro,  quando  solicitado  pela
Superintendência  Municipal  de  Licitações  –  SML,  ou  Pregoeiro
designado,  a  comprovação  dos  dados  aqui  inseridos,  sob  pena  da
aplicação das sanções previstas no Código Penal Brasileiro.
 
Por ser a presente declaração à manifestação fiel e expressa de minha
livre vontade, firmo este documento, para os fins de direito. 

Local e data 

_______________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
RG:
CPF:

80                                                           Superintendência Municipal de Licitações – SML
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

ANEXO VII DO EDITAL

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA
ESPECIALIZADA  EM  SERVIÇOS  DE
REFORMA,  ADAPTAÇÕES,  PINTURA,
REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FORNECIMENTO
DE  EQUIPAMENTOS,  MATERIAIS
DIVERSOS  E  ACESSÓRIOS,  PARA
COMPLETA  RESTAURAÇÃO  DA
EMBARCAÇÃO  DENOMINADA  BARCO
HOSPITALAR  DR.  FLORIANO  RIVA
FILHO,  POR  INTERMÉDIO  DA
SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
_________,  DE  UM  LADO,  E  DO
OUTRO,  A
EMPRESA_______________________,
PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM.

Aos dias___ do mês ___ do ano de dois mil e dezoito,
o  MUNICÍPIO  DE  PORTO  VELHO,  Pessoa  Jurídica  de  Direito  Público
Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 05.903.125/0001-45, com sede na Rua
Dom Pedro II, Praça Padre João Nicoletti, nº 826, centro, neste ato
representado  pela  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  __________________,
representada pelo Sr. Secretário ________________________, brasileiro,
______,  portador  da  cédula  de  identidade  nº_____e  do  CPF
nº______,CONTRATANTE,  e  a  Empresa________________,  inscrita  no  CNPJ
nº.  ____________,  com  sede  na__________,  nº________,  Bairro_______,
nesta  Capital,  neste  ato  legalmente  representada  pelo  (a)  Sr.
(a)______________, brasileiro (a),________, portador (a) da Cédula de
Identidade  nº____/SSP/___  e  CPF  nº_______,  CONTRATADA,  resolvem
celebrar o presente contrato, que tem por finalidade estabelecer os
direitos  e  obrigações  das  partes  na  execução  contratual,  tudo  de
acordo  com  a  legislação  vigente,  em  especial  a  Lei  nº  8.666/93  e
alterações,  posteriores,  resultante  do  procedimento  licitatório  na
modalidade  PREGÃO nº 123/2018,  nos  termos  do  PARECER
Nº___/SPACC/PGM/2018,  devidamente  autorizado  nos  autos  do  PROCESSO
ADMINISTRATIVO  Nº  08.00051/2018,  mediante  as  cláusulas  e  condições
seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1.  SERVIÇOS  DE  REFORMA,  ADAPTAÇÕES,  PINTURA,  REPOSIÇÃO  DE  PEÇAS,
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DIVERSOS E ACESSÓRIOS, PARA
COMPLETA  RESTAURAÇÃO  DA  EMBARCAÇÃO  DENOMINADA  BARCO  HOSPITALAR  DR.
FLORIANO  RIVA  FILHO, conforme  especificações  técnicas,  unidades  e
quantidades definidas nos  Anexos I e II do Edital, para atender à
Contratante.

Parágrafo Primeiro –  Integram este documento contratual, como parte
indissociável:

a) Parecer nº ___/SPACC/PGM/2018, às fls.___;
b) Processo Administrativo nº: 08.0051/2018, fls. ___;
c) Proposta da CONTRATADA, fls. ___, constante dos autos.
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2. CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. O presente contrato será executado sob o regime de Preço Global.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1.O valor desta contratação é de R$ __________(______________).

4. CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO

4.1. A  comissão de fiscalização da  SEMUSA promoverá a medição  dos
serviços executados, que deverá conter um relatório da reforma, com o
número  de  funcionários  e  a  identificação  do  engenheiro  naval
responsável,  devendo  elaborar  também  uma  planilha  de  execução  dos
serviços,  assinada  e  datada,  e  os  encaminhará  à  CONTRATADA  para
emissão da Nota Fiscal relativa à medição apresentada, oportunidade em
que a esta caberá juntar as guias de recolhimento dos encargos sociais
e trabalhistas referente ao mês imediatamente anterior;

4.1.2. As  medições  deverão  ser  realizadas  em  conformidade  com  a
solicitação  da  Contratada  ou  quando  o  fiscal  julgar  pertinente  a
execução do cronograma físico-financeiro;

4.1.3.  Cabe ao CONTRATANTE aceitar a medição prévia apresentada pela
CONTRATADA  de  forma  integral  ou  rejeitá-la  no  todo  ou  em  parte,
autorizando a emissão de Nota Fiscal no valor da medição definitiva
para efeito de pagamento;

4.1.4. No corpo da Nota Fiscal deverão constar obrigatoriamente as
seguintes referências:

a) A especificação dos serviços aferidos no boletim de medição;
b) O número do processo que deu origem à contratação;
c) O número da conta e agência do beneficiário.

4.1.5. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias da comprovação
da prestação dos serviços, no valor correspondente àqueles realizados
no período de referência, mediante apresentação de Nota Fiscal emitida
no valor da medição e devidamente atestada pela fiscalização e pelo
representante da contratada;

4.1.6. Com  a  Primeira  medição  de  serviços,  a  CONTRATADA  deverá
apresentar  comprovação  de  matrícula  da  obra,  junto  à  Previdência
Social;

4.1.7. A CONTRATADA, para fins de pagamento, deverá juntar aos autos a
respectiva  Guia  de  Recolhimento  do  Fundo  de  Garantia  do  Tempo  de
Serviços  –  GFIP  (Lei  nº.  9.528/97);  Guia  de  Recolhimento  da
Previdência  Social  – GRPS (Lei nº.  8.212/91  alterada  pela Lei nº.
9.032/95  e  Resolução  nº.  657/98-INSS);  cópia  do  documento  de
arrecadação da Receita Federal – DARF (IN SRF nº. 81/96); cópia do
comprovante de pagamento do salário dos empregados, relativo ao mês
imediatamente anterior, (art. 31, § 4º da Lei nº. 8.212/91, alterada
pela Lei nº. 9.032/95), a anotação de responsabilidade técnica - ART e
o cadastro da matrícula da obra/reforma - CEI. Todos os  documentos
citados  devem  ser  juntados  aos  autos  com  data  relativa  ao
período de execução da reforma objeto deste projeto, exceto a Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços – GFIP, que
deverá ser apresentada até o dia 7 (sete) do mês da ocorrência dos
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fatos geradores ou no dia útil imediatamente anterior, caso o dia 7
(sete) seja dia não útil.

4.2. A  contratada  deverá  apresentar  obrigatoriamente,  junto  à  Nota
Fiscal/Fatura,  as  certidões  demonstrando  sua  regularidade  fiscal  e
trabalhista;

4.3. Por ocasião do pagamento, a SEMUSA verificará se a contratada
mantém todas as condições jurídicas que habilitaram no certame, ou
seja,  a  comprovação  de  que  se  encontra  quites  junto  a  Fazenda
Nacional,  Estadual,  Municipal,  INSS;  FGTS  e  Justiça  do  Trabalho
(certidão negativa).

4.4. A  nota  fiscal  deverá  vir  acompanhada,  obrigatoriamente,  da
seguinte documentação:
a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais
e à Dívida Ativa da União;
b) Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);
c)  Certidão  Negativa de Débito com  o  Instituto  Nacional de Seguro
Social (INSS);
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
e) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual;
f) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal;

4.5.  A  fiscalização  procederá  ao  recebimento  e  conferência  dos
documentos  exigidos,  conforme  competências  definidas  neste
instrumento,  comparando-os  aos  itens  e  valores  mencionados  no
documento fiscal apresentado pela Contratada, encaminhando-os para a
Comissão visando o ateste, conforme disposto no art. 73 da Lei nº
8.666/93, encaminhando para fins de pagamento e procedendo com a glosa
respectiva  a  aplicação  de  eventuais  penalidades  por  execução  de
fornecimentos irregulares, de má qualidade ou carentes de comprovação,
que porventura tenham sido verificadas.

4.6. O pagamento da Nota Fiscal correspondente ao valor definitivo
processado  pela  Administração,  mediante  emissão  de  Ordem  Bancária,
obedecendo  à  ordem  cronológica  estabelecida,  no  prazo  de  até  30
(trinta)  dias  contados  a  partir  da  data  final  do  período  de
adimplemento da parcela (verificação de conformidade da documentação),
consoante  ao  definido  nos  art.  40,  inciso  XIV,  alínea  “a”  da  Lei
Federal nº 8.666/93.

4.7. Nenhum pagamento controverso será efetuado enquanto pendente de
liquidação  qualquer  obrigação  financeira  que  lhe  foi  imposta  em
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao
pleito do reajuste de preços ou correção monetária;

4.8. Na hipótese das notas fiscais e documentos apresentados conterem
erros  ou  dúvidas  quanto  à  exatidão  ou  documentação,  a  contratante
poderá pagar apenas a parcela não controvertida no prazo fixado para
pagamento,  ressalvado  o  direito  da  contratada  de  reapresentar  para
cobrança as partes controvertidas com as devidas justificativas. Neste
caso restabelecem-se os prazos acima elencados contados a partir do
recebimento  para  efetuar  uma  análise  e  pagamento,  conforme  a  fase
processual correspondente;

4.9.  A  ADMINISTRAÇÃO  não  pagará,  sem  prévia  e  formal  autorização,
nenhum  compromisso  que  lhe  venha  a  ser  cobrado  diretamente  por
terceiros,  à  exceção  de  determinações  judiciais  devidamente
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protocoladas no órgão;

4.10. Os  eventuais  encargos  financeiros,  processuais  e  outros
decorrentes da inobservância de prazo de pagamento, pela contratada,
serão de sua exclusiva responsabilidade.

4.11. O  prazo  para  pagamento  da  Nota  Fiscal  só  será  contado
efetivamente  a  partir  de  sua  validação,  considerando  o  trâmite
administrativo;

4.12. Considerar-se-á  como data de pagamento  a  data  da emissão da
Ordem Bancária.

4.13. Das Retenções e Correções

4.13.1. Retenções

4.13.1.1.  A ADMINISTRAÇÃO efetuará retenção na fonte dos tributos e
contribuições sobre todos os pagamentos à contratada, conforme o caso
e exigências legais;

4.13.2. Correções 

4.13.2.1. Quando  da  ocorrência  de  eventuais  atrasos  de  pagamento
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  das  seguintes
fórmulas:

I=(TX/100)
365

EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira, assim apurado:

I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438
365

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.

4.13.2.2. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos
por  atraso  os  autos  deverão  ser  instruídos  com  justificativas
circunstanciadas  que  serão  submetidas  à  apreciação  da  autoridade
competente que adotará providências de apuração de responsabilidade. 

5. CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1. O prazo de vigência deste contrato será de 160 (cento e sessenta)
dias contados da  data de assinatura deste contrato, podendo ter sua
vigência  prorrogada  conforme  Administração  por  períodos  iguais  e
sucessivos  mediante  Termo  Aditivo,  na  forma  prevista  no  art.  57,
inciso II, da Lei nº 8.666/93.

6. CLÁUSULA SEXTA –   PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. O prazo para execução dos serviços elencados na embarcação é de
90 (noventa) dias contados a partir da Autorização de Serviços emitida
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pela  Contratante  à  Contratada,  podendo  ser  prorrogado  conforme
Administração da SEMUSA mediante justificativa circunstanciada;

6.2.  A  contratada  deverá apresentar  cronograma  de  execução  dos
serviços e fornecimento de equipamentos, sujeitando-o à aprovação da
Contratante, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis da assinatura deste
contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA –     EXECUÇÃO, RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1 CASCO

ITEM SUB - ITEM UND QUANT.

PINTURA
2.2

.1

2.2.1

.1

Recuperação  da  pintura  das  marcas  de

calado (6 unid.) e dos discos de plimsoll

(2 unid.)

UND 01

DIVERSOS
2.2

.2

2.2.2

.1

Fornecimento  e  Instalação  de  válvula  de

retenção na saída de drenagem das pias
UND 02

2.2.2

.2

Fornecimento  e  Instalação  de  suspiros,

modelo com tampa de proteção.
UND 04

2.2.2

.3

Fornecimento e Instalação das tomadas de

abastecimento,  modelo  com  tampa  de

proteção.

UND 04

2.2.2

.4

Fornecimento e Instalação de Defensas de

pneus de caminhonete para o costado, com

cabo de retiinida ø 1 1/2 x 1,50 metros

UND 12

2.2.2

.5

Fornecimento e Instalação de Defensas de

pneus de caminhão para a proa e popa, com

cabo de retiinida ø 1 1/2 x 1,50 metros

UND 04

7.2 PRAÇA DE MÁQUINAS

ITEM SUB-ITEM UND QUANT.

PINTURA
2.3.

1

2.3.1.1

Tratamento ao padrão ISO ST3, ou seja,

superfície  de  aço  completamente  raspada

com  raspador  ou  metal  duro  e  escovada

mecanicamente  com  escova  de  aço  e

esmerilhamento  de  maneira  minuciosa  de

forma que após remoção do pó gerado, a

superfície  deverá  apresentar  brilho

metálico  claro.  A  aparencia  final  deve

corresponder  às  gravuras  com  designação

St 3 da norma ISO 8501 e ABNT NBR 15239.

m² 58

2.3.1.2

Aplicação de zarcão epóxi. Espessura seca

recomendada de 35 µm, porém deverá ser

atendida a prescrição do fabricante.

m² 58

2.3.1.3

Aplicação de tinta epóxi. Espessura seca

recomendada de 120 µm, porém deverá ser

atendida a prescrição do fabricante.

m² 58

ELÉTRICA 2.3.

2
2.3.2.1

Fornecimento  e  Substituição  de  lâmpadas

indicativas do Quadro Elétrico 
UND 18

2.3.2.2
Fornecimento  e  Substituição  da  Chave

Seletora do Exaustor 
UND 01

2.3.2.3 Fornecimento de conjunto para Bateria 150

A.h, composto pela bateria, 2 bornes e

isolamento de placa de borracha isolante

UND 02
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2.3.2.4

Fornecimento de conjunto para Bateria 200

A.h, composto pela bateria, 2 bornes e

isolamento de placa de borracha isolante

UND 02

SALVATAGEM

COMBATE À 

INCÊNDIO

2.3.

3

2.3.3.1

Fornecimento  de  Extintor  CO2  com

capacidade de 6 Kg, identificados com o

nome da embarcação e o porto de inscrição

em letras de forma maiúsculas

UND 01

2.3.3.2

Fornecimento de Extintor Pó Químico com

capacidade de 6 Kg, identificados com o

nome da embarcação e o porto de inscrição

em letras de forma 

UND 01

EQUIPAMENTO

S

2.3

.4

2.3.4.1

Fornecimento de acoplador sanfonado para

descarga  entre  gerador  e  tubulação  de

descarga

UND 01

2.3.4.2
Fornecimento de coxims para gerador 45 HP

(BB)
UND 08

2.3.4.3
Fornecimento de chaveta para gerador 45

HP (BB)
UND 01

2.3.4.4
Fornecimento do conjunto de filtros (ar e

combustível) para motor Cummins
UND 01

2.3.4.5
Fornecimento do conjunto de filtros (ar e

combustível) para motor MWM
UND 02

2.3.4.6 Fornecimento de Óleo lubrificante
LITR

O
60

2.3.4.7
Fornecimento de Separador de água e óleo

compatível com o motor cummins
UND 01

2.3.4.8
Fornecimento  de  bomba  d'água  5  cv  com

mangueira emborrachada para o MCP
UND 01

2.3.4.9

Fornecimento de moto-bomba diesel 5 cv. É

proibida  a  utilização  de  equipamentos

movidos  à  combustíveis  com  ponto  de

fulgor inferior à 60 ºC (como álcool ou

gasolina), conforme item 0418 da NORMAM

02/DPC

UND 01

2.3.4.1

0

Fornecimento de diesel para funcionamento

dos equipamentos

LITR

O
200 

2.3.4.1

1

Fornecimento  e  instalação  de  acionador

automático  para  a  bomba  de  esgoto  da

praça de máquinas

UND 01

2.3.4.1

2

Fornecimento  e  instalação  de  Bomba  de

incêndio 25 m³/h
UND 01

2.3.4.1

3

Fornecimento  e  Instalação  de  Sistema

acoplado  ao  MCP  para  acionamento

hidráulico do leme

UND 01

2.3.4.1

4

Fornecimento  de  Serviço  tecnico

especializado de mecânico para avaliação

do  motor  principal,  dos  geradores

(inclusive ponta de eixo), mangueiras e

demais equipamentos da praça de máquinas

que não puderam ser testados por falta de

combustível  e  considerando  o  prolongado

período sem uso.

UND 01

7.3. CONVÉS PRINCIPAL

ITEM SUB-ITEM UND QUANT.

PINTURA 2.4. 2.4.1 Tratamento  ao  padrão  ISO  ST3,  ou  seja,  m² 1063
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1

.1

superfície de aço completamente raspada com

raspador  ou  metal  duro  e  escovada

mecanicamente  com  escova  de  aço  e

esmerilhamento  de  maneira  minuciosa  de

forma  que  após  remoção  do  pó  gerado,  a

superfície  deverá  apresentar  brilho

metálico  claro.  A  aparencia  final  deve

corresponder às gravuras com designação St

3 da norma ISO 8501 e ABNT NBR 15239.

2.4.1

.2

Aplicação de zarcão epóxi. Espessura seca

recomendada  de  35  µm,  porém  deverá  ser

atendida a prescrição do fabricante.

 m² 1063

2.4.1

.3

Aplicação  de  tinta  epóxi.  Espessura  seca

recomendada  de  120  µm,  porém  deverá  ser

atendida a prescrição do fabricante.

 m² 1063

2.4.1

.4

Pintura de balustradas. Cada 1 m linear de

balustrada  é  composto  por:  1  m  de  tubo

metálico 3/4"; 1 m de tubo metálico 2"; 1 m

de  perfil  L  400  x  60.  Os  elementos

verticais são compostos de tubos quadrados

15 x 5 x 1000, sendo 43 tubos no Convés

Principal, 35 no Convés do Passadiço e 24

tubos no Tijupá.

 m 69

ELÉTRICA
2.4.

2

2.4.2

.1

Fornecimento  e  Substituição  de  lâmpadas

fluorescente  compacta  luz  neutra  ou  fria

com potência de 20 W

Und 41

2.4.2

.2

Fornecimento e Instalação dos protetores de

luminária internos
Und 10

2.4.2

.3

Fornecimento e Instalação dos protetores de

luminária externos
Und 02

2.4.2

.4

Fornecimento  de  tomada  plugue  duplo  e

reparo local
Und 01

2.4.2

.5

Fornecimento  e  Instalação  de  eletroduto

antichama aparente
m 20.0

SALVATAGEM

COMBATE À

INCÊNDIO

2.4.

3

2.4..

3.1

Fornecimento  do  conjunto  de  combate  à

incêndio  ø  1  1/2  polegadas  composto  por

mangueira  de  20m,  esguicho,  chave  e

acoplador

Und 01

2.4.3

.2

Fornecimento  de  Boia  Salva  Vidas  com

retinida ø 6 mm e 20 metros de comprimento,

identificadas com o nome da embarcação e o

porto  de  inscrição  em  letras  de  forma

maiúsculas

Und 02

2.4.3

.3

Fornecimento de Coletes Salva-Vidas Grandes

Classe  III,  identificados  com  o  nome  da

embarcação em letras de forma maiúsculas

Und 20

2.4.3

.4

Fornecimento  de  Extintor  de  água  com

capacidade  de  10  l,  identificados  com  o

nome da embarcação e o porto de inscrição

em letras de forma maiúsculas

Und 02

CLIMATIZAÇÃ

O

2.4.

4

2.4.4

.1

Fornecimento  e  instalação  de  Ar

Condicionados de janela 7.500 BTU/h
Und 09

2.4.4

.2

A  caixa  dos  equipamentos  possui  dimensão

interna  de  470  x  330  mm.  Analisar  o

equipamento  à  ser  adquirido  e  caso

necessário substituir a caixa cjuja armação

é executada com chapa 1/4" de largura 100

mm

Und 09
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2.4.4

.3

Fornecimento e instalação de tomadas padrão

brasileiro 20A
Und 09

2.4.4

.4

Reparo  com  substituição  dos  componentes

necessários nos canos metálicos de drenagem

ø 1/2. Cada linha possui dimensão linear

aproximada de 2 metros, 3 joelhos 90º e é

obrigatória  a  instalação  de  válvula  de

retenção na saída para o costado

Und 09

2.4.4

.5

Fornecimento  e  instalação  de  Quadro

informativo  nos  ambientes  climatizados:

"Favor  desligar  quando  não  estiver  em

operação ou durante a alteração da fonte

de  energia,  conforme  solicitação  da

tripulação."

Und 09

ESTRUTURAL
2.4.

5

2.4.5

.1

Recuperação dos portalós com substituição

das três dobradiças
Und 02

2.4.5

.2

Substituição  de  chaparia  do  banheiro  BE

(AR) - espessura 3,5 mm
m² 16

2.4.5

.3

Substituição de perfil L 300 x 50 # 1/4" de

suporte à chaparia do banheiro BE (AR)
m 8

2.4.5

.4

Substituição de chaparia dos banheiros BB

(AR)
m² 26

2.4.5

.5

Substituição de perfil L 300 x 50 # 1/4" de

suporte à chaparia do banheiro BB (AR)
m 13

HIDRÁULICA
2.4.

6

2.4.6

.1

Substituição  de  Vaso  Sanitário  sem  caixa

acoplada, padrão popular na cor branca
Und 02

2.4.6

.2
Substituição da caixa de descarga plástica Und 02

2.4.6

.3

Fornecimento  e  instalação  de  engate

flexível plástico 50cm
Und 06

2.4.6

.4

Substituição  de  lavatório  sem  coluna,

padrão popular na cor branca
Und 02

2.4.6

.5
Substituição de sifão Und 02

2.4.6

.6
Substituição de ralo sifonado Und 02

EQUIPAMENTO

S

2.4.

7

2.4.7

.1

Fornecimento e instalação de Chapa "fim de

curso" para o braço do leme (BB/BE)
Und 01

DIVERSOS
2.4.

8

2.4.8

.1

Remoção  de  piso  das  áreas  internas  das

casarias.
m² 85

4.8.2
Instalação de piso emborrachado podotátil

nas áreas internas das casarias
m² 85

2.4.8

.3

Fornecimento  e  Instalação  de  fechaduras

padrão popular
Und 16

2.4.8

.4

Fornecimento  de  bote  de  alumínio  sem

comando preparado para motor de popa com 5

metros de comprimento

Und 02

2.4.8

.5
Fornecimento de motor de popa 40HP Und 02

7.4. CONVÉS PASSADIÇO

ITEM SUB-ITEM UND QUANT.

PINTURA 2.5.

1

2.5.1

.1

Tratamento  ao  padrão  ISO  ST3,  ou  seja,

superfície  de  aço  completamente  raspada

com  raspador  ou  metal  duro  e  escovada

mecanicamente  com  escova  de  aço  e

m² 472
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esmerilhamento  de  maneira  minuciosa  de

forma  que  após  remoção  do  pó  gerado,  a

superfície  deverá  apresentar  brilho

metálico  claro.  A  aparencia  final  deve

corresponder às gravuras com designação St

3 da norma ISO 8501 e ABNT NBR 15239.

2.5.1

.2

Aplicação de zarcão epóxi. Espessura seca

recomendada  de  35  µm,  porém  deverá  ser

atendida a prescrição do fabricante.

m² 472

2.5.1

.3

Aplicação  de  tinta  epóxi.  Espessura  seca

recomendada  de  120  µm,  porém  deverá  ser

atendida a prescrição do fabricante.

m² 472

2.5.1

.4

Recuperação da pintura das marcas de calado

(6 unid.) e dos discos de plimsoll

(2 unid.)

m²

2.5.1

.5

Pintura de balustradas. Cada 1 m linear de

balustrada  é  composto  por:  1  m  de  tubo

metálico 3/4"; 1 m de tubo metálico 2"; 1

m  de  perfil  L  400  x  60.  Os  elementos

verticais são compostos de tubos quadrados

15 x 5 x 1000, sendo 43 tubos no Convés

Principal, 35 no Convés do Passadiço e 24

tubos no Tijupá.

m 41

ELÉTRICA
2.5.

2

2.5.2

.1

Fornecimento  e  Substituição  de  lampadas

fluorescente  compacta  luz  neutra  ou  fria

com potência de 20 W

Und 35

2.5.2

.2

Fornecimento e Instalação dos protetores de

luminária internos
Und 16

2.5.2

.3

Fornecimento e Instalação dos protetores de

luminária externos
Und 04

2.5.2

.4

Fornecimento  de  tomada  plugue  duplo  e

reparo local
Und 04

2.5.2

.5

Fornecimento  e  Instalação  de  eletroduto

antichama aparente
Und 03.0

2.5.2

.6
Manufatura da instalação elétrica do rádio Und 01

2.5.2

.7

Fornecimento  de  conjunto  para  Bateria  60

A.h,  composto  pela  bateria,  2  bornes  e

isolamento de placa de borracha isolante

Und 02

SALVATAGEM

COMBATE À

INCÊNDIO

2.5.

3 2.5.3

.1

Fornecimento  do  conjunto  de  combate  à

incêndio  ø  1  1/2  polegadas  composto  por

mangueira  de  20m,  esguicho,  chave  e

acoplador

Und 01

2.5.3

.2

Fornecimento  de  Boia  Salva  Vidas  com

retinida  ø  6  mm  e  20  metros  de

comprimento, identificadas com o nome da

embarcação  e  o  porto  de  inscrição  em

letras de forma maiúsculas

Und
02

unid.

2.5.3

.3

Fornecimento de Coletes Salva-Vidas Grandes

Classe  III,  identificados  com  o  nome  da

embarcação em letras de forma maiúsculas

Und
16

unid.

2.5.3

.4

Fornecimento  de  Extintor  de  água  com

capacidade  de  10  l,  identificados  com  o

nome da embarcação e o porto de inscrição

em letras de forma maiúsculas

Und 02

2.5.3

.5

Fornecimento  de  Extintor  Pó  Químico  com

capacidade  de  6  Kg,  identificados  com  o

nome da embarcação e o porto de inscrição

Und 01
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em letras de forma 

CLIMATIZAÇÃ

O

2.5.

4

2.5.4

.1

Fornecimento  e  instalação  de  Ar

Condicionados de janela 7.500 BTU/h
Und 04

2.5.4

.2

A caixa dos equipamentos possui dimensão

interna  de  470  x  330  mm.  Analisar  o

equipamento  à  ser  adquirido  e  caso

necessário  substituir  a  caixa  cjuja

armação  é  executada  com  chapa  1/4"  de

largura 100 mm

Und 04

2.5.4

.3

Fornecimento e instalação de tomadas padrão

brasileiro 20A
Und 04

2.5.4

.4

Reparo  com  substituição  dos  componentes

necessários  nos  canos  metálicos  de

drenagem ø 1/2. Cada linha possui dimensão

linear aproximada de 2 metros, 3 joelhos

90º  e  é  obrigatória  a  instalação  de

válvula  de  retenção  na  saída  para  o

costado

Und 04

2.5.4

.5

Fornecimento  e  instalação  de  Quadro

informativo  nos  ambientes  climatizados:

"Favor  desligar  quando  não  estiver  em

operação ou durante a alteração da fonte

de  energia,  conforme  solicitação  da

tripulação."

Und 05

ESTRUTURAL
2.5.

5

2.5.5

.1

Remoção  de  cobertura  provisória  que  não

consta nos planos aprovados
Und 01

2.5.5

.2

Substituição de chapas  (espessura 4,7 mm)

do Convés do Passadiço por BE, na região

lateral ao refeitório medindo 3,00 x 0,85 m

Und 01

2.5.5

.3

Substituição de chapas  (espessura 4,7 mm)

do Convés do Passadiço por BB, na região

lateral aos banheiros medindo 5,00 x 2,00 m

Und 01

2.5.5

.4

Recuperação dos paus de cargas instalados à

ré
Und 02

2.5.5

.5

Instalação  de  balustrada  no  acesso  ao

convés do passadiço. Poderá ser executada

com tubos metálicos de diâmetro 2". Serão

utilizados 22 m lineares de tubulação

Und 01

HIDRÁULICA
2.5.

6

2.5.6

.1

Substituição  de  Vaso  Sanitário  sem  caixa

acoplada, padrão popular na cor branca
Und 03

2.5.6

.2
Substituição da caixa de descarga plástica Und 03

2.5.6

.3

Fornecimento  e  instalação  de  engate

flexível plástico 50cm
Und 09

2.5.6

.4

Substituição  de  lavatório  sem  coluna,

padrão popular na cor branca
Und 03

2.5.6

.5
Substituição de sifão Und 03

2.5.6

.6
Substituição de ralo sifonado Und 03

2.5.6

.7

Substituição  dos  chuveiros  plásticos  não

elétricos
Und 02

2.5.6

.8

Recomposição  do  encanamento  para  esgoto

sanitário metálico
Und 01

EQUIPAMENTO

S NÁUTICOS

2.5.

7

2.5.7

.1

Fornecimento e instalação de Buzina à ar

comprimido
Und 01

2.5.7

.2
Substituição do limpador de pára-brisa Und 01
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2.5.7

.3

Substituição da Lampada de 1200 W para o

Holofote
Und 01

2.5.7

.4

Fornecimento  de  Bandeira  Nacional  e

bandeira do estado de Rondonia
Und 01

DIVERSOS
2.5.

8

2.5.8

.1

Remoção  de  piso  das  áreas  internas  das

casarias.
m² 32

2.5.8

.2

Instalação de piso emborrachado podotátil

nas áreas internas das casarias
m² 32

2.5.8

.3

Fornecimento  e  Instalação  de  fechaduras

padrão popular
Und 10

2.5.8

.4

Fornecimento  e  Instalação  de  dobradiças

para portas de madeira
Und 04

2.5.8

.5

Fornecimento  e  instalação  de  vidros  do

comando medindo 880 x 860 mm
Und 02

2.5.8

.6

Fornecimento  e  instalação  de  Canalização

metálica para GLP - 1m
Und 02

2.5.8

.7

Fornecimento e instalação de Abraçadeiras

para tubulação metálica de gases
Und 06

2.5.8

.8

Fornecimento e instalação de Registro com

identificador de pressão
Und 01

2.5.8

.9

Fornecimento  e  instalação  de  Proteção

contra  raio  solares  nos  registros  dos

cilindros GLP

Und 01

7.5. TIJUPÁ

ITEM SUB-ITEM UND QUANT.

PINTURA
2.6

.1

2.6.1

.1

Tratamento  ao  padrão  ISO  ST3,  ou  seja,

superfície de aço completamente raspada com

raspador  ou  metal  duro  e  escovada

mecanicamente  com  escova  de  aço  e

esmerilhamento  de  maneira  minuciosa  de

forma  que  após  remoção  do  pó  gerado,  a

superfície  deverá  apresentar  brilho

metálico  claro.  A  aparencia  final  deve

corresponder às gravuras com designação St

3 da norma ISO 8501 e ABNT NBR 15239.

m² 80

2.6.1

.2

Aplicação de zarcão epóxi. Espessura seca

recomendada  de  35  µm,  porém  deverá  ser

atendida a prescrição do fabricante.

m² 80

2.6.1

.3

Aplicação  de  tinta  epóxi.  Espessura  seca

recomendada  de  120  µm,  porém  deverá  ser

atendida a prescrição do fabricante.

m² 80

2.6.1

.4

Pintura de balustradas. Cada 1 m linear de

balustrada  é  composto  por:  1  m  de  tubo

metálico 3/4"; 1 m de tubo metálico 2"; 1 m

de  perfil  L  400  x  60.  Os  elementos

verticais são compostos de tubos quadrados

15 x 5 x 1000, sendo 43 tubos no Convés

Principal, 35 no Convés do Passadiço e 24

tubos no Tijupá.

m 23

SALVATAGEM

COMBATE À

INCÊNDIO

2.6

.2

2.6.2

.1

Fornecimento de Aparelho Flutuante Classe

III,  com  capacidade  para  20  pessoas,

identificados com o nome da embarcação e o

porto  de  inscrição  em  letras  de  forma

maiúsculas

Und 02

2.5.2

.2

Fornecimento de Coletes Salva-Vidas Grandes

Classe  III,  identificados  com  o  nome  da
Und 01
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embarcação em letras de forma maiúsculas

EQUIPAMENTOS

NÁUTICOS

2.6

.3

2.6.3

.1

Fornecimento de Luz de fundeio homologada

branca , setor 360º, 2 milhas de alcance
Und 01

2.6.3

.2

Fornecimento  de  Luz  de  mastro  homologada

branca , setor 225º, 5 milhas de alcance
Und 01

2.6.3

.3

Fornecimento  de  Luz  de  embarcação  sem

governo/manobra  restrita  homologada

encarnada, setor 360º, 2 milhas de alcance

Und 02

2.6.3

.4

Fornecimento  de  Luz  de  manobra  restrita

homologada branca , setor 360º, 2 milhas de

alcance

Und 01

2.6.3

.5

Fornecimento  de  Luz  de  Boreste  verde  ,

setor 112,5º, 2 milhas de alcance
Und 01

2.6.3

.6

Fornecimento de Luz de Bombordo encarnada ,

setor 112,5º, 2 milhas de alcance
Und 01

2.6.3

.7

Fornecimento de Luz de Alcançado branca ,

setor 135º, 2 milhas de alcance
Und 01

7.6. DOCUMENTAÇÃO

7.6.1.  Fornecimento  de  projeto  de  regularização  técnica  conforme
requerido pela NORMAM 02/DPC, Capítulo 3;

7.6.2. Contratação de empresa autorizada pela DPC para realização de
vistorias  e  emissão  dos  Certificados  Estatutários  pertinentes  à
embarcação;

7.6.3.  Serviço  de  acompanhamento  do  processo  perante  a  Delegacia
Fluvial de Porto Velho/RO.

7.7. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

7.7.1. NORMAS APLICÁVEIS
 
7.7.1.1. As estruturas deverão ser fabricadas de acordo com as 
seguintes normas nas suas últimas edições:

 ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas;

 ANSI - American National Standards Institute;

 ASME - American Society of Mechanical Engineers;

 ASTM - American Society for Testing and Materials .

 AWS - American Welding Society 

 DIN - Deutsche Industrie Normen 

 NBR 7347 – Limpeza de superfícies de aço com ferramentas
mecânicas 

 ABNT  NBR  7239  -  Chanfro  de  solda  manual  para  construcao
naval – Tipo 

 ABNT NBR 7241 – Chapas de Aço Estrutural para Uso Naval 

 Normas da Autoridade Marítima para Embarcações Empregadas na
Navegação Interior – NORMAM–02/DPC.

7.7.2. MATERIAIS METÁLICOS

7.7.2.1.  Os  perfis  de  chapa  fina  laminados  a  frio,  adquirida  de
fornecedores idôneos ou executada pelo próprio Fabricante, não poderão
apresentar fissuras nas dobras;
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7.7.2.2.  Qualquer  desempeno  que  se  fizer  necessário  poderá  ser
alcançado por processos mecânicos ou pela aplicação localizada de uma
quantidade limitada de calor, sendo que neste caso, a temperatura das
áreas aquecidas não deverá exceder 650 º C;

7.7.2.3. Os cortes das chapas de composição dos perfis, executados a
oxigênio, deverão preferencialmente ser realizados através de máquinas
de corte, sendo as arestas livres de rebarbas e outras imperfeições;

7.7.2.4. Não é necessário o aplainamento ou acabamento de arestas de
chapas  ou  perfis cortados em tesoura  ou  a  oxigênio, exceto quando
especificamente  indicado  nos  desenhos  de  fabricação  ou  quando
estiverem incluídos em uma determinada preparação para soldagem;

7.7.2.5. Deverão ser entregues os certificados dos perfis e chapas
conforme requerido pela fiscalização;

7.7.2.6. As chapas e perfis dobrados a serem utilizados na fabricação
deverão atender às tolerâncias dimensionais definidas na especificação
correspondente;  Os  materiais  deverão  ser  inspecionados  pela
fiscalização antes de sua utilização, e, se considerados adequados,
liberados para montagem;

7.7.2.7.  O  material para perfis laminados  e  chapas  deve atender à
norma  ASTM  A36,  ou  melhor  qualidade,  sujeito  a  aprovação  da
fiscalização; quando especificado no desenho ou na lista de material
deve atender à norma ASTM 572 grau 50, ou melhor qualidade, sujeito a
aprovação da fiscalização;

7.7.2.8. O material para tubos deverá ser o ASTM A53 ou de melhor
qualidade. 

7.7.3. LIGAÇÕES PARAFUSADAS

7.7.3.1.  O  aço  para  os  parafusos,  porcas  e  arruelas  de  alta
resistência  deverá  seguir  a  especificação  ASTM-A-325.  Os  demais
parafusos e porcas deverão seguir a especificação ASTM-A-307 e neste
caso as arruelas serão de aço baixo carbono, comercial;

7.7.3.2.  Os  parafusos  e  respectivas  porcas  deverão  ser  estocados
limpos  de  sujeira  e  ferrugem,  principalmente  nas  roscas,  sendo
indispensável guardá-los levemente oleados;

7.7.3.3. Os furos para parafusos terão normalmente, 1,5 mm a mais que
o diâmetro nominal do conector;

7.7.3.4.  Se  a  espessura  do  material  não  for  maior  que  o  diâmetro
nominal  do  parafuso  acrescida  de  3  mm,  os  furos  poderão  ser
puncionados. Nos casos em que a espessura do material for maior que o
diâmetro nominal do parafuso acrescida de 3 mm, os furos deverão ser
obtidos em furadeiras ou então puncionados e posteriormente alargados;

7.7.3.5.  Quando  necessário,  os  furos  para  parafusos  deverão  ser
alargados  através  do  uso  de  alargadores,  não  sendo  permitida  a
utilização de maçarico;

7.7.3.6. As rebarbas externas de orifícios furados e alargados deverão
ser removidas;
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7.7.3.7. As regiões com furos para ligações com parafusos ASTM-A-325-
SC (slip connection) deverão apresentar-se perfeitamente desempenadas
e isentas de pintura, óleo, graxa, ferrugem e poeira, para evitar a
redução do coeficiente de atrito;

7.7.3.8. Os parafusos terão a cabeça e a porca hexagonais de dimensões
conforme a ANSI-B-18.2.1 - 1972 e B-18.2.2 - 1972, respectivamente.

7.7.4. LIGAÇÕES SOLDADAS

7.7.4.1. Todas as soldas deverão obedecer às especificações "Welding
in building construction" AWS - D- 1.0 da "American Welding Society".

7.7.4.2. Os eletrodos para solda manual deverão ser do tipo AWS-5.1 ou
A-5.5,  E70XX  e  para  solda  automática  de  arco  submerso  deverá  ser
seguida a especificação AWS-A-5.17, F7X-EXXXX;

7.7.4.3. Todas as soldas deverão obedecer às especificações "Welding
in building construction" AWS - D- 1.0 da "American Welding Society".
A dimensão mínima para solda de filete será de 5mm, a menos que a
solda não seja estrutural. A dimensão máxima do filete será igual à
espessura da chapa mais fina que estiver sendo soldada, desde que o
filete  não  ultrapasse  14  mm,  quando  deverá  ser  usada  solda  de
penetração;

7.7.4.4. Todas as juntas de topo deverão ser de penetração completa,
usando-se para isto de chanfro duplo ou simples, ou de cobre junta,
conforme as dimensões da peça e a posição da junta, de acordo com os
detalhes indicados nos desenhos de fabricação;

7.7.4.5. Atenção especial deverá ser dada às juntas sujeitas à fadiga,
quando  deverão  ser  tomados  os  cuidados  de  esmerilhamento  ou
arredondamento, para evitar a concentração de tensões;

7.7.4.6.  As  superfícies  preparadas  para  a  soldagem  deverão  estar
livres  de  rebarbas,  graxas,  tintas  e  outros  resíduos.  No  caso  do
chanfro das chapas ter sido executado por maçarico, as bordas deverão
ser esmerilhadas. O shop primer deverá ser removido antes da soldagem,
a menos que haja especificação técnica do fabricante com relação à
espessura máxima que poderá haver do material sem comprometer a solda.
Neste caso, deverá ser apresentado relatório comprovando a micragem
especificada;

7.7.4.7.  Todos  os  materiais  a  serem  utilizados  nos  processos  de
soldagem deverão ser armazenados em locais limpos e secos, não devendo
ser  utilizados  eletrodos  úmidos,  danificados  ou  sujos,  nem  arames
enferrujados;

7.7.4.8.  Os  procedimentos  de  soldagem  deverão  ser  qualificados  de
acordo com a AWS;

7.7.4.9. A soldagem, sempre que possível, deverá ser feita em posição
plana, com uso de dispositivos adequados;

7.7.4.10.  Todas  as  juntas  de  topo  deverão  ser  executadas  com  a
utilização  de  "chapas  de  espera"  para  início  e  fim  das  soldas.  O
primeiro  passe  das soldas de penetração  total  deverá  ter sua raiz
extraída antes de se iniciar a solda do outro lado, possibilitando
assim uma penetração completa e sem descontinuidade, devendo também
ser feita uma cuidadosa limpeza de escória após cada passe;

94                                                           Superintendência Municipal de Licitações – SML
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

 
7.7.4.11. As soldas deverão ser executadas em uma sequência adequada
para cada tipo de peça, de forma a minimizar os efeitos causados por
tensões residuais e empenos;

7.7.4.12.  Não  serão  aceitáveis:  trincas  de  qualquer  espécie,
mordeduras de profundidade superior a 1 mm ou inferiores a 1mm cujos
comprimentos somados excedam 10% do comprimento do cordão; porosidades
superficiais  para  solda  em  ângulo;  porosidades  superficiais  para
juntas de topo com diâmetro superior a 2,5 mm ou inferiores à 2,5 mm
se  encontrados  em  um  espaçamento  menor  do  que  100mm  no  cordão;
reforços superiores a 1,5 mm em cada face para espessuras até 15mm ou
a 3mm para espessuras maiores; cantos vivos com angulação superior a
60º; concavidades; perna inferiores a 90% do especificado;

7.7.4.13. Os pontos de solda, caso tenham sido feitos por soldadores
não qualificados, deverão ser retirados podendo, entretanto integrar-
se à solda, desde que convenientemente limpos;

7.7.4.14.  As  soldas  que  apresentarem  defeitos,  tais  como  trincas,
inclusão  de  escória,  porosidade,  mordeduras,  penetração  incompleta,
etc., e que estiverem fora das tolerâncias, deverão ser removidas por
meio de esmerilhamento ou goivamento e convenientemente refeitas;

7.7.4.15. Especial atenção deverá ser dada às dimensões dos filetes de
solda, os quais serão medidos com o auxílio de gabaritos adequados,
evitando-se tanto o super quanto o sub dimensionamento;

7.7.4.16.  Todos  os  materiais  a  serem  utilizados  nos  processos  de
soldagem deverão ser armazenados em locais limpos e secos, não devendo
ser  utilizados  eletrodos  úmidos,  danificados  ou  sujos,  nem  arames
enferrujados.  A  fiscalização  deverá  estar  de  acordo  com  o
armazenamento  e  o  uso  dos  insumos,  podendo  solicitar  mudança  nos
procedimentos antes da fabricação. 

7.7.5. PINTURA

7.7.5.1. As tintas especificadas para a pintura são as seguintes: 

 Tratamento ao padrão ISO ST3 3 da norma ISO 8501 e ABNT NBR
15239;

 Aplicação de zarcão epóxi. Espessura seca recomendada de 35 µm,
porém deverá ser atendida a prescrição do fabricante; 

 Aplicação de tinta epóxi. Espessura seca recomendada de 120 µm,
porém deverá ser atendida a prescrição do fabricante.

7.7.5.2. As especificações indicadas pelos fabricantes das tintas e
utilizadas  deverão  ser  integralmente  obedecidas,  em  especial  no
tocante a: 

 Preparo da superfície; 

 Uso dos solventes recomendados; 

 Condições de aplicação; 

 Tempo de secagem; 

 Intervalo entre demãos.

7.7.5.3. Especificações recomendadas:

7.7.5.3.1. Devem-se somente aplicar as tintas e resinas em superfícies
que tenham sido convenientemente preparadas, na forma já descrita, e
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que estejam limpas, secas, livre de óleo, gordura, poeira e qualquer
outra impureza ou corpo estranho que impeça a boa aderência da camada
de revestimento aplicada;

7.7.5.3.2. Cada demão deve ser aplicada imediatamente após a completa
limpeza e preparo de superfície. Entre as demãos, desde que obedecido
o  intervalo  de  tempo  especificado,  deverá  ser  feita  uma  limpeza
simples da superfície. Caso intervalos maiores precisem ser dados, por
motivo de força maior, a superfície deve ser lixada e escovada;

7.7.5.3.3. À superfície a pintar que chegar à obra sem pintura deverá
ser, de imediato, aplicado o “shop-primer” recomendado ou a pintura
completa (fundo e acabamento), antes que a superfície seja danificada
ou contaminada por intempéries ou outros fatores;

7.7.5.3.4. Superfícies já pintadas que chegarem à obra e que por algum
motivo, devam ser repintadas, acabadas ou retocadas, mas caso não haja
compatibilidade  entre  a  pintura  existente  e  a  que  irá  receber,  a
primeira  deverá  ser  totalmente  removida,  aplicando  as  disposições
constantes  nesta  Normalização  para  o  preparo  de  superfície  e
revestimento com tinta ou resina;

7.7.5.3.5. Cada camada de tinta ou revestimento deverá ser aplicada
como película contínua, de espessura uniforme, isenta de poros, sem
quebras, curvas, manchas, descontinuidade e outros defeitos. Quaisquer
pontos de espessura insuficientes ou aplicação deficiente deverão ser
repintados e deixados para secar antes da demão seguinte;

7.7.5.3.6. Os retoques para a correção de pequenos defeitos, falhas ou
danos de uma ou mais camadas que compõem a película da tinta aplicada,
sem que tenha iniciado o processo de corrosão constarão de: 

 Limpeza de pontos afetados, mediante a remoção da tinta solta ou
rachada, compreendendo lixamento da área afetada e do seu contorno de
tal maneira que a área retocada seja o dobro da área defeituosa; 

 Restabelecimento da continuidade da película de tinta mediante a
aplicação  adequada  de  produtos  idênticos  aos  usados  na  pintura
original;

7.7.5.3.7.  Será  adotada  repintura  parcial  ou  total  quando  for
necessário reparar partes danificadas ou desgastadas de película de
tinta  ou  resina,  havendo-se  iniciado  o  processo  de  corrosão,
consistindo em: 

 Limpeza e preparo da superfície conforme as normas indicadas; 

 Reaplicação da tinta original conforme as  
especificações e procedimentos. 

7.7.5.3.8. A espessura seca acima dos pontos do perfil da superfície
jateada deve ser igual à espessura desejada para a proteção, conforme
a indicada pelo fornecedor da tinta ou resina.

7.7.5.3.9. Aplicação de shop-primer ou da 1a demão deverá ocorrer, no
máximo, até 04 (quatro) horas após o tratamento de superfície. Caso,
excepcionalmente, venha a ocorrer no dia seguinte, a área que não foi
pintada será rejateada;

7.7.5.3.10. Peças e equipamentos que foram pintados não deverão ser
manuseados ou transportados até que a pintura esteja suficientemente
seca.   Danos  durante  o  transporte  deverão  ser  imediatamente
corrigidos;
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7.7.5.3.11. As tintas deverão ser submetidas à fiscalização com os
devidos  certificados  que  comprovem  sua  compatibilidade  com  o
especificado.

7.7.5.3.12.  Salvo  sob  especificação  técnica  por  escrito  e  assinada
pelo fornecedor das tintas, não deve ser feita nenhuma aplicação: 

 Quando a umidade relativa do ar for superior a 75%; 

 Quando a temperatura do ar for inferior a 5ºC;

 Quando a temperatura da superfície for superior a 52ºC; 

 Quando houver condensação na superfície (ponto de orvalho); 

 Quando houver muito vento; 

 Em tempo de chuva, neblina ou quando se esperar que elas ocorram
antes que a superfície pintada esteja seca; 

 Enquanto a tinta ou resina aplicada não estiver seca deverá ser
protegida  de  danos  causados  pela  poeira,  água  ou  qualquer  matéria
estranha.

7.7.6. Procedimentos de Pintura e seu Preparo

7.7.6.1. As especificações indicadas pelos fabricantes das tintas e
utilizadas  deverão  ser  integralmente  obedecidas,  em  especial  no
tocante a: 

 Preparo da superfície; 

 Uso dos solventes recomendados; 

 Condições de aplicação; 

 Tempo de secagem; 

 Intervalo entre demãos. 

7.7.6.2. Devem-se somente aplicar as tintas e resinas em superfícies
que tenham sido convenientemente preparadas, na forma já descrita, e
que estejam limpas, secas, livre de óleo, gordura, poeira e qualquer
outra impureza ou corpo estranho que impeça a boa aderência da camada
de revestimento aplicada;

7.7.6.3. Cada demão deve ser aplicada imediatamente após a completa
limpeza e preparo de superfície. Entre as demãos, desde que obedecido
o  intervalo  de  tempo  especificado,  deverá  ser  feita  uma  limpeza
simples da superfície.  Caso intervalos maiores precisem ser dados,
por motivo de força maior, a superfície deve ser lixada e escovada;

7.7.6.4. À superfície a pintar que chegar à obra sem pintura deverá
ser, de imediato, aplicado o “shop-primer” recomendado ou a pintura
completa (fundo e acabamento), antes que a superfície seja danificada
ou contaminada por intempéries ou outros fatores;

7.7.6.5. Superfícies já pintadas que chegarem à obra e que por algum
motivo, devam ser repintadas, acabadas ou retocadas, mas caso não haja
compatibilidade  entre  a  pintura  existente  e  a  que  irá  receber,  a
primeira  deverá  ser  totalmente  removida,  aplicando  as  disposições
constantes  nesta  Normalização  para  o  preparo  de  superfície  e
revestimento com tinta ou resina;

7.7.6.6. Cada camada de tinta ou revestimento deverá ser aplicada como
película  contínua,  de  espessura  uniforme,  isenta  de  poros,  sem
quebras, curvas, manchas, descontinuidade e outros defeitos. Quaisquer
pontos de espessura insuficientes ou aplicação deficiente deverão ser
repintados e deixados para secar antes da demão seguinte;
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7.7.6.7. Os retoques para a correção de pequenos defeitos, falhas ou
danos de uma ou mais camadas que compõem a película da tinta aplicada,
sem que tenha iniciado o processo de corrosão constarão de:

 Limpeza de pontos afetados, mediante a remoção da tinta solta ou
rachada, compreendendo lixamento da área afetada e do seu contorno de
tal maneira que a área retocada seja o dobro da área defeituosa; 

 Restabelecimento da continuidade da película de tinta mediante a
aplicação  adequada  de  produtos  idênticos  aos  usados  na  pintura
original; 

7.7.6.8. Será adotada repintura parcial ou total quando for necessário
reparar  partes  danificadas  ou  desgastadas  de  película  de  tinta  ou
resina, havendo-se iniciado o processo de corrosão, consistindo em: 

 Limpeza e preparo da superfície conforme as normas indicadas; 

 Reaplicação da tinta original conforme as  
especificações e procedimentos. 

7.7.6.9. A espessura seca acima dos pontos do perfil da superfície
jateada deve ser igual à espessura desejada para a proteção, conforme
a indicada pelo fornecedor da tinta ou resina.

7.7.6.10. Aplicação de shop-primer ou da 1a demão deverá ocorrer, no
máximo, até 04 (quatro) horas após o tratamento de superfície. Caso,
excepcionalmente, venha a ocorrer no dia seguinte, a área que não foi
pintada será rejateada.

7.7.6.11.  Peças  e  equipamentos  que  foram  pintados  não  deverão  ser
manuseados ou transportados até que a pintura esteja suficientemente
seca. Danos durante o transporte deverão ser imediatamente corrigidos.

7.7.6.12.  As  tintas  deverão  ser  submetidas  à  fiscalização  com  os
devidos  certificados  que  comprovem  sua  compatibilidade  com  o
especificado.

7.7.6.13. Salvo sob especificação técnica por escrito e assinada pelo
fornecedor das tintas, não deve ser feita nenhuma aplicação: 

 Quando a umidade relativa do ar for superior a 75%; 

 Quando a temperatura do ar for inferior a 5ºC; 

 Quando a temperatura da superfície for superior a 52ºC; 

 Quando houver condensação na superfície (ponto de orvalho); 

 Quando houver muito vento; 

 Em tempo de chuva, neblina ou quando se esperar que elas ocorram
antes que a superfície pintada esteja seca; 

 Enquanto a tinta ou resina aplicada não estiver seca deverá ser
protegida  de  danos  causados  pela  poeira,  água  ou  qualquer  matéria
estranha.

7.7.7. Métodos para Aplicação de Tinta

7.7.7.1. Aplicação com Pincéis:

7.7.7.1.1.  Indicada  para  cobrir  áreas  complexas  como  cordões  de
soldas, arestas, cantos vivos etc. e para aplicar tintas de efeito
indicativo, faixas, letras números etc. 

7.7.7.2. Aplicação com Rolos:

98                                                           Superintendência Municipal de Licitações – SML
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

7.7.7.2.1. Indicada para cobrir áreas grandes e uniformes com paredes,
pisos, chapas etc., porém cuidado deverá ser tomado quanto à espessura
da película, sendo necessárias várias passadas de rolo para se obter a
espessura desejada. 

7.7.7.3. Aplicação com Pistola com Ar (Convencional):

7.7.7.3.1. Método rápido para aplicação de tinta por intermédio de
fluxo de ar de baixa pressão, porém tintas mais sofisticadas não podem
ser aplicadas por este método, que exige a diluição das tintas com
solventes a uma viscosidade adequada e assim perdem suas propriedades
de elevada composição. 

7.7.7.4. Aplicação com Pistola sem Ar (“Air Less”):

7.7.7.4.1.  É  o  método  mais  indicado,  pois  permite  a  aplicação  de
tintas  de  alta  espessura  em  menor  número  de  passadas  e  com  altos
rendimentos e não exige a diluição das tintas. 

7.7.8. Tubulações

7.7.8.1.  A  seguir  são  apresentados  os  requerimentos  mínimos  que
deverão ser observados no projeto e montagem das tubulações;

7.7.8.2. As tubulações devem atender os requisitos dos códigos ASME
B31.3  e  B31.11  exceto  se  outro  código  for  citado  nas  listas  de
materiais;

7.7.8.3. As tubulações, válvulas e quadros devem ser posicionados em
locais que facilitem o acesso na operação e manutenção;

7.7.8.4. A passagem dos tubos pelas anteparas estanques e pelo convés
deve  ser  soldada  com  chapa  de  fechamento,  garantindo  assim  a
estanqueidade do casco e a compartimentagem. 

7.7.9. Rede Elétrica

7.7.9.1.  A  rede  elétrica  deverá  obedecer  a  NRB5410/08,  a  Norma
Regulamentadora 10 (NR10) e as boas práticas de segurança e prevenção
de instalação de rede elétrica. 

7.7.10. Rede Hidrossanitária

7.7.10.1.  A  rede  hidrossanitária  deverá  possuir  tubos  e  conexões
metálicos  conforme  especificação  do  fabricante,  cumprindo  os
requisitos para ligações soldadas elencadas anteriormente. As válvulas
de retenção (one way) devem ser instaladas no sentido que impeça o
retorno de água para o casco. 

7.7.11. Certificação Estatutária

7.7.11.1. Deverá ser contratada uma entidade especializada homologada
pela Diretoria de Portos e Costas – DPC que esteja regular com todas
as obrigações legais. 

7.7.12. Projeto De Regularização

7.7.12.1. Deverá ser contratada empresa de engenharia para fornecer os
planos e documentos técnicos conforme solicitados pela NORMAM 02/DPC,
Capítulo 3.
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7.7.13. Entrega Dos Serviços

7.7.13.1.  A  entrega  deve  ser  efetuada  com  a  emissão  de  toda  a
documentação da reforma que inclui no mínimo: 

 Manuais  de  operação  e  certificados  de  garantia  de  todos  os
equipamentos instalados. 

 Certificados dos materiais utilizados na reforma; 

 Certificados  da  Diretoria  de  Portos  e  Costas  emitidos  por
Entidade Certificadora. A Entidade deverá fornecer uma via dos planos
aprovados executados por profissional qualificado; 

ITEM SUB-ITEM

QUANTITATIVO

C
A
S
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O

P
.
 
M
Á
Q
.

C
O
N
V
É
S

P
R
I
N
C
.

C
O
N
V
É
S

P
A
S
S
.

T
I
J
U
P
Á

T
O
T
A
L

1

P
I
N
T
U
R
A

1.1

Tratamento  ao  padrão  ISO  ST3,  ou  seja,
superfície  de aço  completamente  raspada  com
raspador  ou  metal  duro  e  escovada
mecanicamente  com  escova  de  aço  e
esmerilhamento de maneira minuciosa de forma
que após remoção do pó gerado, a superfície
deverá  apresentar  brilho  metálico  claro.  A
aparencia final deve corresponder às gravuras
com designação St 3 da norma ISO 8501 e ABNT
NBR 15239.

58
m²

1063
m²

472
m²

80
m²

1673
m²

1.2
Aplicação  de  zarcão  epóxi.  Espessura  seca
recomendada  de  35  µm,  porém  deverá  ser
atendida a prescrição do fabricante.

58
m²

1063
m²

472
m²

80
m²

1673
m²

1.3
Aplicação  de  tinta  epóxi.  Espessura  seca
recomendada  de  120  µm,  porém  deverá  ser
atendida a prescrição do fabricante.

58
m²

1063
m²

472
m²

80
m²

1673
m²

1.4
Recuperação da pintura das marcas de calado (6
unid.) e dos discos de plimsoll
(2 unid.)

01
unid.

01
unid.

1.5

Pintura de  balustradas. Cada 1 m linear de
balustrada  é  composto  por:  1  m  de  tubo
metálico 3/4"; 1 m de tubo metálico 2"; 1 m de
perfil L 400 x 60. Os elementos verticais são
compostos de tubos quadrados 15 x 5 x 1000,
sendo  43  tubos  no  Convés  Principal,  35  no
Convés do Passadiço e 24 tubos no Tijupá.

69 m 41 m 23 m
133
m

2

E
L
É
T
R
I
C
A

2.1
Fornecimento  e  Substituição  de  lampadas
fluorescente compacta luz neutra ou fria com
potência de 20 W

41
unid
.

35
unid.

76
unid.

2.2
Fornecimento  e  Instalação  dos  protetores  de
luminária internos

10
unid
.

16
unid.

26
unid.

2.3
Fornecimento  e  Instalação  dos  protetores  de
luminária externos

02
unid
.

04
unid.

06
unid.

2.4
Fornecimento de tomada plugue duplo e reparo
local

01
unid
.

04
unid.

05
unid.

2.5
Fornecimento  e  Instalação  de  eletroduto
antichama aparente

20.0
m

03.0
m

23.0
m

2.6 Manufatura da instalação elétrica do rádio
01

unid.
01

unid.

2.7
Fornecimento  e  Substituição  de  lâmpadas
indicativas do Quadro Elétrico 

18
unid
.

18
unid.

2.8
Fornecimento e Substituição da Chave Seletora
do Exaustor 

01
unid
.

01
unid.

2.9 Fornecimento de conjunto para Bateria 150 A.h,
composto pela bateria, 2 bornes e isolamento
de placa de borracha isolante

02
unid
.

02
unid.
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2.10
Fornecimento de conjunto para Bateria 200 A.h,
composto pela bateria, 2 bornes e isolamento
de placa de borracha isolante

02
unid
.

02
unid.

2.11
Fornecimento de conjunto para Bateria 60 A.h,
composto pela bateria, 2 bornes e isolamento
de placa de borracha isolante

02
unid.

02
unid.

3

S
A
L
V
A
T
A
G
E
M
 
/
 
C
O
M
B
A
T
E
 
À
 
I
N
C
Ê
N
D
I
O

3.1
Fornecimento do conjunto de combate à incêndio
ø  1  1/2  polegadas  composto  por  mangueira  de
20m, esguicho, chave e acoplador

01
unid
.

01
unid.

02
unid.

3.2

Fornecimento de Boia Salva Vidas com retinida
ø  6  mm  e  20  metros  de  comprimento,
identificadas com  o nome da embarcação e o
porto  de  inscrição  em  letras  de  forma
maiúsculas

02
unid
.

02
unid.

04
unid.

3.3

Fornecimento de Aparelho Flutuante Classe III,
com capacidade para 20 pessoas, identificados
com  o  nome  da  embarcação  e  o  porto  de
inscrição em letras de forma maiúsculas

02
unid.

02
unid.

3.4
Fornecimento  de  Coletes  Salva-Vidas  Grandes
Classe  III,  identificados  com  o  nome  da
embarcação em letras de forma maiúsculas

20
unid
.

16
unid.

01
unid.

37
unid.

3.5

Fornecimento de Extintor CO2  com capacidade de
6 Kg, identificados com o nome da embarcação e
o  porto  de  inscrição  em  letras  de  forma
maiúsculas

01
unid
.

01
unid.

3.6

Fornecimento  de  Extintor  de  água  com
capacidade de 10 l, identificados com o nome
da embarcação e o porto de inscrição em letras
de forma maiúsculas

02
unid
.

02
unid.

04
unid.

3.7

Fornecimento  de  Extintor  Pó  Químico  com
capacidade de 6 Kg, identificados com o nome
da embarcação e o porto de inscrição em letras
de forma 

01
unid
.

01
unid.

02
unid.

4

C
L
I
M
A
T
I
Z
A
Ç
Ã
O

4.1
Fornecimento e instalação de Ar Condicionados
de janela 7.500 BTU/h

09
unid
.

04
unid.

13
unid.

4.2

A  caixa  dos  equipamentos  possui  dimensão
interna  de  470  x  330  mm.  Analisar  o
equipamento à ser adquirido e caso necessário
substituir a caixa cjuja armação é executada
com chapa 1/4" de largura 100 mm

09
unid
.

04
unid.

13
unid.

4.3
Fornecimento  e  instalação  de  tomadas  padrão
brasileiro 20A

09
unid
.

04
unid.

13
unid.

4.4

Reparo  com  substituição  dos  componentes
necessários nos canos metálicos de drenagem ø
1/2.  Cada  linha  possui  dimensão  linear
aproximada  de 2  metros,  3  joelhos 90º  e  é
obrigatória  a  instalação  de  válvula  de
retenção na saída para o costado

09
unid
.

04
unid.

13
unid.

4.5

Fornecimento  e  instalação  de  Quadro
informativo  nos  ambientes  climatizados:
"Favor  desligar  quando  não  estiver  em
operação ou durante a alteração da fonte de
energia, conforme solicitação da tripulação."

09
unid
.

05
unid.

14
unid.

5

E
S
T
R
U
T
U
R
A
L

5.1
Recuperação dos portalós com substituição das
três dobradiças

02
unid
.

02
unid.

5.2
Substituição de chaparia do banheiro BE (AR) -
espessura 3,5 mm

16 m²
16
m²

5.3
Substituição de perfil L 300 x 50 #  1/4" de
suporte à chaparia do banheiro BE (AR)

8 m 8 m

5.4 Remoção de cobertura provisória que não consta
nos planos aprovados

01
unid.

01
unid.

5.5 Substituição de chaparia dos banheiros BB (AR) 26 m² 26
m²

5.6 Substituição de perfil L 300 x 50 #  1/4" de
suporte à chaparia do banheiro BB (AR)

13 m 13 m
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5.7
Substituição de chapas  (espessura 4,7 mm)  do
Convés do Passadiço por BE, na região lateral
ao refeitório medindo 3,00 x 0,85 m 

01
unid.

01
unid.

5.8
Substituição de chapas  (espessura 4,7 mm)  do
Convés do Passadiço por BB, na região lateral
aos banheiros medindo 5,00 x 2,00 m 

01
unid.

01
unid.

5.9 Recuperação dos paus de cargas instalados à ré
02

unid.
02

unid.

5.10

Instalação de balustrada no acesso ao convés
do passadiço. Poderá ser executada com tubos
metálicos de diâmetro 2". Serão utilizados 22
m lineares de tubulação

01
unid.

01
unid.

6

H
I
D
R
Á
U
L
I
C
A

6.1
Substituição de Vaso Sanitário sem caixa 
acoplada, padrão popular na cor branca

02 
unid.

03 
unid.

05 
unid.

6.2 Substituição da caixa de descarga plástica
02 
unid.

03 
unid.

05 
unid.

6.3
Fornecimento e instalação de engate flexível 
plástico 50cm

06 
unid.

09 
unid.

15 
unid.

6.4
Substituição de lavatório sem coluna, padrão 
popular na cor branca

02 
unid.

03 
unid.

05 
unid.

6.5 Substituição de sifão
02 
unid.

03 
unid.

05 
unid.

6.6 Substituição de ralo sifonado
02 
unid.

03 
unid.

05 
unid.

6.7
Substituição dos chuveiros plásticos não 
elétricos

02 
unid.

02 
unid.

6.8
Recomposição do encanamento para esgoto 
sanitário metálico

01 
unid.

01 
unid.

7

E
Q
U
I
P
A
M
E
N
T
O
S

7.1
Fornecimento de acoplador sanfonado para 
descarga entre gerador e tubulação de descarga

01 
unid
.

01 
unid.

7.2 Fornecimento de coxims para gerador 45 HP (BB)
08 
unid
.

08 
unid.

7.3
Fornecimento de chaveta para gerador 45 HP 
(BB)

01 
unid
.

01 
unid.

7.4
Fornecimento do conjunto de filtros (ar e 
combustível) para motor Cummins

01 
unid
.

01 
unid.

7.5
Fornecimento do conjunto de filtros (ar e 
combustível) para motor MWM

02 
unid
.

02 
unid.

7.6 Fornecimento de Óleo lubrificante 60 l 60 l

7.7
Fornecimento de Separador de água e óleo 
compatível com o motor cummins

01 
unid
.

01 
unid.

7.8
Fornecimento de bomba d'água 5 cv com 
mangueira emborrachada para o MCP

01 
unid
.

01 
unid.

7.9

Fornecimento de moto-bomba diesel 5 cv. É 
proibida a utilização de equipamentos movidos 
à combustíveis com ponto de fulgor inferior à 
60 ºC (como álcool ou gasolina), conforme item
0418 da NORMAM 02/DPC

01 
unid
.

01 
unid.

7.10
Fornecimento de diesel para funcionamento dos 
equipamentos

200 
litro
s

200 
litro
s

7.11
Fornecimento e instalação de acionador 
automático para a bomba de esgoto da praça de 
máquinas

01 
unid
.

01 
unid.

7.12 Fornecimento e instalação de Bomba de incêndio
25 m³/h

01 
unid
.

01 
unid.

7.13 Fornecimento e Instalação de Sistema acoplado 
ao MCP para acionamento hidráulico do leme

01 
unid
.

01 
unid.

7.14 Fornecimento e instalação de Chapa "fim de 
curso" para o braço do leme (BB/BE)

01 
unid.

01 
unid.
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7.15

Fornecimento de Serviço tecnico especializado 
de mecânico para avaliação do motor principal,
dos geradores (inclusive ponta de eixo), 
mangueiras e demais equipamentos da praça de 
máquinas que não puderam ser testados por 
falta de combustível e considerando o 
prolongado período sem uso.

01 
unid
.

01 
unid.

8

E
Q
U
I
P
A
M
E
N
T
O
S
 
N
Á
U
T
I
C
O
S

8.1
Fornecimento e instalação de Buzina à ar 
comprimido

01 
unid.

01 
unid.

8.2 Substituição do limpador de pára-brisa
01 
unid.

01 
unid.

8.3
Substituição da Lampada de 1200 W para o 
Holofote

01 
unid.

01 
unid.

8.4
Fornecimento de Bandeira Nacional e bandeira 
do estado de Rondonia

01 
unid.

01 
unid.

8.5
Fornecimento de Luz de fundeio homologada 
branca , setor 360º, 2 milhas de alcance

01 
unid.

01 
unid.

8.6
Fornecimento de Luz de mastro homologada 
branca , setor 225º, 5 milhas de alcance

01 
unid.

01 
unid.

8.7

Fornecimento de Luzde embarcação sem governo /
manobra restrita

homologada encarnada , setor 360º, 2 milhas de
alcance

02 
unid.

02 
unid.

8.8
Fornecimento de Luz de manobra restrita 
homologada branca , setor 360º, 2 milhas de 
alcance

01 
unid.

01 
unid.

8.9
Fornecimento de Luz de Boreste verde , setor 
112,5º, 2 milhas de alcance

01 
unid.

01 
unid.

8.10
Fornecimento de Luz de Bombordo encarnada , 
setor 112,5º, 2 milhas de alcance

01 
unid.

01 
unid.

8.11
Fornecimento de Luz de Alcançado branca , 
setor 135º, 2 milhas de alcance

01 
unid.

01 
unid.

9

D
I
V
E
R
S
O
S

9.1
Remoção de piso das áreas internas das 
casarias.

85 m² 32 m²
117 
m²

9.2
Instalação de piso emborrachado podotátil nas 
áreas internas das casarias

85 m² 32 m²
117 
m²

9.3
Fornecimento e Instalação de fechaduras padrão
popular

16 
unid.

10 
unid.

26 
unid.

9.4
Fornecimento e Instalação de dobradiças para 
portas de madeira

04 
unid.

9.5 Limpeza completa
00 
unid.

9.6
Fornecimento de bote de alumínio sem comando 
preparado para motor de popa com 5 metros de 
comprimento

02 
unid.

02 
unid.

9.7 Fornecimento de motor de popa 40HP
02 
unid.

02 
unid.

9.8
Fornecimento e Instalação de válvula de 
retenção na saída de drenagem das pias

02 
unid.

02 
unid.

9.9
Fornecimento e Instalação de suspiros, modelo 
com tampa de proteção.

04 
unid.

04 
unid.

9.10
Fornecimento e Instalação das tomadas de 
abastecimento, modelo com tampa de proteção.

04 
unid.

04 
unid.

9.11
Fornecimento e Instalação de Defensas de pneus
de caminhonete para o costado, com cabo de 
retiinida ø 1 1/2 x 1,50 metros

12 
unid.

12 
unid.

9.12
Fornecimento e Instalação de Defensas de pneus
de caminhão para a proa e popa, com cabo de 
retiinida ø 1 1/2 x 1,50 metros

04 
unid.

04 
unid.

9.13
Fornecimento e instalação de vidros do comando
medindo 880 x 860 mm

02 
unid.

02 
unid.

9.14
Fornecimento e instalação de Canalização 
metálica para GLP - 1m

02 
unid.

02 
unid.

9.15 Fornecimento e instalação de Abraçadeiras para
tubulação metálica de gases

06 
unid.

06 
unid.

9.16 Fornecimento e instalação de Registro com 
identificador de pressão

01 
unid.

01 
unid.

9.17 Fornecimento e instalação de Proteção contra 
raio solares nos registros dos cilindros GLP

01 
unid.

01 
unid.
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10
D
O
C
U
M
E
N
T
A
Ç
Ã
O

10.1
Fornecimento de projeto de regularização 
técnica conforme requerido pela NORMAM 02/DPC,
Capítulo 3

01 unid.
01 
unid.

10.2

Contratação de empresa autorizada pela DPC 
para realização de vistorias e emissão dos 
Certificados Estatutários pertinentes à 
embarcação

01 unid.
01 
unid.

10.3
Serviço de acompanhamento do processo perante 
à Del. Flu. de Porto Velho/RO

01 unid.
01 
unid.

7.8. DO LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.8.1.  Os  serviços  a  serem  executados  contemplam  reforma  geral,
adaptações, pintura, reposição de peças, fornecimento de equipamentos,
materiais  diversos  e  acessórios,  para  completa  restauração  da
embarcação  denominada  Barco  Hospitalar  Dr.  Floriano  Riva  Filho,
compreendendo  ainda  na  conclusão  da  reforma  a responsabilidade  da
aprovação  em  vistoria  de  órgão  competente:  Marinha  do  Brasil para
emitir  certificação  de  adequação  da  embarcação  às  normas  que
regulamentam  a  navegação  fluvial  e,  finalmente,  a  realização  de
viagem-teste experimental em situação real de trabalho;

7.8.2. Os serviços de reforma deverão ser executados de preferência na
localidade onde a embarcação está fundeada, na cidade de Porto Velho
no Estado de Rondônia. Mais é  FACULTADO a reforma do barco em outro
Estado  do  Brasil e será de responsabilidade  da  CONTRATADA  levar e
trazer a embarcação, pelos meios e vias que melhor a convir, até o
local onde serão realizados os serviços, ficando responsável por todas
as  despesas  necessárias,  sem  ÔNUS para  o  Município  de  Porto
Velho/SEMUSA,  ficando  claramente  que  toda  a  despesa  será  da
CONTRATADA;

7.8.3. Por uma questão de segurança, todos os serviços deverão ser
executados  em  local  seguro  e  de  acordo  entre  o  CONTRATANTE  e  a
CONTRATADA,  facultado  ser  no  estado  de  Rondônia,  a  Contratante
permitirá o acompanhamento e fiscalização dos serviços e recebimento
das peças e equipamentos pelos servidores designados, bem como o local
de execução dos serviços será de livre acesso aos servidores da SEMUSA
para efetuar a fiscalização dos serviços;

7.8.4. Os procedimentos de certificação deverão ser conduzidos junto à
Unidade da Marinha do Brasil sediada em Porto Velho e a viagem-teste
experimental em situação real de trabalho deverá ocorrer a partir de
Porto Velho, em Rondônia, em trajeto e percurso a ser oportunamente
definido pela Contratante;

7.8.5. O objeto será recebido conforme disposto no inciso I, alíneas
“a” e “b”, do artigo 73 da Lei Federal 8.666/93:

a)  PROVISORIAMENTE,  pelo  responsável  por  seu  acompanhamento  e
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em
até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO;

b)  DEFINITIVAMENTE,  definitivamente,  por  comissão  designada  pela
autoridade competente SEMUSA, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

7.8.6.  O  recebimento  provisório  ou  definitivo  não  exclui  a
responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-

104                                                           Superintendência Municipal de Licitações – SML
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

profissional pela perfeita execução deste contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo instrumento contratual;

7.8.7.  Os  serviços  deverão  ser  executados  rigorosamente  dentro  das
especificações  estabelecidas  neste  instrumento  sendo  que  a
inobservância desta condição implicará recusa formal, com a aplicação
das penalidades estipuladas;

7.8.8. Aceitos os serviços, será procedido o atesto na Nota Fiscal
pela  Comissão  de Recebimento dos Serviços  e  a  SEMUSA autorizará  o
pagamento;

7.8.9. Não aceito os serviços executados, a Contratada será comunicada
através do fiscal deste contrato, para que imediatamente refaça os
serviços  ou  substitua  os  bens  que  não  estão  de  acordo  com  as
especificações mínimas de qualidade estabelecidas neste Contrato;

7.8.10. O recebimento do objeto deste instrumento deverá ser entregue
no Porto onde o mesmo encontra-se fundeado na cidade de Porto Velho-
RO.

7.9. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DESTE CONTRATO

7.9.1. A Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, pelo seu Ordenador de
Despesa  (Unidade  Contratante),  é  o  órgão  responsável  pela
identificação  da  demanda,  requisição,  processamento  e  pagamento  da
despesa,  bem  como  pelo  acompanhamento  e  certificação  legal  deste
contrato decorrente desta contratação e providenciará a formalização
deste contrato por meio da Procuradoria Geral do Município – PGM órgão
responsável  pelas  demandas  jurídicas  do  Município,  diante  dos
respectivos  comprovantes  devidamente  conferidos  e  atestados
previamente pelo fiscal e Comissão de Recebimento dos Serviços.

7.9.2.  A  SEMUSA programará  os  meios  necessários  ao  perfeito
acompanhamento da execução contratual, expedindo regulamentos para a
fiel execução do objeto pactuado e outros, colaborando com a harmonia
e execução dos serviços, sem dificultar as obrigações da Contratada.

7.9.3. A  SEMUSA será responsável pelo acompanhamento e fiscalização
deste  contrato  decorrente  deste  instrumento,  assim  como  quaisquer
atividades  relacionadas  com  a  operação,  inclusive  a  emissão  das
Autorizações de Execução de Serviços, sempre observando as definições
deste instrumento, em conformidade com a legislação.

7.9.4. De acordo com Portaria designativa, nos termos do Art. 67 da
Lei  Federal  nº  8.666/93,  a  Administração  nomeará  o  fiscal  deste
Contrato que será o responsável por anotar em registro próprio todas
as  ocorrências  relacionadas  com  a  execução  deste  contrato,
determinando  o  que  for  necessário  à  regularização  das  faltas  ou
defeitos  observados,  enfim  adotando  as  providências  necessárias  ao
fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando à Comissão e
ao Ordenador de Despesas/SEMUSA, quando for o caso, além de solicitar
à autoridade superior, em tempo hábil, a adoção de medidas, no caso em
que  as  decisões  ou  providências  necessárias  ultrapassem  sua
competência.

7.9.5.  Sem  prejuízo  do  previsto  no  subitem  anterior,  e  também  de
acordo  com  designação  por  Portaria,  este  Contrato  contará  com  a
Comissão de Recebimento dos Serviços de que trata o inciso I, alínea
“b”, do Art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, com prerrogativa para
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exercer o ateste final dos serviços relacionados à execução contratual
e se responsabilizar pelo recebimento definitivo do objeto, mediante
termo circunstanciado, após a vistoria que comprove a adequação do
objeto aos termos contratuais, observado ainda o disposto no Art. 69
da  mesma  Lei,  de  modo  a  aferir  o  atendimento  aos  princípios  da
legalidade, finalidade, eficiência e economicidade.

7.9.6.  No  processamento  do  pagamento,  a  SEMUSA,  rejeitará  as
Autorizações  de  Execução  de  Serviços  que  não  se  demonstrarem  em
consonância com os ditames legais e contratuais, devolvendo-as para
regularização e justificativas e glosando as parcelas irregulares, sem
prejuízo da apuração de responsabilidade, caso se identifique dano ao
erário.

7.9.7.  A  fiscalização  deste  Contrato  se  dará  pela  verificação  das
especificações  do  objeto,  metodologia  e  demais  disposições  deste
documento,  garantindo-se  o  cumprimento  de  todas  as  obrigações  nele
contidas, sendo certo que a ADMINISTRAÇÃO fiscalizará a execução dos
serviços  contratados  e  verificará  o  cumprimento  das  especificações
solicitadas,  no  todo ou em parte,  no  sentido  de corresponderem ao
especificado, conforme atribuições e competências definidas acima. 

7.9.8. A fiscalização pela ADMINISTRAÇÃO, não desobriga a CONTRATADA
de sua responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto deste
instrumento e a ausência de comunicação por parte da ADMINISTRAÇÃO
referente a irregularidades ou falhas, ou qualquer omissão total ou
parcial  da  fiscalização  não  eximirá  a  Contratada  de  sua  plena
responsabilidade pela execução, supervisão e controle dos serviços,
nas  condições  previstas  no  Projeto  Básico e  determinadas  neste
Contrato.

7.9.9.  Da  mesma  forma  a  fiscalização  não  exclui  nem  reduz  a
responsabilidade  da  Contratada,  inclusive  perante  terceiros,  por
qualquer  irregularidade  resultante  de  imperfeições  técnicas,  vícios
redibitórios,  ou  emprego  de  material  inadequado  ou  de  qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Contratante  ou  de seus agentes e  prepostos,  de  conformidade com o
artigo 70 da Lei nº 8.666/93. 

7.9.10. A Contratada propiciará condições para completa fiscalização
durante  a  vigência  deste  contrato,  fornecendo  informações  e
franqueando  acesso  a  embarcação,  à  documentação  da  reforma  e  do
pessoal  em  serviço,  além  de  facilitar  inspeção  nos  materiais,
equipamentos  e  acessórios  antes,  durante  e  após  aplicação  na
embarcação. 

7.9.11. A contratada se obriga a permitir que a auditoria interna da
Administração e/ou auditoria externa por ela indicada tenham acesso a
todos os documentos que digam respeito ao objeto deste instrumento.

7.9.12. A Administração se resguarda o direito de, a qualquer momento,
verificar  as  condições  de  prestação  dos  serviços,  inclusive
contratando técnico ou empresa especializada, caso necessário.

7.9.13. Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável
pela  execução  de  todos  os  serviços,  a  Administração  reserva-se  o
direito  de,  sem que de qualquer  forma  restrinja  a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre
os  serviços,  diretamente  ou  por  prepostos  designados,  podendo  para
isso:
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7.13.1.  Ordenar  o  afastamento  dos  serviços  de  funcionário  da
Contratada que embaraçar ou dificultar a fiscalização ou for julgado
inconveniente  ou  desobediente  das  normas  contratuais,  devendo  a
Contratada providenciar sua substituição;

7.13.2. Acompanhar a execução dos serviços, determinando à Contratada
as  providências  necessárias  ao  regular  e  efetivo  cumprimento  deste
contrato,  bem  como  anotar  e  enquadrar  as  infrações  contratuais
constatadas,  comunicando  as  mesmas  ao  seu  superior  hierárquico,
conforme disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666/93;

7.13.3. Propor, fundamentado 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 neste CONTRATO, assegurado à Contratada, o direito de ampla
defesa e contraditório;

7.14. A Comissão de recebimento da  SEMUSA poderá, sempre que julgar
necessário,  solicitar  à  Contratada  a  apresentação  de  quaisquer
documentos referentes aos serviços contratados;

7.15. O fiscal deste Contrato exercerá a fiscalização dos serviços
contratados de modo a assegurar efetivo cumprimento das obrigações da
Contratada,  realizando  a  supervisão  das  atividades  por  ela
desenvolvidas  e  fazendo  avaliações  periódicas.  As  deficiências  e
irregularidades que forem constatadas serão comunicadas à Comissão de
Recebimento dos Serviços e à Contratada:

a) Verbalmente, para os casos rotineiros ou urgentes.

b)  Por  escrito,  para  as  situações  complexas,  estipulando-se  prazo
certo para regularização. As comunicações formais serão registradas no
Diário de Ocorrências ou por carta formal remetida à Contratada pelo
Ordenador de Despesas, sendo ainda válidas as correspondências via e-
mail, desde que este tenha sido devidamente registrado por informação
oficial da Contratada.

c) Por publicação no Diário Oficial do Município, no caso de recusa do
recebimento da notificação ou insucesso de remessa postal com Aviso de
Recebimento.

7.9.16. O fiscal encaminhará à Comissão relatório circunstanciado dos
serviços realizados, locais de instalação identificando os aparelhos
pelo  número  de  tombamento,  registro  de  ocorrências,  problemas,
notificações,  situações  verificadas  pela  Contratada  ou  sinistros
detectados durante o período de execução dos serviços, com relatos das
soluções  ou  providências  adotadas,  bem  como  seu  desfecho,  condição
imprescindível para o aceite definitivo do objeto pela Comissão de
Recebimento;

7.9.17.  A  Comissão  emitirá  o  Termo  de  Recebimento  dos  Serviços  e
certificará  a  nota  fiscal/fatura,  observando  os  documentos
comprobatórios por parte da Contratada, o qual conterá, no mínimo, as
seguintes informações:

a) Indicação da nota fiscal emitida e dos serviços executados;
b)  Detalhamento  e  totalização  das  glosas  mediante  faltas  apuradas,
sanções ou serviços/fornecimentos com qualidade inferior ou rejeitados
pela  fiscalização,  anexando  os  documentos  probantes  pertinentes,
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sempre que possível;
c)  Totalização  geral  da  cobrança,  com  quadro  resumo  dos  valores
faturados;
d) Informações acerca do cumprimento ou não de todas as obrigações por
parte da Contratada;
e) Relatórios do Fiscal deste contrato, conforme definição do Projeto
Básico;
f)  Registro  de  ocorrências,  problemas,  notificações  ou  sinistros
ocorridos durante a execução deste contrato registrados pelo fiscal
deste  contrato,  com  relatos  das  soluções,  providências  adotadas  e
desfecho.

7.9.18. A verificação da adequação na execução dos serviços deverá ser
realizada com base nos critérios previstos no  Projeto Básico, neste
contrato, autorizações de serviço, proposta da empresa e legislação
vigente;

7.9.19. A Contratante fiscalizará os serviços contratados de modo a
assegurar  o  efetivo  cumprimento  da  execução  do  escopo  contratado,
inclusive com supervisão e avaliação continuada e periódica;

7.9.20. A qualidade dos serviços será monitorada em todos os estágios,
de forma a prevenir que vícios anteriores contaminem a qualidade de
trabalhos supervenientes naquela mesma área ou porção dos serviços;

7.9.21.  No  que  concerne  ao  serviço  objeto  deste  instrumento,  a
Contratada indicará um preposto, aceito pelo Contratante, durante a
vigência deste Contrato, para representá-la administrativamente sempre
que for necessário.

8. CLÁUSULA OITAVA – RECURSOS

8.1. Os recursos serão provenientes de contrapartida entre o Estado de
Rondônia e o Município de Porto Velho-RO, tratando-se do Convênio nº.
323/PGE-17  no  valor  de  R$  300.000,00  (trezentos  Mil  reais)  e
contrapartida do Município de R$ 223.158,99 (duzentos e vinte e três
mil  cento  e  cinquenta  e  oito  reais  e  noventa  e  nove  centavos)
perfazendo um total na ordem de R$ 523.158,99 (quinhentos e vinte e
três mil, cento e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos).

a). Projeto atividade:

08.31.10.122.336.2.675. Manutenção dos Serviços Administrativo.
08.31.10.122.336.2.676. Construir, Ampliar, Reformar e recuperar bens

imóveis da SEMUSA.
08.31.10.301.317.2.664. Manutenção dos Serviços das Unidades Básicas

de Saúde.

b). Elemento de Despesa: 

3.3.90.39 – Serviços.

c). Fonte de Recurso: 
01.23 

02.13

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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9.1.  Além  daquelas  determinadas  por  leis,  decretos,  regulamentos  e
demais  dispositivos  legais,  nas  obrigações  da  Contratada  também  se
incluem os dispostos a seguir:

9.2. Executar os serviços conforme especificações do Projeto Básico e
principalmente do Projeto do Engenheiro Naval Anexo II, com a alocação
dos  empregados  necessários  ao  perfeito  cumprimento  das  cláusulas
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas
e  utensílios  necessários,  na  qualidade  e  quantidade  necessária,
Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal deste contrato, os serviços
efetuados  em  que  se  verificarem  vícios,  defeitos  ou  incorreções
resultantes  da  execução  ou  dos  materiais  empregados,  resultante  da
fabricação ou instalação;

9.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução
dos  serviços,  ficando  a  Contratante  autorizada  a  descontar  dos
pagamentos  devidos  à  Contratada,  o  valor  correspondente  aos  danos
sofridos;

9.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos
serviços  a  serem  executados,  em  conformidade  com  as  normas  e
determinações  em  vigor.  Apresentar  os  empregados  devidamente
uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los
com os Equipamentos de Proteção Individual  - EPI, quando for o caso;

9.5. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias,  tributárias  e  as  demais  previstas  na  legislação
específica,  cuja  inadimplência  não  transfere  responsabilidade  à
Contratante.

9.6. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos
empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal deste contrato, nos
casos em  que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas
à execução do  serviço, conforme descrito neste instrumento.

9.7. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada
no decorrer da prestação dos serviços. Não permitir a utilização de
qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização
do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.

9.8. Manter durante toda a vigência deste contrato, em compatibilidade
com  as  obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e
qualificação  exigidas  na  licitação.  Responsabilizar-se  pelos  danos
causados diretamente à  Administração ou a terceiros decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução deste Contrato. 

9.9.  Arcar  com  o  ônus  decorrente  de  eventual  equívoco  no
dimensionamento  dos  quantitativos  de  sua  futura  proposta,  devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja
satisfatório para o atendimento ao objeto deste instrumento.

9.10.  Cumprir rigorosamente com a Prestação dos Serviços solicitados
observando  o  que dispõe o Projeto  Básico,  e  Projeto de Engenharia
composto  de:  cronograma  físico-financeiro,  memorial  descritivo,  bem
como as normas técnicas.
a)  Por  qualquer  acidente  no  trabalho  de  execução  das  reforma  e
serviços contratados;

109                                                           Superintendência Municipal de Licitações – SML
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

b) Pelo uso de patentes registradas;
c)  Pela  destruição  ou  danificação  da  reforma  até  a  definitiva
aceitação da mesma pelo Município;
d) Pelas indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por
fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos em via
pública, ou local de terceiros.

9.11. Ao  assinar  este  contrato  a  contratada  deverá  apresentar  uma
Declaração de Domicilio Bancário – DDB identificando o banco, agência
e conta-corrente como única e exclusiva para todos os recebimentos que
a  Administração  Pública  do  Município  de  Porto  Velho  –  RO  deverá
efetuar  relativos  ao  cumprimento  de  suas  obrigações  contratuais,
conforme determina a Lei Municipal nº. 2.016 de 11/06/2012, modelo
próprio da empresa.

9.12. Os serviços realizados terão a garantia de 05 (cinco) anos a
contar do recebimento definitivo, em conformidade com o artigo 618 do
Código Civil.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

10.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e
demais disposições legais, a Contratante se obrigará:

10.2.  Exigir  o  cumprimento  de  todas  as  obrigações  assumidas  pela
Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta.

10.3.  Exercer  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços,  por
servidor  especialmente  designado,  anotando  em  registro  próprio  as
falhas  detectadas,  indicando dia, mês e  ano,  bem  como os nomeados
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.

10.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais
imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a
sua correção.

10.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço,
no prazo e condições estabelecidas neste instrumento.

10.6.  Supervisionar,  fiscalizar  e  atestar  a  entrega  dos  serviços
realizados pela Contratada e respectivas medições emitidas de acordo
com o Cronograma Físico-Financeiro. Efetuar as retenções tributárias
devidas sobre o
 valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada.

10.7. Realizar reunião de partida com a CONTRATADA, após a publicação
do extrato deste contrato, para apresentação do projeto executivo da
reforma.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES

11.1.  Pelo  descumprimento  de  quaisquer  cláusulas  ou  condições  da
presente contratação, serão aplicadas as penalidades previstas no Art.
7º da Lei 10.520/2002, e nos Artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, bem
como  da  Lei  12.836/13. Também  aplicar-se-ão  as  seguintes  sanções
administrativas, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório:
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11.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas
neste instrumento, execução imperfeita, inadimplemento contratual, não
veracidade  de  informações ou mora de  execução,  erros  ou atraso no
fornecimento  e  quaisquer  outras  irregularidades,  a  Administração
poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente e garantida prévia
defesa, aplicar à empresa adjudicatária as seguintes penalidades:

I.  Advertência  escrita –  a  comunicação  formal  ao  fornecedor,
advertindo-lhe  sobre  o  descumprimento  de  obrigação  legal  assumida,
cláusula contratual ou falha na execução do fornecimento, determinando
que seja sanada a impropriedade e notificando-o de que, em caso de
reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada.

II. Multa – que deverá observar os seguintes limites máximos:

a) De 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de não

apresentação  da  garantia  no  prazo  de  10  (dez)  dias  úteis  após  a

assinatura deste contrato;
b) De 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de

recusa do adjudicatário em efetuar o reforço da garantia;
c) De 20% (vinte por cento) sobre o valor deste contrato no caso de

atraso superior a 30 (trinta) dias para conclusão dos serviços, ou

entrega do objeto com vícios ou defeitos ocultos;
d)  Até  o  limite  de  20%  (vinte  por  cento),  sobre  o  valor  deste

contrato, para as infrações estipuladas na Tabela de Infrações, Grau e

Impactos;

11.3. O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia
prestada ou retido dos pagamentos devidos pela Administração Pública
Estadual ou ainda, será cobrado judicialmente, nos termos dos §§ 2º e
3º do artigo 86, da Lei nº 8.666/93.

11.4. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da
reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos à Administração que
tiverem sido causados pelo evento objeto da punição.

I. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar  com  a  Administração  Pública  Municipal,  impedindo  o
fornecedor  de  licitar  e  contratar  com  a  Administração  Pública
Municipal pelos seguintes prazos:

De 6 (seis) meses, nos casos de:

a)  Fornecimento  de  material  com  especificações  inferiores  às
especificações e/ou de baixa qualidade;
b) Usar de artifícios quaisquer para induzir a Administração a aceitar
material com especificações inferiores às especificações e/ou de baixa
qualidade, a qualquer tempo que se perceba o engodo ou a tentativa de
engodo;

De 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

a) Retardamento sem motivo justificado superior a 30 (trinta) dias
para conclusão dos serviços;
b)  Paralisação  dos  serviços  ou  injustificado  retardamento  em  seu
início sem justa causa e prévia comunicação à Administração Pública
Estadual;
c) Emprego de material falsificado, furtado, deteriorado, danificado
ou inadequada para o uso;
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d) Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no
âmbito da Administração Pública Estadual;
e) Sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude
fiscal no recolhimento de qualquer tributo;

De até 5 (cinco) anos, nas situações previstas no Art. 7º da Lei
10.520/2002 ou de 2 (dois) anos, nas demais modalidades licitatórias.

III.  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante
a  própria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida
sempre  que  o  contratado  ressarcir  a  Administração  Pública  Estadual
pelos prejuízos resultantes de ação ou omissão do mesmo.

11.5. Será declarado inidôneo, ficando impedido de licitar e contratar
com  a  Administração  Pública  Municipal,  por  tempo  indeterminado,  a
contratada  que  demonstrar  não  possuir  idoneidade  para  tanto,  em
virtude de ato ilícito praticado, conforme dispõe o artigo 26, § 2º,
do Decreto nº 16.089/2011.

11.6. O fornecedor será excluído do Cadastro de Fornecedores Impedidos
de  Licitar  e  Contratar  com  a  Administração  Pública  Municipal  nas
seguintes hipóteses, conforme dispõe o artigo 34, inciso II do Decreto
nº 16.089/2011:

a) Expirado o prazo da suspensão, desde que cumpridas integralmente as
punições impostas;
b) A pedido do fornecedor declarado inidôneo, decorrido o prazo mínimo
de 2 (dois) anos, desde que reabilitado pela Administração Pública
Municipal, na forma do disposto no § 3º, do art. 87, da Lei Federal nº
8.666, de 1993; e
c) Por determinação judicial.

11.7. As sanções de advertência, suspensão e inidoneidade poderão ser
aplicadas com a multa, conforme dispõe o § 2º do Art. 87 da Lei nº
8.666/93,  assegurado  pleno direito de defesa  prévia  no  prazo de 5
(cinco) dias úteis após a necessária e competente notificação.

11.8. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício
ou  por  provocação  dos  órgãos  de  controle,  pela  autoridade
expressamente nomeada no instrumento contratual. 

11.9. Não  será  efetuado  qualquer  pagamento  à  contratada  enquanto
houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.

11.10. O descumprimento das obrigações trabalhistas, penalidades ou a
não manutenção das condições de habilitação pelo contratado deverá dar
ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções. 

11.11. A  Contratante  poderá  conceder  prazo  para  que  a  Contratada
regularize  suas  obrigações  trabalhistas  ou  suas  condições  de
habilitação quando não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa
de corrigir a situação.

11.12. A sanção denominada “Advertência” só terá lugar se emitida por
escrito  e  quando se tratar de  faltas  leves,  assim entendidas como
aquelas  que  não  acarretarem  prejuízos  significativos  ao  objeto  da
contratação, cabível somente até a segunda aplicação (reincidência)
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para a mesma infração, caso não se verifique a adequação da conduta
por parte da Contratada, após o que deverão ser aplicadas sanções de
grau mais significativo.

11.13. São  exemplos  de  infração  administrativas  penalizáveis,  nos
termos da legislação a(o):

a) Inexecução total ou parcial deste contrato;
b) Apresentação de documentação falsa;
c) Comportamento inidôneo;
d) Fraude fiscal;
e) Descumprimento de qualquer dos deveres elencados neste Contrato.

11.14. As  sanções  serão  aplicadas  sem  prejuízo  da  responsabilidade
civil e criminal que possa ser acionada em desfavor da Contratada,
conforme infração cometida e prejuízos causados à administração ou a
terceiros.

11.15. As  sanções  serão  obrigatoriamente  registradas  no  Sistema  de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, bem como no Cadastro
de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração
Pública.

11.16. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e
impedimento  de  contratar com o órgão  licitante  e  de declaração de
inidoneidade,  as  empresas  ou  profissionais  que,  em  razão  deste
contrato:

a)  Tenham  sofrido  condenações  definitivas  por  praticarem,  por  meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitação;
c)  Demonstrem  não  possuir  idoneidade  para  contratar  com  a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

11.17. Para aplicação das sanções a autoridade competente levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo
da pena além do dano causado à Administração, observados princípios da
proporcionalidade  e  razoabilidade,  penalidades  específicas  e
proporcionais à gravidade das falhas contratuais cometidas, de acordo
com o Acórdão 1453/2009 Plenário – TCU.

11.18. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos
graus, de acordo com a Tabela de Infrações, Grau e Impactos, a seguir:

Tabela de Infrações, Grau e Impactos

Item Descrição
Incidência

por
Grau

Valor

sobre este

Contrato

(%)

1

Permitir situação que configure a possibilidade de

acidente de trabalho - Entulhos, aparas e rebarbas

metálicas largadas a esmo, cabos e fios elétricos

sem  isolamento,  uso  de  ferramental  inadequado  ao

serviço,  andaimes  inseguros  e  outra  qualquer

situação que possa dar causa a dano físico ou lesão

corporal a pessoas. 

Ocorrência 4 1,6
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2

Permitir trabalhador em serviço, inclusive técnico

prestador  de  serviço  contratado,  atue  sem  estar

usando EPI. 

Ocorrência 4 1,6

3

Não adoção de cuidados de preservação ambiental -

Lançar resíduos poluentes e/ou contaminantes do meio

ambiente  ao  solo,  ar  ou  rio  -  combustíveis,

lubrificantes,  borrachas,  plásticos,  solventes,

tintas, lâmpadas, baterias e assemelhados. 

Ocorrência 4 1,6

4

Permitir  que  seus  empregados,  prestadores  de

serviços, ou quem quer que seja sob suas ordens,

lancem  qualquer  espécie  de  poluente  e/ou

contaminante ao solo, ar ou rio.

Ocorrência 4 1,6

5

Queimar o lixo ou resíduos produzidos no local da

execução de serviços, mesmo que a queima se dê fora

dele. 

Ocorrência 4 1,6

6
Usar indevidamente informações sigilosas a que teve

acesso.
Ocorrência 2 1,6

7
Destruir  ou  danificar,  de  forma  intencional,

documentos relativos à execução deste contrato. 
Ocorrência 2 1,6

8

Fornecer  equipamentos,  materiais  e  acessórios  não

conformes com as especificações contratadas ou fazer

serviço  incompleto  e/ou  provisório  e  deixar  de

providenciar regularização após notificado.

Ocorrência 2 0,4

9

Fornecer  proposital  informação  falsa  sobre  o

fornecimento de equipamentos, materiais e acessórios

ou sobre o andamento dos serviços contratados.

Ocorrência 2 0,4

10
Deixar de cumprir determinação formal ou instrução

complementar da fiscalização deste contrato.
Ocorrência 2 0,4

11
Deixar de indicar ou não manter Preposto formalmente

designado durante a execução deste Contrato.
Ocorrência 1 0,2

12 Não manter atualizada a documentação de habilitação. Ocorrência 1 0,2

13
Burlar ou tentar intencionalmente burlar as vedações

expressas no projeto básico.
Ocorrência 2 1,6

14

Deixar  de  cumprir  quaisquer  dos  itens  do  futuro

Edital e seus Anexos, ainda que não enquadrado nesta

tabela  de  multas,  após  reincidência  formalmente

notificada pela contratante.

Ocorrência

e item não

cumprido

3 0,8

12.  CLÁUSULA  DÉCIMA  SEGUNDA  –  GARANTIA  CONTRATUAL,  GARANTIA  DE
SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

12.1.  Em até 10 (dez) dias úteis após assinatura deste contrato, no
valor  correspondente  a 5% (cinco por  cento)  do  valor global deste
instrumento e na modalidade de sua preferência, a contratada deverá
prestar garantia contratual em favor da Secretaria Municipal de Saúde
do Município de Porto Velho – RO, nos termos do § 1º, do art. 56, da
Lei nº 8.666/93.

12.1.2. As modalidades de garantia pela qual a vencedora poderá optar
são:

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo este ter
sido  emitido  na  forma  escritural,  mediante  registro  em  sistema
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central

114                                                           Superintendência Municipal de Licitações – SML
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

do  Brasil  e  avalizados  pelos  seus  valores  econômicos,  conforme
definido pelo Ministério da Fazenda;

b) Seguro-garantia;

c) Fiança bancária.

12.1.3. A Empresa vencedora obriga-se a apresentar a garantia para o
período integral da vigência contratual, e, no caso de prorrogação
deste contrato a ser firmado, comprovar sua validade e atualização
(renovação), para o novo período contratual.

12.1.4. A  garantia  prestada  em  dinheiro  somente  será
liberada/restituída  após  o  término  da  vigência  deste  contrato,
mediante  requerimento  formal  da  Contratada,  após  o  integral
cumprimento de todas as obrigações contratuais, inclusive recolhimento
de  multas  e  satisfação  de  prejuízos  causados  à  contratante  ou  a
terceiros, caso exista.

12.1.5. A perda da garantia em favor da SEMUSA, por inadimplemento das
obrigações  contratuais  firmadas,  far-se-á  de  pleno  direito,
independente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial das
demais  sanções  previstas  neste  contrato,  quando  identificada  a
inadimplência  por  parte  da  Contratada  diante  de  sanções  ou
restituições não regularizadas, quando a administração fará a retenção
até o limite de saldo de sua posse;

12.1.6. A garantia deverá ser novamente integralizada pela Contratada
em  no  máximo  15  (quinze)  dias,  sempre  que  dela  forem  deduzidos
quaisquer valores relativos às deduções legais previstas, e nos casos
de prorrogação de prazo ou acréscimo de valores deverá ser atualizada
na mesma proporção, em conformidade com o art. 56, § 2º, da Lei nº
8.666/93;

12.1.7. A qualquer tempo, mediante comunicação à SEMUSA, poderá ser
admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades legais
previstas neste instrumento;

12.1.8. A  garantia  prestada  em  dinheiro  será  liberada  após  o
cumprimento  integral  de  todas  as  obrigações  contratuais  e  será
atualizada monetariamente, conforme dispõe o § 4º do art. 56 da Lei
federal 8.666/93;

12.1.9. A garantia prestada pela Contratada responderá por qualquer
das suas obrigações decorrentes deste Contrato, inclusive as multas
que a ela venham a ser aplicadas.

12.2. Da Garantia De Serviços, Equipamentos e Materiais

12.2.1.  A  Contratada  se  obriga  a  dar  e  exercer  garantias  dos  os
equipamentos e materiais fornecidos/aplicados, bem como dos serviços
executados no fiel cumprimento deste contrato que vier a ser firmado,
na seguinte forma:

a) Máquinas, equipamentos e materiais fornecidos deverão ter garantias
previstas pelo fabricante, além de garantia oferecida pela Contratada
por igual período contra danos decorrentes da instalação. A Contratada
elaborará listagem ordenada dos bens nessas condições, emitirá termo
de garantia próprio no que diz respeito à instalação, anexará termos
de garantia do fabricante e de tudo fará formal entrega à CONTRATANTE;
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b) 1 (um) ano sobre os materiais aplicados no trabalho de reforma da
embarcação,  obrigando-se  a  substituir  prontamente  os  materiais  que
vierem a apresentar defeito e/ou vícios que comprometam os fins a que
se propõem, e;

c)  5  (cinco)  anos  sob  a  mão  de  obra,  obrigando-se  a  reparar
prontamente os problemas supervenientes que tenham causa em vícios de
mão de obra aplicada na execução dos serviços em conformidade com o
Artigo  618  do Código Civil. Desde  que  o  objeto deste instrumento,
mantenha-se em conservação adequada.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO

13.1. A inexecução total ou parcial pela  CONTRATADA, das obrigações
estabelecidas  no  presente  contrato  enseja  a  sua  rescisão,
resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de promover contratações para
a conclusão dos serviços, sem prejuízo das demais medidas cabíveis.

13.2. Além de sua inexecução total ou parcial, constituem motivos para
a rescisão deste contrato:

a)  O  cumprimento  irregular  das  cláusulas  contratuais,  inclusive  o
atraso em relação aos prazos estabelecidos;

b) O atraso injustificado no início do serviço, a sua paralisação sem
justa causa e sem prévia comunicação ao CONTRATANTE;

c) A subcontratação, cessão ou transferência, totais ou parciais, da
Contratada sem prévia manifestação da Contratante;

d)  A  decretação  de  falência  da  Contratada  ou  a  instauração  de
insolvência civil;

e) A dissolução da sociedade ou falecimento dos sócios da CONTRATADA;

f)  Razões  de  interesse  público,  justificadas  e  determinadas  pela
máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a
Contratante;

g) Ocorrência de caso fortuito ou força maior impeditiva da execução
deste contrato, regularmente comprovada nos autos.

13.3. O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente, no seu
todo ou em parte, mediante lavratura de termo nos autos, desde que
conveniente para a Contratante.

13.4. Os  motivos  e  a  disciplina  de  rescisão  especificada  nesta
cláusula  não  afasta  a  incidência  dos  artigos  78,  79  e  80  da  Lei
8.666/93, que serão aplicáveis em sua inteireza ao presente contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PRERROGATIVAS

14.1 São prerrogativas do CONTRATANTE:

a) Empreender  unilateralmente,  modificações  nos  termos  deste
contrato, desde que objetive atender ao interesse público, ressalvados
os direitos da CONTRATADA;

b) Rescindir unilateralmente este contrato, por inexecução parcial,
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total  ou  na  ocorrência  dos  fatos  elencados  no  art.  78  da  Lei  nº
8.666/93;

c) Rescindir  este  contrato  amigavelmente  por  acordo  entre  as
partes, desde que conveniente ao interesses da Administração;

d) A  rescisão  contratual,  deverá  ser  precedida  de  autorização
escrita e fundamentada da autoridade superior.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – VINCULAÇÃO

15.1. O presente termo contratual está plenamente vinculado ao Edital
de fls.__, e a proposta da CONTRATADA, fls.___, conforme documentos
constantes nos autos.

16.   CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA   – SUBCONTRATAÇÃO

16.1. A critério exclusivo da CONTRATANTE e mediante prévia e expressa
autorização  da  SEMUSA o  contratado  poderá,  em  regime  de
responsabilidade  solidária,  sem  prejuízo  das  suas  responsabilidades
contratuais  e  legais,  subcontratar  parte  do  serviço,  até  o  limite
máximo de  30%  (trinta  por  cento),  desde  que  não  altere
substancialmente as cláusulas pactuadas;

16.2. No caso de subcontratação deverá ficar demonstrado e documentado
que esta somente abrangerá etapas dos serviços, ficando claro que a
subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica da Contratada, que
executará, por seus próprios meios, o principal dos serviços de que
trata este instrumento, assumindo a responsabilidade direta e integral
pela qualidade dos serviços contratados;

16.3. A assinatura deste contrato caberá somente à empresa vencedora,
por ser a única responsável perante a Prefeitura Municipal de Porto
Velho – RO, mesmo que tenha havido a apresentação de empresa a ser
subcontratada para execução de determinado serviço integrante deste
instrumento;

16.4. A  contratada  ao  requerer  autorização  para  subcontratação  de
parte dos serviços, deverá comprovar perante a  SEMUSA a regularidade
jurídica/fiscal  e  trabalhista  de  sua  subcontratada,  respondendo,
solidariamente  com  esta,  pelo  inadimplemento  destas  quando
relacionadas com o objeto deste Contrato;

16.5. A Prefeitura Municipal de Porto Velho – RO se reserva o direito
de, após a contratação dos serviços, exigir que o pessoal técnico da
empresa contratada e de sua(s) subcontratada(s) se submetam às regras
estabelecidas neste instrumento.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – CASOS OMISSOS

17.1. O presente contrato de prestação se serviços, será executado sob
a  égide  da  Lei  nº  8.666/93  e  alterações.  Caso  hajam  dúvidas
decorrentes de fato não contemplado no presente contrato, estas serão
dirimidas  segundo  os  princípios  jurídicos,  aplicáveis  à  situação
fática  existente,  preservando-se  os  direitos  da  CONTRATADA,  sem
prejuízo da prevalência do interesse público.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – HABILITAÇÃO
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18.1. A  CONTRATADA obriga-se a manter as condições que a habilitaram
no certame licitatório, até o total cumprimento deste contrato.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO

19.1. As  partes  elegem  o  Foro  da  Comarca  de  Porto  Velho/RO  para
dirimir dúvidas e controvérsias oriundas do presente Termo.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – PUBLICAÇÃO

20.1. Após a assinatura deste contrato, o CONTRATANTE providenciará a
publicação do mesmo ou de resumo no Diário Oficial do Município – D.
O. M.

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato,
que depois de lido e achado conforme é assinado pelas partes, dele
sendo extraídas as cópias necessárias para seu fiel cumprimento, todas
de  igual  teor  e  forma,  devidamente  certificadas  pela  Procuradoria
Geral do Município.

Porto Velho, _____ de _______de 2018

________________________________________
(AUTORIDADE COMPETENTE)

REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA

VISTO:

JOSÉ LUIZ STORER JÚNIOR 
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
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