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A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS, Sociedade de Economia Mista, 
doravante denominada PBGÁS, com sede à Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 
n° 4.756, bairro do Cabo Branco, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, 
inscrita no CNPJ (MF), sob nº. 00.371.600/0001-66, por meio do PREGOEIRO e 
membros da equipe de apoio, designada pelo Diretor Presidente da Companhia 
através da Portaria Nº 040/2014, publicada no Diário Oficial do Estado do dia 
23/10/2014, torna público que fará realizar a seguinte Licitação: 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 180/2014 
 
MODALIDADE: Pregão Presencial 
 
Nº: 024/2014 
 
TIPO: Menor Preço 
 
FORMA DE EXECUÇÃO: Indireta 
 
REGIME: Empreitada por preço unitário 
 
REGÊNCIA:  Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal n° 
3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Estadual 
nº 24.649/03, de 03 de dezembro de 2003, Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, Decreto Estadual 26.375/05, Lei Estadual nº 9.335/11 

(EMPREENDER), Lei nº 10.128/2013 (EMPREENDER), Lei Estadual 9.697/2012 
(CAFIL), com aplicação subsidiária da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
demais disposições legais e regulamentares correlatas. 
 
LOCAL E DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 
(ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA): 

Local: Avenida Presidente Epitácio Pessoa, n° 4.756, bairro do Cabo Branco, na 
cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. 
Dia: 22/01/2015 
Hora: 14h30min (horário local) 
 
1 – OBJETO, VALOR E FONTE DE RECURSOS  

1.1 – Contratação de do serviço montagem de componentes de Conjunto de 
Regulagem e Medição (CRM) em abrigo, interligação de rede de gás, 
recenseamentos e conversões de aparelhos a gás, incluindo adequações, 
destinados ao fornecimento do Gás Natural aos consumidores integrantes do 
Programa Residencial e Comercial na Região Metropolitana de Campina Grande-
PB, conforme detalhado no ANEXO Q4 – Memorial Descritivo. 

1.2 - O valor máximo estimado para a aquisição do objeto desta licitação é de R$ 
595.853,38 (quinhentos e noventa e cinco mil, oitocentos e cinquenta e tres reais 
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e trinta e oito centavos), conforme orçamento disposto no ANEXO P – PPUO 
Planilha de Preços Unitários do Orçamento. 

1.3 - Os recursos financeiros necessários aos pagamentos da execução do objeto 
deste certame estão devidamente equacionados e assegurados especificamente 
no orçamento da PBGÁS, e correrão por conta da seguinte classificação 
orçamentária: 1.1.2.4 – INVESTIMENTO: Borborema Residencial e Comercial 
e 2.10.2 – DESPESA: Conversões de Clientes.  

 
2 – EXAME E/OU OBTENÇÃO DO EDITAL  

2.1 - Este Edital, com seus elementos constitutivos, será fornecido gratuitamente, 
através de download, no site http://www.pbgas.com.br, e/ou obtido pelos 
interessados, nos dias úteis, de segunda à sexta-feira, no horário das 08h30min 
às 11h30min e das 14h30min às 17h30min (horário local), a partir da data da 
sua emissão, na sede da PBGÁS, situada no endereço mencionado no 
preâmbulo deste Edital. 

2.2 - Após obtenção do Edital, o interessado deverá preencher o “Comprovante 
de Retirada do Edital” (Anexo A), e enviá-lo ao PREGOEIRO, por via postal ou 
pelo fax (0**83) 3247-2244, visando à comunicação aos interessados relativa aos 
pedidos de esclarecimentos e de outras situações que possam implicar, inclusive, 
aditamentos ao Edital.  

2.3 - A falta de preenchimento do comprovante de retirada do Edital e do seu 
envio na forma estabelecida exime a PBGÁS da comunicação aos interessados 
de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 
quaisquer informações adicionais. 

 
3 – DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 

3.1 - O licitante é responsável pela verificação e identificação de todos os 
documentos que integram este Edital. 

3.2 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar 
este edital, desde que encaminhada e protocolada diretamente na PBGÁS, 
conforme tabela abaixo: 

Providências Prazo Data de abertura Data Limite 

Impugnação do 
edital 

02 (dois) dias úteis 
22/01/2015 20/01/2015 

Esclarecimentos 02 (dois) dias úteis 22/01/2015 20/01/2015 

3.2.1 – Os pedidos de esclarecimento ao Edital poderão ser encaminahdos 
via correio eletrônico, através do endereço pregao@pbgas.com.br, através 
de fax (83 3247-2244), enviadas via Correios ao endereço da Companhia 
Paraibana de Gás - PBGÁS, situada na Av. Pres. Epitácio Pessoa, nº 
4.756, Cabo Branco, João Pessoa/PB, CEP 58.043-110, ou protocolados 

http://www.pbgas.com.br/
mailto:pregao@pbgas.com.br
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diretamente na sede da PBGÁS, conforme prazos estipulados na tabela 
acima, sempre aos cuidados do PREGOEIRO. 

3.2.2 – As impugnações ao Edital também poderão ser encaminhadas 
encaminahdos em meio eletrônico ou através de fax, também nos mesmos 
endereço e número citados no item anterior, porém devem, 
necessariamente, ser  enviados em original e protocolados na sede da 
Companhia Paraibana de Gás dentro dos prazos estipulados na tabela 
acima. 

3.3 - Caberá ao PREGOEIRO decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas.  

3.4 - Acolhida a petição contra este edital, será designada nova data para a 
realização do certame, caso afete a formulação da proposta. Do contrário, 
permanecerá a mesma data.  

3.5 - Os esclarecimentos prestados a qualquer dos licitantes serão transmitidos 
aos demais licitantes que comprovaram a retirada do edital, por escrito, por meio 
de carta, fax ou ainda por e-mail, sem identificação de origem do questionamento, 
bem como serão disponibilizados no site http://www.pbgas.com.br.  

3.6 - A não apresentação de solicitação de esclarecimentos implicará na tácita 
aceitação dos elementos fornecidos, pressupondo-se que os documentos 
fornecidos são suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação das 
propostas e dos documentos de habilitação, não cabendo, em nenhuma hipótese, 
direito a qualquer reivindicação posterior com base em alegações de 
imperfeições, omissões ou falhas nos referidos elementos.  

3.7 - No caso de eventual divergência entre o presente Edital e seus anexos, 
prevalecerão as disposições do Edital. 

3.8 - Quaisquer esclarecimentos ou informações prestadas verbalmente não 
serão considerados como argumento para impugnações, reclamações ou 
reivindicações por parte dos licitantes. 

 
4 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1 - Poderão participar da presente Licitação as empresas brasileiras em 
funcionamento no país, legalmente constituídas e estabelecidas, cujo objeto 
social expresso no estatuto ou contrato social especifique atividade pertinente e 
compatível com o objeto desta licitação e/ou profissionais que estejam habilitados 
e capacitados a executar o seu objeto e que satisfaçam, integralmente, a todas as 
condições exigidas neste Edital. 

4.2 - É vedada a participação na Licitação, individualmente de empresas 
coligadas, controladas, controladoras ou, direta ou indiretamente, sob controle 
comum. Igualmente é vedada a participação de empresas que, na data de sua 
abertura, apresentem quaisquer das seguintes situações: 

a) Possuam entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis legais ou 
técnicos, membros do conselho técnico, fiscal, consultivo, deliberativo ou 

http://www.pbgas.pb.gov.br/
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administrativo, qualquer pessoa que seja membro da Administração da 
PBGÁS; 

b) Estejam cumprindo sanção de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, aplicada por qualquer órgão da Administração Pública; 

c) Estejam cumprindo sanção de suspensão temporária de participação em 
Licitação e impedimento de contratar com a PBGÁS; 

d) Estejam em processo de falência, concurso de credores, dissolução ou 
liquidação; ou, 

e) Que se enquadrem em qualquer das hipóteses previstas no art. 9° da Lei n° 
8.666/93.   

4.3 - A participação na presente Licitação implica e fará prova de que o licitante: 

a) Conhece e concorda com todas as especificações e condições do Edital e 
seus anexos, com aceitação integral e irretratável de todos os seus termos, 
cláusulas e condições, submetendo-se às condições nele estabelecidas; 

b) Não tem dúvidas sobre quaisquer documentos que compõem o Edital, não 
podendo reivindicar posterior desconhecimento ou falta de recebimento de 
quaisquer das partes que o integram; e, 

c) Considerou que o Edital e seus anexos referentes a esta Licitação 
permitiram a elaboração de uma proposta totalmente satisfatória. 

 

5 – REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

5.1 - As empresas interessadas poderão estar presentes por meio de um 
representante legal, com poderes para intervir nas fases do procedimento 
licitatório, devendo, no ato de entrega dos envelopes, apresentar documento de 
credenciamento de acordo com o “Modelo de Carta de Credenciamento” (Anexo 
B), separadamente dos envelopes 1 e 2, acompanhado de documento que o 
identifique como representante do licitante, de acordo com uma das seguintes 
formas. 

5.1.1 - Em sendo procurador legalmente constituído para tal fim, deverá 
apresentar instrumento público de procuração ou instrumento particular, com 
firma reconhecida em cartório, acompanhada de cópia da cédula de identidade 
ou outro documento de identificação pessoal de fé pública.  

5.1.2 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da Empresa 
licitante, deverá apresentar cópia da cédula de identidade ou outro documento 
de identificação pessoal de fé pública, acompanhada da cópia do respectivo 
Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado no órgão de 
registro de comércio competente, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
Em caso de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada 
cópia da ata de reunião ou assembléia em que se deu a eleição. 
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5.2 - A ausência do documento de credenciamento ou sua incorreção não excluirá 
o licitante do certame, porém impedirá o representante de manifestar-se ou 
praticar qualquer ato inerente à Licitação. 

5.3 - Não será admitida a participação de uma mesma pessoa física, ainda que 
credenciada,  como representante de mais de um licitante. 

5.4 – A Carta de Credenciamento, deverá vir acompanhada da declaração, sob as 
penas da Lei (Anexo J), de que o licitante reúne as condições de habilitação. 

 
6 – VISITA AOS LOCAIS DOS SERVICOS (NÃO SE APLICA) 
 
 
 
7.  APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES CONTENDO A PROPOSTA DE 
PREÇOS (ENVELOPE 1) E OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE  
2) 

7.1 – No local, data e hora estabelecidos, os interessados deverão entregar ao 
PREGOEIRO, em envelopes individuais, não transparentes, devidamente 
lacrados e rubricados no fecho, a proposta de preços e os documentos de 
habilitação, constando em sua parte externa os seguintes dizeres: 

ENVELOPE 1  
Proposta de Preços 
Pregão Presencial n° 024/2014 
(Razão Social do licitante) 
 

ENVELOPE 2  
Documentos de Habilitação 
Pregão Presencial n° 024/2014 
(Razão Social do licitante) 

 
 
8 - PROPOSTA DE PREÇOS  

8.1 - A documentação da Proposta de Preços, adiante indicada, deverá ser 
apresentada em 01 (uma) via, em formulário que contenha a identificação do 
licitante, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões 
técnicas de uso corrente, de forma legível, datilografadas ou impressas em 
processador de texto, preferencialmente encadernada, de forma a não conter 
folhas soltas, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, com 
todas as suas folhas preferencialmente rubricadas e numeradas em ordem 
crescente, com data e assinatura na última folha, de quem tenha poderes para 
esse fim, identificando-se claramente o signatário, e deverá conter: 

8.1.1 – “Proposta de Preços” (ver modelo no Anexo K) contendo o prazo de 
validade da proposta, o qual não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias 
consecutivos, contados a partir da data de sua apresentação. A data limite para 
apresentação da proposta será considerada como data de referência dos 
preços propostos. 
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8.1.2 - “Planilha de Preços Unitários - PPU” (Anexo L/Q7) deste Edital, 
preenchida em todos os seus itens, em moeda corrente nacional, expressa em 
algarismos e por extenso, contendo preço unitário e total utilizando-se até 02 
(duas) casas decimais, desprezando-se as demais, assinada pelo 
representante legal do licitante, identificando-se claramente o signatário. 

8.1.2.1 - Os preços ofertados deverão absorver e exaurir na totalidade 
todas as despesas diretas como mão de obra direta, equipamentos, 
materiais, subcontratados etc e quaisquer outras despesas indiretas como 
mão de obra indireta, ferramentas, EPI, tributos, encargos da legislação 
social, trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, e outros componentes 
da Taxa de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI), enfim, todos os 
componentes de custo dos serviços necessários à perfeita execução do 
objeto deste Edital e seus anexos, até o recebimento dos serviços. 

8.1.3 - Apresentar “Cronograma Contratual” (ver modelo no Anexo Q11) 
devidamente preenchido. 

8.1.4 - As microempresas – ME e as Empresas de Pequeno Porte – EPP 
deverão comprovar sua condição apresentado Declaração ME/EPP, conforme 
Anexo S, bem como deverão apresentar Certidão fornecida pela Junta 
Comercial do Estado sede do licitante, comprovando que está registrada na 
condição de ME ou EPP.  

8.1.5 - Os preços apresentados deverão estar obrigatoriamente em Reais (R$) 
e com duas casas decimais. 

8.1.6 - Não serão aceitas quaisquer hipóteses que tornem os preços 
inconclusos, tais como indicação de preços estimados, reembolso de valores 
não discriminados na proposta ou menções de descontos ou acréscimos de 
preços ou quaisquer vantagens em relação à proposta de outro licitante. 

8.1.7 - Em caso de não incidência e/ou isenção de imposto, o licitante deverá 
apresentar ou indicar o documento legal que determina o benefício.  

8.2 – O prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias 
consecutivos, contados a partir da data de sua apresentação. 

8.2.1 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro 
do período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso 
persista o interesse da PBGÁS, esta poderá solicitar prorrogação geral da 
validade acima referida, por igual prazo, no mínimo. 

 

9 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

9.1 - Ocorrerá a análise de todas as propostas quanto à sua conformidade com as 
exigências do Edital, procedendo-se a desclassificação daquelas que não 
atenderem aos requisitos previstos no edital, de forma a definir aquelas que se 
encontrem aptas para a fase de lances verbais. 

9.1.1 - A falta de data e/ou rubrica na proposta poderá ser suprida pelo 
representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes de 
“propostas de preços” com poderes para esse fim. 
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9.2 - Caso haja erros ou divergências entre os valores, os mesmos serão 
retificados na seguinte base: havendo discrepância entre os preços unitários e os 
preços totais, multiplicar-se-á o preço unitário pela quantidade, prevalecendo o 
preço unitário e corrigindo-se o preço total. Havendo divergência entre o valor em 
cifras e o por extenso, prevalecerá esse último.  

9.3 - As propostas de preços escritas serão abertas e ordenadas em sequência 
crescente de preços. 

9.4 - O PREGOEIRO classificará o autor da proposta de menor preço e aquelas 
que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 
10% (dez por cento) relativamente à de menor preço. 

9.5 - Quando não forem verificadas, no mínimo, 3 (três) propostas escritas de 
preços nas condições definidas no subitem anterior, o PREGOEIRO classificará 
as melhores propostas, até o máximo de 3 (três), para que seus autores 
participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 
propostas escritas.   

9.6 - O PREGOEIRO convidará individualmente os licitantes classificados, de 
forma sequencial, a apresentarem lances verbais, a partir do autor da proposta 
classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 

9.7 - Em caso de empate, proceder-se-á ao sorteio imediato, para a definição da 
ordem de apresentação de lances verbais. 

9.8 - Durante a fase de lances o PREGOEIRO poderá estabelecer intervalo 
mínimo entre eles, que a seu critério poderá ser prorrogado. 

9.9 - Será permitida a utilização de aparelhos celulares, exclusivamente para 
consultas, pelo período de 10 minutos após autorização do PREGOEIRO. 

9.10 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 
PREGOEIRO, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances e na 
manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de ordenação das 
propostas. 

9.11 - Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério 
estipulado no preâmbulo deste edital, observados os prazos máximos para o 
fornecimento do bem, as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de 
desempenho e qualidade definidos no edital. 

9.12 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a compatibilidade 
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

9.13 - O PREGOEIRO examinará o lance classificado em primeiro lugar quanto à 
compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação, 
devidamente justificado. Será desclassificado o lance vencedor que apresentar 
preço excessivo ou manifestamente inexequível, assim considerado aquele que 
não venha a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação que 
comprove que os custos são coerentes com os de mercado.  

9.14 - As rodadas de lances verbais serão repetidas quantas vezes forem 
necessárias, a critério do PREGOEIRO. 
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9.15 - A cada nova rodada de lances será efetivada a classificação momentânea 
das propostas, de forma a definir a sequência dos lances ulteriores. 

9.16 - O lance inicial ofertado deverá sempre cobrir o valor da proposta de menor 
preço, e a partir de então o lance de menor valor da rodada em andamento ou 
precedente, conforme o caso.  

9.17 - A desistência dos lances ofertados sujeita o seu proponente às penalidades 
cabíveis. 

9.18 - Em caso de ocorrência de participação de licitante que detenha a condição 
de microempresa e empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, serão adotados os seguintes procedimentos: 

9.18.1 - Será assegurada às microempresas e empresas de pequeno porte, 
como critério de desempate, preferência de contratação, desde que as 
propostas por elas apresentadas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superior ao melhor preço ofertado na fase de lances, observado o seguinte 
procedimento: 

I. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora do certame no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento 
dos lances. Havendo redução do preço seguir-se-á com o exame da 
documentação e verificação dos requisitos de habilitação, os quais, se 
atendidos, ensejarão a adjudicação do objeto em seu favor; 

II. Não ocorrendo a contratação na forma do inciso anterior, serão 
convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte 
remanescentes que se enquadrem na hipótese do subitem 9.18.1, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, seguindo-se o 
procedimento do inciso I; 

III. No caso de não se realizar a fase de lances e serem idênticos os 
valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
participantes (que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 
9.18.1), será realizado sorteio, para qual todos os licitantes serão 
convocados, a fim de que se identifique aquela que em primeiro lugar 
poderá apresentar a melhor oferta. 

9.19 - A não-contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte 
ensejará a adjudicação do objeto licitado em favor da proposta originariamente 
vencedora, desde que cumpridos os requisitos de habilitação. 

9.20 - O disposto no subitem 9.18.1 somente se aplicará quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 

9.21 - No caso de desclassificação de todas as propostas, o PREGOEIRO 
convocará os licitantes para, no prazo de 8 (oito) dias úteis, apresentarem novas 
propostas, escoimadas das causas de sua desclassificação. 

9.22 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital 
e seus anexos. 
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9.23 - O PREGOEIRO negociará diretamente com o licitante que apresentar a 
menor proposta, em qualquer das hipóteses previstas neste Edital, a fim de obter 
melhor preço.  

9.24 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, ao final assinada pelo 
PREGOEIRO e licitantes presentes, facultada a assinatura dos membros da 
equipe de apoio e ouvintes, na qual serão registrados todos os fatos relevantes da 
sessão. 

9.25 - A nova proposta de preços adequada ao valor dos lances ofertados deverá 
ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado da data de 
encerramento da sessão pública de realização do pregão. 

 

10 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

10.1 - Encerrada a etapa competitiva e ordenada as ofertas, o PREGOEIRO 
procederá à análise dos requisitos de habilitação do licitante que apresentou a 
menor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no Edital.  

10.2 - A documentação exigida para a habilitação, adiante indicada, deverá ser 
apresentada em 01 (uma) via preferencialmente encadernada, de forma a não 
conter folhas soltas, em original, ou cópia da frente e do verso, autenticada por 
cartório; publicação em órgão da imprensa oficial ou, ainda, por cópias simples, 
desde que acompanhadas dos respectivos originais para serem conferidos e 
autenticados pelo PREGOEIRO, preferencialmente até 48 (quarenta e oito) horas 
antes da data de abertura do certame e deverão ter todas as suas páginas 
preferencialmente numeradas em ordem crescente e rubricadas pelo 
representante legal da Empresa.  

 

10.2.1 - Habilitação Jurídica  

10.2.1.1 - Registro na Junta Comercial do domicílio ou sede do licitante, no 
caso de sociedade empresária; ou;  

10.2.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e 
respectivas alterações se houver, devidamente(s) registrado(s) na Junta 
Comercial do domicílio ou sede do licitante, em se tratando de sociedades 
empresárias. No caso de sociedades por ações e demais sociedades 
empresárias que elejam seus administradores em atos apartados, deverá 
ser apresentada cópia da ata de reunião ou assembléia em que se deu a 
eleição, devidamente registrada na Junta Comercial do domicílio ou sede 
do licitante.   

10.2.1.3 - Inscrição do ato constitutivo no registro competente, no caso de 
sociedades não empresárias, acompanhado de prova de investidura ou 
nomeação da diretoria em exercício.  

10.2.1.3.1 - As provas de que tratam os subitens 10.2.1.1 e 10.2.1.2 
poderão ser feitas mediante apresentação de certidão simplificada 
expedida pela Junta Comercial. No caso de sociedades não 
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empresárias (10.2.1.3.), por certidão em breve relato, expedido pelo 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas. 

 

 

10.2.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista 

10.2.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ/MF); 

10.2.2.2 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, conforme art. 1º da 
Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014. 

10.2.2.3 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante 
apresentação de Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de 
negativa, emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado do domicilio ou 
sede do licitante; 

10.2.2.4 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante 
apresentação de Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de 
negativa, emitida pela Secretaria da Fazenda do Município do domicilio ou 
sede do licitante; 

10.2.2.5 - Prova de regularidade de situação relativa ao Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando o cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei, mediante apresentação de Certificado de 
Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal 
(CEF); 

10.2.2.6 - Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou 
Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de acordo com a Lei Federal nº 
12.440/2011; 

10.2.2.7 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da 
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 
restrição. 

10.2.2.8 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal 
e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor 
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da PBGÁS, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa.  
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10.2.2.9 - A não regularização da documentação no prazo previsto no 
subitem anterior implicará na decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo 
facultado à PBGÁS convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 

 
10.2.3 - Qualificação Técnica 

 
10.2.3.1 Prova de registro ou inscrição no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (CREA), da jurisdição da sede da licitante. 

10.2.3.2 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidade e prazos, mediante 
apresentação de atestados de capacidade técnico-operacional que 
comprove a execução de serviços similares ao descrito no Anexo 2 – 
Termo de Referência deste Edital, com o nome da Empresa licitante 
como executora, devidamente registrados no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (CREA), com Certidão de Acervo Técnico (CAT).  

10.2.3.3 – “Relação de Pessoal Técnico Especializado” (ver modelo no 
Anexo D) disponíveis para o objeto desta Licitação (inclusive dos 
profissionais do quadro próprio).  

10.2.3.4 - Comprovação de capacidade técnico-profissional mediante 
indicação que o licitante possui em seu quadro permanente, na data 
prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior, 
devidamente reconhecido pelo CREA, detentor de Atestado com Anotação 
de Responsabilidade Técnica (ART), de execução de serviços compatíveis 
em características, quantidades e prazos com o objeto desta Licitação, 
devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA) e acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) 
expedida pelo CREA da Jurisdição em que foi realizado o serviço.  

10.2.3.4.1 – O profissional, cujo acervo técnico será apresentado 
pela Empresa, deverá pertencer ao seu quadro permanente, ou seja: 
Empregado (com cópia da ficha ou livro de registro de empregado 
registrado na SRT ou, cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social), Sócio (com cópia do Contrato Social devidamente registrado 
no órgão competente), Diretor (com cópia do Contrato Social, em se 
tratando de firma individual ou limitada ou cópia da ata de eleição 
devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade 
anônima) ou profissional mediante a apresentação de Contrato de 
prestação de serviços com o Licitante. Tal profissional deverá ser o 
Responsável Técnico do Contrato, junto ao CREA. Para manutenção 
das condições de habilitação, esse profissional deverá permanecer 
na Empresa durante a execução de todo o objeto da Licitação, 
admitindo-se a sua substituição por outro profissional de qualificação 
equivalente ou superior, desde que previamente aprovado pela 
PBGÁS. 
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10.2.3.5 – “Relação de Máquinas e Equipamentos” (NÃO SE APLICA). 

10.2.3.6 – “Relação de Pessoal Técnico Especializado” (ver modelo no 
Anexo D) disponíveis para o objeto desta Licitação (inclusive dos 
profissionais do quadro próprio). Deverá o profissional (Chefe da Obra) 
elencado na equipe apresentada fornecer “Declaração Individual de 
Disponibilidade” (ver modelo no Anexo E), assinada e com firma 
reconhecida. 

7.3.3.6 – A equipe técnica enunciada deve ter no mínimo, as especializações 
descritas no Anexo D. 

Obs.: Os profissionais da equipe técnica deverão, obrigatoriamente, 
desenvolver suas atividades no canteiro de obras e/ou frente de serviço do 
CONTRATADO, durante a execução dos serviços correspondentes a cada 
especialidade. 

 

10.2.4 - Qualificação Econômico-Financeira  

10.2.4.1 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 
comprovem a boa situação financeira do licitante, conforme disposto no 
Anexo G – “Qualificação Econômico-Financeira”, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados pelo IGPM, “pro rata tempore”, quando encerrados a mais de 
03 (três) meses da data da apresentação da proposta apresentados na 
forma a seguir, conforme o caso: 

a) Sociedades Empresárias  Acompanhado de cópia dos termos 
de abertura e de encerramento do Livro Diário, autenticado pela 
Junta Comercial do domicílio ou sede do licitante. 

b) Sociedade por Ações  Publicação no Diário Oficial da União ou 
do Estado ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja 
situada a sede do licitante, e em jornal de grande circulação, editado 
na localidade em que está situada a sede do licitante, conforme o 
caput do art. 289 e o parágrafo 5° da Lei n° 6.404/76 e comprovação 
de autenticação pelo Órgão do Registro do Comércio do domicílio ou 
sede do licitante; 

c) Sociedades Simples  Acompanhado de cópia dos termos de 
abertura e de encerramento do Livro Diário, registrado no Cartório 
de Registro Civíl das Pessoas Jurídicas. 

10.2.4.2 - As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que 
ainda não tenham balanço de final de exercício, deverão apresentar 
Demonstrações Contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e 
patrimônio líquido relativos ao período de sua existência, obedecidos os 
aspectos legais e formais de sua elaboração. 

10.2.4.3 - Certidão Negativa de falência e recuperação judicial, emitida pelo 
Cartório distribuidor da sede do licitante, com data de expedição inferior a 
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90 (noventa) dias, da data de apresentação dos Documentos de 
Habilitação e das Propostas, caso no documento não conste o prazo de 
validade. 

10.2.4.3.1 - Empresas em recuperação judicial poderão participar da 
presente Licitação, desde que, para tanto, comprovem mediante a 
apresentação de certidão judicial específica, o seu regular cumprimento. 

 

10.2.5 - Documentação Relativa à Legislação do Menor 

10.2.5.1 - Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal 
empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, em atendimento ao 
disposto no Inciso XXXIII do Art. 7° da Constituição Federal. Esta 
“Declaração Sobre Uso de Mão de Obra Infantil” (ver modelo no Anexo I) 
deverá estar contida no envelope de habilitação. 

 
10.2.6 - Disposições Gerais de Habilitação 

10.2.6.1 - Os participantes desta Licitação poderão apresentar o Certificado 
Estadual de Cadastramento e Habilitação (CECH), expedido pela 
Secretaria da Administração do Governo do Estado da Paraíba, 
comprovando a inscrição no SIREF – Sistema Integrado de Registro de 
Fornecedores ou o Certificado de Registro Cadastral da Petrobrás, ou 
ainda o Certificado de Registro Cadastral de qualquer Empresa brasileira 
distribuidora de gás natural canalizado pertencente à Administração 
Pública, dentro do prazo de sua validade, o qual substituirá os documentos 
exigidos nos subitens 9.2.1 (Habilitação Jurídica) e 9.2.2 (Regularidade 
Fiscal e Trabalhista), exclusivamente, ficando o licitante obrigado a 
apresentar o restante da documentação exigida.  

10.2.6.1.1 - Neste caso, o licitante é obrigado a apresentar a “Declaração 
de Inexistência de Fato Superveniente e Impeditivo da Habilitação” (ver 
modelo no Anexo J), sob as penalidades cabíveis, devendo a referida 
Declaração estar contida no “Envelope 1 – Proposta de Preços”. 

10.2.6.2 - Documentos obtidos por meio de acesso à Internet poderão ser 
apresentados em impressos, devendo o PREGOEIRO verificar sua 
autenticidade e validade na página da website do órgão emissor. Ocorrendo 
discrepância entre a consulta efetuada e os documentos apresentados, 
prevalecerá a consulta. 

10.2.6.3 - O licitante é responsável pelas informações prestadas, sendo 
motivo de inabilitação a constatação de informações falsas ou que não 
reflitam a realidade dos fatos e, ainda, quando o PREGOEIRO venha a 
tomar conhecimento de fato anterior ou posterior à abertura deste Pregão 
que desabone a idoneidade do licitante, ou qualquer outro que contrarie as 
disposições contidas neste Edital.  
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10.2.6.4 - A validade das certidões relativas à comprovação da Regularidade 
Fiscal e Trabalhista e da Qualificação Econômico-Financeira corresponderá 
ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham 
expressamente o prazo de validade, fica estabelecido o prazo de 90 
(noventa) dias contados da data de sua expedição, ressalvada a hipótese de 
o licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ou 
inferior, mediante juntada de norma legal pertinente.  

10.2.6.5 - Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de 
documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital 
e seus anexos, bem como não serão recebidos documentos e propostas 
enviados por fax ou correio eletrônico. 

10.2.6.6 - Será facultado aos licitantes a remessa dos envelopes de 
documentação e proposta por via postal ou por qualquer meio similar, em 
envelope lacrado, mediante processo que assegure o indispensável sigilo, 
com a comprovação de data e hora de entrega.  

10.2.6.6.1 - Os envelopes de documentação e proposta recebidos pelo 
PREGOEIRO após a data e horário fixado no presente Edital, serão 
devolvidos, ainda fechados, aos respectivos remetentes. 

 

11 - RECURSOS  

11.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, de forma 
imediata e motivada, a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das 
suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para  
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo 
intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos.   

11.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante da intenção de 
interpor recurso implicará a decadência do direito do recurso e a adjudicação do 
objeto da licitação pelo PREGOEIRO ao licitante vencedor. 

11.3 - Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada 
aos interessados, na sede da PBGÁS, no endereço mencionado no preâmbulo 
deste edital, no horário das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min, 
de segunda a sexta-feira, em dias úteis.  

11.4 - Os recursos deverão ser dirigidos ao Diretor Presidente da PBGÁS, por 
intermédio do PREGOEIRO.  

11.5 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

 

 

12 - ADJUDICAÇÃO 



 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2014 

_______________________________________ 

Página 15 de 19 

 

12.1 - A adjudicação em favor do licitante vencedor será feita pelo PREGOEIRO 
no final da sessão e registrada em ata, após verificado o atendimento das 
exigências fixadas no edital.  

12.2 - O licitante adjudicatário deverá encaminhar a nova proposta de preços 
adequada ao valor dos lances ofertados no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 
contado da data de encerramento da sessão pública de realização do pregão. 

12.2.1 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer 
dentro do período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e 
caso persista o interesse da PBGÁS, esta poderá solicitar prorrogação 
geral da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo. 

12.3 - No caso de interposição de recurso(s) pelo(s) licitante(s), após a decisão 
do(s) mesmo(s), a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da 
licitação ao licitante vencedor. 

 

 

13 - HOMOLOGAÇÃO 

13.1 - A homologação em favor do licitante adjudicatário será feita pelo Diretor 
Presidente da PBGÁS, após o recebimento do processo concluído pelo 
PREGOEIRO e sua equipe de apoio e as obrigações daí decorrentes constarão 
de contrato a ser firmado com o licitante vencedor. 
 

 
14 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 - Fica assegurado à autoridade competente da PBGÁS o direito de, no 
interesse da Administração Pública, tomar as seguintes providências: 

a) Revogar esta Licitação por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 
tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, total ou parcialmente, de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito, devidamente 
fundamentado; 

b) Alterar as condições deste Edital, devendo, se estas afetarem a formulação 
da Proposta, proceder à nova divulgação, reabrindo o prazo inicialmente 
estabelecido para apresentação das propostas; ou, 

c) Adiar justificadamente, a data de abertura dos envelopes, promovendo, em 
consequência, a divulgação da nova data.  

14.2 - Simples omissões puramente formais, sanáveis ou desprezíveis 
observadas na documentação ou nas propostas poderão ser relevadas, desde 
que não contrariem a legislação vigente, não comprometam a lisura da Licitação, 
e que não causem prejuízos à PBGÁS e aos licitantes, a juízo do PREGOEIRO. 

14.3 - O recebimento dos envelopes “1 – Proposta de Preços” e “2 – 
Documentação para Habilitação”, não geram qualquer direito de contratação 
para a proponente junto à PBGÁS.   
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14.4 - O PREGOEIRO ou Autoridade Superior poderá, em qualquer fase desta 
Licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentação ou 
informação que deveria constar originalmente da proposta. 

14.5 - A PBGÁS  não se responsabilizará, em hipótese alguma, por quaisquer 
penalidades ou gravames futuros decorrentes de tributos indevidamente 
recolhidos ou erroneamente calculados por parte do licitante contratado. 

14.6 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos após a 
data de entrega dos documentos de habilitação e das propostas, cuja base de 
cálculo seja o preço proposto, implicarão na revisão dos preços, em igual medida, 
para maior ou para menor, conforme o caso.  

14.7 - Durante a vigência do Contrato, caso a PBGÁS  venha a se beneficiar da 
isenção de impostos, deverá informar o CONTRATADO, para que o mesmo 
possa cumprir todas as obrigações acessórias atinentes à isenção. 

14.8 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da Licitação. Na 
hipótese de se constatar a imprecisão ou falsidade das informações e/ou dos 
documentos apresentados pelo licitante, poderá a PBGÁS, a qualquer tempo, 
desclassificá-lo ou rescindir o Contrato subscrito. 

14.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-
se-á o dia do início, e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias 
consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.  

14.9.1. Só se iniciam e vencem os prazos acima referidos em dia de 
expediente normal na PBGÁS. 

14.10 - Os casos omissos serão resolvidos pelo PREGOEIRO. 

14.11 - O presente Edital e seus anexos, bem como a proposta do licitante 
vencedor, farão parte integrante do Contrato, independentemente de sua 
transcrição. 

14.12 - Fica vedado ao licitante o uso de LOGO, SÍMBOLO ou qualquer outro tipo 
de SINAL ou MARCA de propriedade da PBGÁS, em seus documentos de 
habilitação, nas suas propostas e em qualquer tipo de documentação técnica ou 
comercial. A infringência a esta determinação sujeitará o licitante às sanções 
impostas pela Lei 9.279 de 14.05.1996 (Lei de Propriedade Intelectual). 

14.13 - Por ocasião do pagamento, e de acordo com os termos do inciso II, do art. 
7º, da Lei nº 10.128/2013, será retido 1,6% (um vírgula seis por cento) das 
empresas de médio porte ou superior e 1% (um por cento) das empresas de 
pequeno porte, em favor do Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo – 
Fundo Empreender PB, do Governo do Estado da Paraíba, incidente sobre o valor 
constante da nota fiscal, fatura ou recibo emitido pelo licitante CONTRATADO. 

 
15 - ASSINATURA DO CONTRATO 

15.1 - Em um prazo de até 10 (dez) dias úteis contados a partir da data da 
homologação do julgamento e limitado a 60 (sessenta) dias da data da entrega 
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das propostas, a PBGÁS convocará o licitante vencedor para assinatura do 
instrumento contratual. 

15.1.1 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado de acordo com o § 1º do 
Artigo 64 da Lei 8.666/93. 

15.1.2 - No prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento 
da referida convocação, o licitante vencedor deverá retirar e devolver o 
instrumento contratual, devidamente firmado por seu(s) representante(s) 
legal(is), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no artigo 81 da Lei nº. 8.666/93. 

15.1.3 – Na assinatura do instrumento contratual, o licitante vencedor ficará 
responsável pela substituição dos documentos citados nos subitens 10.2.2.1 a 
10.2.2.7 e 10.2.4.3 do presente Edital, caso a validade de qualquer um destes 
documentos tenha expirado. 

15.2 - A não assinatura do Contrato por desistência do licitante vencedor ou por 
motivo a ele atribuível, importará na aplicação de sanções, tanto no âmbito da 
PBGÁS, como as legais cabíveis. 

15.2.1 - Presume-se a desistência do licitante de celebrar o Contrato quando, 
esgotado o prazo estipulado no item 15.1.2, não tenha ocorrido a aposição de 
assinaturas de seus representantes legais no instrumento formal do Contrato, 
servindo tal desistência como justificativa suficiente para o cancelamento da 
adjudicação. 

15.3 - O licitante em vias de ser julgado vencedor ou já vencedor do presente 
certame licitatório, ou já convidado a assinar o instrumento contratual com a 
PBGÁS, perderá sua condição para assinar o aludido Contrato caso seja 
declarado devedor da Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do INSS, do FGTS 
ou Trabalhista. Neste caso, a PBGÁS poderá revogar este Edital ou chamar o 
licitante imediatamente melhor classificado, com ele celebrando o Contrato, desde 
que aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor. 

15.4 – Na assinatura do instrumento contratual, o licitante vencedor deverá 
confirmar, ou se for o caso, reinformar o n. da conta do Banco, onde serão 
depositados os pagamentos referentes ao aludido Contrato.   

 

16 - PENALIDADES 

16.1 - Conforme Cláusula Décima da Minuta de Contrato anexa ao presente 
Edital. 

 

17 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

17.1 - Conforme Cláusula Quinta da Minuta de Contrato anexa ao presente Edital. 

 

18 – ANEXOS AO EDITAL 
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18.1 - Os documentos relacionados a seguir são parte integrante deste Edital, 
como Anexos: 

ANEXO A - COMPROVANTE DE RETIRADA DO EDITAL; 

ANEXO B - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO; 

ANEXO D - MODELO DE RELAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO; 

ANEXO E – MODELO DE DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE DISPONIBILIDADE; 

ANEXO G - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA; 

ANEXO I - MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE USO DE MÃO DE OBRA 
INFANTIL; 

ANEXO J - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO; 

ANEXO K – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS; 

ANEXO L/Q7 –PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS - PPU (A SER 
PREENCHIDA); 

ANEXO N - MODELO DE PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE BDI; 

ANEXO O - MODELO DE PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS 
SOCIAIS; 

ANEXO P – PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS DO ORÇAMENTO – PPUO; 

ANEXO Q – MINUTA DE CONTRATO E SEUS ANEXOS; 

 ANEXO Q1 - Condições Gerais Contratuais; 

 ANEXO Q4 - Memorial Descritivo; 

 ANEXO L/Q7 - Proposta do CONTRATADO datada de xx/xx/2014 (Modelo 

no Anexo K do Edital) e Planilha de Preços Unitários (Anexo L do Edital – 

Preenchido); 

 ANEXO Q8 - Critérios de Medição dos Serviços; 

 ANEXO Q10 - Garantia de Cumprimento das Obrigações Contratuais; 

 ANEXO Q11 - Cronograma Contratual; 

 ANEXO Q12 - Diretrizes de Segurança, Meio Ambiente e Saúde para 

Contratos; 

ANEXO Q12.1 – Tabela de Documentos a serem apresentados – SMS 

ANEXO Q12.2 – Modelo Planilha APR - Análise Preliminar de Risco 

ANEXO Q12.3 – Modelo de Comunicação de Anomalias 

ANEXO Q12.4 – Ficha de Inspeção de Veículos e Equipamentos 

ANEXO Q12.5 – CPS - Cadastro de Prestadora de Serviço 
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ANEXO Q12.6 – Modelo de investigação de Anomalias 

 ANEXO Q15 – MINUTA DE:  

ANEXO Q15.1 – Termo de Recebimento Provisório de Serviço – TRPS; 

ANEXO Q15.2 – Termo De Recebimento Definitivo de Serviço – TRDS; 

ANEXO Q15.3 – Termo de Encerramento do Contrato – TEC. 

ANEXO R – MODELO DA GARANTIA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 
CONTRATUAIS; 

ANEXO S – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME / EPP. 
 
 

João Pessoa/PB, 24 de novembro de 2014. 
 
 
 
 

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA 
Pregoeiro 
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Empresa: .............................................................................................................................................. 
 
 
CNPJ/MF: ............................................................................................................................................. 
 
 
Endereço: ............................................................................................................................................. 
 
 
Cidade: ................................................................ Estado: ................................................................... 
 
 
CEP: .................................................................. Telefone: .................................................................. 
 
 
Fax:....................................................................... E-mail: ................................................................... 
 
 
Nome(s) do(s) Representante(s) Legal(is): .......................................................................................... 
 
 
............................................................................................................................................................... 
 
 
Recebemos da PBGÁS, nesta data, cópia do Edital e ANEXOS referente à Licitação acima 
identificada. 
 
 
Local e data: ......................................................................................................................................... 
 

 
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is): ................................................................................... 
 
 
............................................................................................................................................................... 
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CREDENCIAMENTO 
 
À 

PBGÁS 
 

Ref.: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2014  
 
  
 
A Empresa...................................... com sede na Rua ................................................ 
................................., na Cidade de ............................................., Estado de........................ 
...................., inscrita no CNPJ/MF sob n.º ....................................., neste ato representada 
pelo Sr. ......................................................, portador do RG n.º.............................................. 
e do CPF/MF n.º ....................................... por seu Estatuto Social, CREDENCIA pela 
presente o Sr. ...................................................................., portador do RG n.º 
...................................e do CPF/MF n.º ......................................................., para 

representá-la na presente Licitação, promovida pela PBGÁS, com poderes para concordar, 
desistir, renunciar, transigir, emitir recibos, assinar Atas e outros documentos, acompanhar 
todo processo licitatório até o seu final, tomar ciência de outras propostas da Comissão de 
Licitação, podendo para tanto, praticar todos os atos necessários para o bom e fiel 
cumprimento deste mandado. 
 
 
 
 Atenciosamente, 
 
 
 

_____________________________________ 
Representante(s) Legal(ais) do licitante 

 

 

 

 

 

 
Obs.:  - Preencher em papel timbrado da Empresa 
           - Apresentar juntamente com o RG (Cédula de Identidade) 
           - Esta Carta de Credenciamento não deverá vir inserida em nenhum dos envelopes, 
de modo a ser exibida pelo referido representante antes da abertura dos mesmos 
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DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO 
ESPECIALIZADO 

 
 
 

Pela presente declaramos ter a disponibilidade do pessoal técnico abaixo relacionado, 
com o compromisso de utilizá-lo no serviço de montagem de componentes de Conjunto 
de Regulagem e Medição (CRM) em abrigo, interligação de rede de gás, recenseamento 
e conversões de aparelhos a gás, incluindo adequações, destinados ao fornecimento do 
Gás Natural aos consumidores integrantes do Programa Residencial e Comercial na 
Região Metropolitana de João Pessoa-PB, em conformidade com o ANEXO Q4 – 
Memorial Descritivo e demais anexos. 
 
Declaramos ainda que, tais profissionais, executarão suas atividades no canteiro de obras 
do CONTRATADO, e/ou frente de serviço, durante o tempo que vigorar o Contrato. 

 
 

 
QUANT 

 
NOME DO PROFISSIONAL 

 
FUNÇÃO / FORMAÇÃO / ESPECIALIDADE 

1 Função: Chefe de Obra 
Formação / Especialidade: Eng° Mecânico ou Civil, para executar o 
gerenciamento da obra que inclui, entre outros, o planejamento e execução dos 
serviços objeto do Contrato  

1 Função: Projetista de Tubulação 
Formação / Especialidade: 01 (um) Projetista de Tubulação - Técnico (nível 
médio), para elaboração de projetos de tubulação de gás, em AutoCad; 

1 Função: Encarregados de Montagem 
Formação / Especialidade: 01 (um) Encarregado de Montagem para condução 
das equipes de montagem e conversão 

1 Função: Técnico de Segurança do Trabalho 
Formação / Especialidade: 01 (um) Técnico de Segurança do Trabalho 
(inscrito na DRT), para execução de atividades conforme estabelecido na NR-4 
– SESMT  

 

Observações:  
 
1) Um mesmo profissional não poderá ser indicado/apresentado para exercer mais 
de uma função. 
 
2) A experiência de tais profissionais, deverá ser comprovada mediante 
apresentação dos documentos comprobatórios em até 10 (dez) dias após 
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assinatura do Contrato, em conformidade com o subitem 6.5 do Anexo Q4 – 
Memorial Descritivo. Em havendo não comprovação satisfatória neste momento, 
caberá ao CONTRATADO a imediata apresentação de profissional equivalente 
em termos de experiência e das exigências originais do processo licitatório. Tal 
substituição terá seu prazo finalizado até o fim do período de mobilização, a partir 
do qual passará a contabilizar multas contratuais.  
 

..........................., de............................................. de 2014. 
 
 

_____________________________________________ 
 

(Carimbo do proponente, nome e assinatura de seu representante legal) 
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DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE  
 
 
 

..........................., de.............................................de 2014. 
 
 
 
 

Pela presente declaro ter disponibilidade para trabalhar no serviço montagem de 
componentes de Conjunto de Regulagem e Medição (CRM) em abrigo, 
interligação de rede de gás, recenseamento e conversões de aparelhos a gás, 
incluindo adequações de ambientes, destinados ao fornecimento do Gás Natural 
aos consumidores integrantes do Programa Residencial e Comercial na Região 
Metropolitana de João Pessoa-PB, em conformidade com o Anexo Q4 – Memorial 
Descritivo e demais anexos, na função de chefe de obra.  
 
 
 
 
 
 

NOME:........................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
ASSINATURA:............................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Espaço reservado para reconhecimento de firma) 
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À 
PBGÁS 
 
   
 Ref.: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2014 

 
  
 Em cumprimento ao item 6 do Edital, certifico pleno conhecimento de todas as 
condições e facilidades nos locais dos serviços, bem como onde serão realizadas as 
obras/serviços objeto desta, e todos os outros fatores que possam afetar as obras/serviços, 
inclusive que todas as instalações atuais existentes (para passagem dos cabos de imagem 
e alimentação elétrica) atendem as exigências descritas nas normas da ABNT que tratam 
deste tipo de serviço. 
 
 
 

Local e data:............................................................................. 
 

 
Assinatura(s): 

 
 

 
___________________________________ 

Nome da Empresa licitante; e 
Nome do(s) Representante(s) legal(ais) do licitante 

 
 
 

Assinatura: 
 
 

 
________________________________________ 

 .......... 
 
 
Obs.: Preencher em papel timbrado da Empresa e entregar ao representante da PBGÁS 
que acompanhou a visita, para devida assinatura. 
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A comprovação da boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada pela 
obtenção de Índices de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,00; Liquidez Corrente 
(LC) igual ou superior a 1,00, e Solvência Geral igual ou superior a 1,00, extraídos do 
balanço patrimonial apresentado, calculados pela licitante e confirmados pelo 
responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicação do seu nome e 
do número do registro no Conselho Regional de Contabilidade, através das seguintes 
fórmulas: 

 
 

             Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG = ------------------------------------------------------------  

      Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 

 
LC = Ativo Circulante 

      ------------------------- 
  Passivo Circulante  

 
 

SG =    Ativo Total 
        ----------------------------------------------------------- 

    Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 
 
 
 
Local e Data: _____________________________________ 
 
Assinatura do Responsável pela Contabilidade:_________________________ 
 
Nº do CRC: ______________ 
 
Justificativa para abordagem dos índices de liquidez: 
 
Os índices de liquidez são medidas de avaliação e acompanhamento da capacidade 
econômico-financeira de uma empresa, buscando a satisfação dos compromissos 
firmados por ela junto a terceiros. Esta avaliação é feita por meio de um comparativo 
direto entre os direitos – leia-se disponibilidades de caixa e créditos realizáveis, ante suas 
obrigações no que tange desde o pagamento de fornecedores e de salários aos 
funcionários, passando pelo recolhimento dos impostos e encargos sociais oriundos da 
atividade corrente do negócio, até a distribuição de dividendos aos seus sócios ou 
acionistas. 
 
Justifica-se a abordagem destes índices neste edital à luz da legislação contábil vigente 
no Brasil, bem como as melhores práticas gestão administrativa. Pois são observados 
alguns aspectos financeiros, a saber: 
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I. Índice de Liquidez Geral (LG): Este índice é utilizado para uma avaliação da 
capacidade de pagamento e cumprimento de obrigações, observando-se um 
horizonte compreendido entre o curto e longo prazos, através dos recursos não 
caracterizados como ativos permanentes. Leia-se: Curto Prazo como sendo o período 
compreendido dentro do exercício fiscal em curso; Longo Prazo como sendo o 
período que transcende o exercício fiscal corrente. Sendo assim, pode-se de 
estabelecer que na Liquidez Geral (LG) o fator ≥1 é interpretado como o início do 
índice ideal, ou seja, indica que a empresa tem bens e direitos no ativo circulante e 
realizável a longo prazo que corresponde a 01 (uma) vez o valor de suas dívidas e 
obrigações, podendo saldá-las sem que seja preciso recorrer aos bens do Ativo 
Permanente ou ainda sem que seja necessária a alienação de bens de uso na sua 
atividade. 

 
II. Índice de Liquidez Corrente (LC): Sendo um dos índices mais amplamente 

utilizados na avaliação e análise de balanços, pode-se se dizer que este pode indicar 
a saúde financeira de uma empresa, pois indica quanto esta poderá dispor em 
recursos de curto prazo, a exemplo do caixa e aplicações financeiras e ainda os 
recebíveis de terceiros, utilizando-os para honrar os compromissos também de curto 
prazo, a exemplo de fornecedores, empréstimos e financiamentos de curto prazo, 
salários entre outros configurados como sendo Passivo Circulante. Sendo assim, 
pode-se de estabelecer que na Liquidez Corrente (LC) o fator ≥1 é interpretado como 
o início do índice ideal, ou seja, indica que a empresa tem bens e direitos no ativo 
circulante que corresponde a 01 (uma) vez o valor de suas dívidas e obrigações, 
podendo saldá-las sem que seja preciso recorrer aos bens do Ativo Permanente, a 
capital de terceiros ou ainda sem que seja necessária a alienação de bens de uso na 
sua atividade. 

 
III. Índice de Solvência Geral (SG): Este índice é utilizado para uma avaliação da 

capacidade de pagamento e cumprimento de obrigações, observando-se um 
horizonte compreendido entre o curto, médio e longo prazos, considerando, também, 
os recursos caracterizados como ativos permanentes, ou seja, a totalidade dos ativos 
de uma empresa que poderão ser utilizados para honrar os compromissos de curto, 
médio e longo prazo. Sendo assim, pode-se de estabelecer que na Solvência Geral 
(SG) o fator ≥1 é interpretado como o início do índice ideal, ou seja, indica que a 
empresa tem ativos que correspondem a 01 (uma) vez o valor de suas obrigações 
exigíveis no decorrer de sua operação.  

 
Portanto, à luz da Lei 8.666/93, em seu Art. 3º, podemos justificar a presença destes 
índices neste Edital buscando a proposta que melhor atenda as expectativas da PBGÁS. 
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DECLARAÇÃO SOBRE USO DE MÃO-DE-OBRA INFANTIL 
 
 
 
 
 
À 

PBGÁS 
 
 

Ref: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2014 
 

 
 
 
Prezados Senhores,  
 
 
A ................... (Nome da Empresa), inscrita no CNPJ/MF nº. ......................................, 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(Sra) 
..........................................................., portador(a) do Documento de Identidade nº. 
........................ e do CPF nº. ................................, DECLARA, para fins do disposto no 

inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 

(    ) Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
 
 

 
___________________________ 

Local e Data 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is) 

 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E 

IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 
 
 
 
 
À 

PBGÁS 
 
 

Ref: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2014 
 
 
 

 
Prezados Senhores, 
 

  
Prezados Senhores, 
 

 
A ................... (Nome da Empresa), inscrita no CNPJ/MF nº. ......................................, 

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(Sra) 

..........................................................., portador(a) do Documento de Identidade nº. 

........................ e do CPF nº. ................................, DECLARA, sob as penalidades da 

Lei, estar ciente da obrigatoriedade de informar a superveniência, se houver, de 

algum fato impeditivo da manutenção das condições de habilitação.  

 
A presente declaração é feita sob as penas da lei. 
 

 
___________________________ 

Local e Data 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is) 



 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2014 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS - ANEXO K 

_______________________________________ 

Página 1 de 1 

 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 
À 
Companhia Paraibana de Gás - PBGÁS 
 

Ref: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2014 
 
Prezados Senhores, 

 
 
Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas, nossa Proposta de Preços, 
para o serviço objeto da presente Licitação, de acordo com as exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos. 
 
O preço total para execução do objeto da Licitação em referência é de R$ xx,xx 
(xxx reais), conforme Planilha de Preços Unitários que segue, assumindo inteira 
responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham ser verificados na 
sua preparação. 
 
Caso venhamos a ser vencedores da presente Licitação, informamos: 
 

 O(s) Representante(s) Legal(is) para assinatura do Contrato, 
será(ão) o(s) Sr(s)... 

 

 O nº da conta do Banco, onde serão depositados os pagamentos 
referentes ao Contrato, é...   

 
O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a 
contar da data de abertura dos envelopes. 
 

____________________________________ 
Local e Data 

_____________________________________________________ 
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is) 

 



DIRETORIA/GERÊNCIA:

DTC/GEE

DATA:

1 -x- -x- -x- -x-                                       -   

1.1 und 1

1.2 und 1

1.3 und 1

1.4 und 1

1.5 und 1

2 -x- -x- -x- -x-                                       -   

2.1 und 30

3 -x- -x- -x- -x-                                       -   

3.1 m 390

3.2 m 390

4 -x- -x- -x- -x-                                       -   

4.1 und 550

5 und 26

6  -x- -x- -x- -x-                                       -   

6.1 und 250

6.2 und 150

6.3 und 50

6.4 und 50

6.5 und 50

7 -x- -x- -x- -x-                                       -   

7.1 m 30

7.2 m 30

7.3 m 30

7.4 m 30

7.5 m 30

7.6 m 30

8 -x- -x- -x- -x-                                       -   

8.1 -x- -x- -x-
-

x

-

-x- -x-

8.1.1 und 20

8.1.2 und 10

8.1.3 und 10

8.2 -x- -x- -x-

-

x

-

-x- -x-

8.2.1 und 75

8.2.2 und 150

8.3 m 75

9 -x- -x- -x- -x-                                       -   

9.1 und 30

ELABORADO POR: APROVADO POR:

DATA: DATA:

RESUMO:

1. Preço Total com BDI

2. Valor BDI

 3. Custo Direto 

Conjunto para 01 (um) apartamento (kit básico)

Conjunto para 02 (dois) ou mais apartamentos (kit adicional)

Extensão adicional para adequação do ponto de ligação do aparelho, em tubo de cobre flexível 3/8".

COMISSIONAMENTO E PARTIDA ASSISTIDA  

CRM’s para clientes residenciais e comerciais.

Em piso, com revestimento em porcelanato.

Em concreto simples ou armado.

ADEQUAÇÃO DE APARELHOS E AMBIENTES 

Abertura de Rasgos ou Furos para Passagem de Tubulação Rígida ou Flexível, com dimensões 

máximas de 20cm x 20cm.

Em armários.

Em alvenarias.

Conversão de fogão, modelo de mesa (cooktop), com 1 a 4 bocas.

Conversão de fogão, modelo de mesa (cooktop), com 5 ou 6 bocas.

Conversão de forno de embutir.

Em concreto.

Adaptações nas Caixas de Passagem dos hall’s dos edifícos, incluindo modificações dos arranjos 

mecânicos e substituição e/ou troca de equipamentos e acessórios 

CORTE E RECOMPOSIÇÃO DE PISO E PAREDES PARA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO INTERNA, COM 

DIÂMETRO ATÉ  1".

Em alvenaria emboçada e pintada.

Em alvenaria emboçada, com revestimento cerâmico.

Em alvenaria emboçada, com revestimento em porcelanato.

Em piso, com revestimento cerâmico.

RECENSEAMENTO  

Recenseamento dos aparelhos de consumo de gás natural.

QUEIMA DE GLP RESIDUAL

CONVERSÃO DE APARELHOS DE CONSUMO RESIDENCIAIS

Conversão de fogão com 4 bocas.

Conversão de fogão com 5 ou 6 bocas.

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CRMs

Montagem e Instalação de CRMs em abrigos metálicos em edificações residenciais e comerciais, 

inclusive teste de estanqueidade em bancada.

INTERLIGAÇÃO

Interligações de clientes residenciais em tubos de aço galvanizado DN 1”.

Teste de estanqueidade em interligações de clientes residenciais, em tubos de aço galvanizado DN 1”.

Administração Local.

Encargos Complementares.

UNID. QUANT.

MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, INST. CANTEIRO, ADM. LOCAL E ENC. COMPLEMENTARES

Mobilização dos Recursos.  

Desmobilização dos Recursos.

Instalação do Canteiro.

PREÇO UNIT. SEM 

BDI (R$)

PREÇO UNIT. COM 

BDI (R$)

PREÇO TOTAL COM 

BDI (R$)

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2014

ANEXO L/Q7 - PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS - PPU

OBJETO:

Interligação de clientes Residenciais e Comerciais no na Região Metropolitana de Campina Grande PB

 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS



1. CUSTO DIRETO DE OBRA (R$)(1) 1.280.660,30                      

VALOR (R$)

VALOR (R$)

3- A taxa de incidência do ISS pode ser de 2% a 5%. Foi considerada a taxa cobrada pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, ou seja, 5% sobre a mão-de-obra e considerada essa ultima 50% do 

custo total da obra, logo, 5%x50% = 2,5%.

4 -  A margem de contribuição adotada foi de 10%, levando-se em conta o valor da obra, mercado de construção de dutos no nordeste e histórico de licitações desertas na PBGÁS.

ARRECADAÇÕES

Fundo EMPREENDER - PB (Fundo de Apoio ao Empreendedorismo) 1,60%

NOTAS:

1 - Para o calculo do BDI, retiramos do custo direto da obra o valor da administração local e o valor dos encargos complementares.

2 - Cobrança a que se refere o Inciso II do Art. 8º da Lei Estadual nº 9.335, de 25 de janeiro de 2011, regulamentada pelo Decreto nº 32.086/2011. A retenção incide sobre todos os pagamentos 

realizados pelo Poder Executivo Estadual. Alíquota alterada de 1,5% para 1,6%, conforme Medida Provisória Nº 207, de 11 de julho de 2013.

ISS - Imposto Sobre Serviço (3)

TOTAL

PIS - Programa de Integração Social

COFINS - Finaciamento da Seguridade Social

SUB-TOTAL

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: DATA:

ORÇAMENTISTA: DATA:  

CUSTOS TRIBUTÁRIOS (COM MATERIAL)

TIPO DE IMPOSTO LUCRO PRESUMIDO(%)

T= Taxa referente aos tributos municipais, estaduais e federais

MC= Taxa referente a margem de contribuição (lucro ou beneficio) 

FE = Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo

4. TAXA DE BDI (BDI):

5. PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDI(PT = CDx(1+BDI/100))  

Margem de Contribuição (Beneficio ou Lucro) - MC

Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo - FE (2)

Fórmula do BDI

 BDI = {[(1+AC+CF+MI)/1-(T+MC+FE)]-1}x100

Onde:

BDI = Taxa do BDI

AC= Taxa de Administracação Central

Taxa de Incerteza (risco) do empreendimento

CF = Taxa referente ao custo financeiro

Tributos Federais

Tributos Estaduais

Tributos Municipais

3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA (PT).

DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI) % EM RELAÇÃO AO CUSTO DIRETO DA OBRA

Custos Tributários Totais (T)

Custo de Administração Central - AC

Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento - MI

Custo Financeiro - CF

DADOS FÍSICOS DA OBRA:

2.267.322,62                                                                                        

2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS(CD)

DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI) % EM RELAÇÃO AO CUSTO DIRETO DA OBRA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2014

MODELO DE PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE BDI - ANEXO N

COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (com exceção de Mobilização, Desmobilização, Instalação de Canteiro, Administração Local e 

Encargos Complementares)

COMPANHIA PARAIBANA DE GAS

Interligação de clientes Residenciais e Comerciais no na Região Metropolitana de Campina Grande PB

LOCAL:  João Pessoa/ PB



ITEM
UN. QTD

Preço Unit.                  

(R$)

Preço Total 

(R$)

1

1.1

mês 0,3 4.632,50 1.389,75

mês 12 600,00 7.200,00

mês 12 600,00 7.200,00

mês 12 480,00 5.760,00

1.2
% 107,05% 21.549,75 23.069,01

2 1,2065

2.1

mês 12 283,53 3.402,36

2.2

Lt /mês 12 567,06 6.804,72

2.3 mês 12 108,59 1.303,08

2.4 mês 12 60,33 723,96

2.5 mês 12 84,46 1.013,52

3
3.1 mês 12 422,28 5.067,36

3.2 mês 1 72,39 72,39

3.3 mês 12 54,29 651,48

3.4 mês 12 132,72 1.592,64

3.5 mês 12 211,14 2.533,68

3.6 mês 12 705,80 8.469,60

3.7 mês 12 72,39 868,68

3.8 mês 12 114,62 1.375,44

3.9 mês 12 114,62 1.375,44

3.10 mês 12 30,16 361,92

3.11 mês 12 108,59 1.303,08

3.12 mês 1 138,75 138,75

3.13 mês 0 114,62 0,00

3.14 mês 12 42,23 506,76

3.15 mês 12 500,70 6.008,40

3.16 mês 12 500,70 6.008,40

4
4.1 mês 12 5.758,62 69.103,44

4.2 % 20,00% 69.103,44 13.820,69

5
5.1 un. 1 138,75 138,75

5.2 un. 1 705,80 705,80

5.3 mês 1 138,75 138,75

5.4 mês 12 72,39 868,68

5.5 un. 12 705,80 8.469,60

5.6 un. 12 1.411,61 16.939,32

5.7 un. 12 138,75 1.665,00

5.8 mês 12 0,00

5.9 mês 12 0,00

6 mês 12 0,00

CUSTO TOTAL (R$) 206.050,45

DESPESA MENSAL COM ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 41.210,09 5

DATA: 15/10/2014

DMAC 41.210,09             

FMO* 138.738,20           

N 12,00

FME 600.000,00           

CD 1.280.660,30        

AC =

*Adotado FMO= (CD*1,3)/N - Cálculo estimado de faturamento da obra. Onde N é o número de meses da Obra.

T*

Juros mensais de 

financiamento de capital de 

giro cobrado pelas 

instituições financeiras. 2,00% 1

N** Número de dias corridos 30 1,02
CF

               * Atualmente em torno de 2%

** Dias corridos entre o desembolso e o recebimento.

Foi utilizado a fórmula abaixo:

* Foi considerado como empreendimento de médio baixo. ##

Baixo 1,46%

Médio 2,36%

Alto 5,91%

CF- TAXA DE CUSTO FINANCEIRO

2,00%

MI - TAXA DA MARGEM DE INCERTEZA DO EMPREENDIMENTO

FAIXA DE RISCO PERCENTUAL DO CUSTO DIRETO

Mínimo 0,57%

DESPESA MENSAL DA ADM. CENTRAL

FATURAMENTO MENSAL DA OBRA

PRAZO DA OBRA EM MESES

FATURAMENTO MENSAL DA EMPRESA

CUSTO DIRETO DA OBRA

8,93%

Despachantes

Diversos

TRIBUTOS (Impostos, taxas e Cointribuições)

ORÇAMENTISTA (Nome, título, CREA e assinatura)

Eng. Carlos Eduardo de Farias Coelho  CONFEA 160008070-7

Obs. Foi utilizado como base para o calculo das despesas da administração central  do exemplo 1 do trabalho do CREA-PB " Metodologia de Cálculo das Taxas 

de Encargos Sociais, Benefícios e Despesas Indiretas - BDI" de Setembro de 2009.

AC - TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Seguro-Garantia de Proposta

Taxas para certidões e diversos

Cópias e autenticações

Alimentação em Viagens

Estada em Viagens

Despesas diversas em viagens

Serviços Advocatícios

PRÓ-LABORE DA DIRETORIA
Pró-Labore  

Encargos Sociais - INSS Obrigatório

BUSCA DE MERCADO
Aquisições de Editais

Materiais de Copa e Limpeza

Manutenção de Equipamentos de Escritório

Manutenção de Escritórios

Reposição de Equipamentos de Escritórios

Malote/Correios

Serviços Contabeis

Conta Mensal de Energia Elétrica

Conta Mensal de Telefone Fixo

Conta Mensal de Telefone Celular da Diretoria

Conta Mensal de Provedor de Internet

Vigilância Eletrônica

Material de Expediente, Inclusive Informática

Emplacamentos

Seguro Total de Veículos

DESPESAS COM ESCRITORIO
Aluguel da Sede da Empresa

Mobiliário e Equipamentos Diversos

Conta Mensal de Água

VEÍCULOS
Amortizações

Veículos, motos, etc.

Combustíveis

Veículos, motos, etc.

Manutenção

Salário

Engenheiro Orçamentista

fator de correção dos preços: 

INCC, aplicado de dez/2008 

até set/2011, nos itens 2.1 até 

o item 6, exceto o item 4.2

Secretária

Auxiliar Técnico

Auxiliar de Serviços Gerais

Encargos Sociais e Trabalhistas: mensalista incluindo 

encargos complementares

DESPESAS MENSAIS COM ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Interligação de clientes Residenciais e Comerciais no na Região Metropolitana de Campina Grande PB

DESCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

PESSOAL ADMINISTRATIVO



1. CUSTO DIRETO DE OBRA (R$)(1) 1.280.660,30                      

VALOR (R$)

-R$                 

-R$                 

-R$                 

VALOR (R$)

TOTAL

PIS - Programa de Integração Social

COFINS - Finaciamento da Seguridade Social

SUB-TOTAL

ISS - Imposto Sobre Serviço (3)

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: DATA:

ORÇAMENTISTA: DATA:  

CUSTOS TRIBUTÁRIOS (COM MATERIAL)

TIPO DE IMPOSTO LUCRO PRESUMIDO(%)

T= Taxa referente aos tributos municipais, estaduais e federais

MC= Taxa referente a margem de contribuição (lucro ou beneficio) 

FE = Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo

4. TAXA DE BDI (BDI):

5. PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDI(PT = CDx(1+BDI/100))  

Margem de Contribuição (Beneficio ou Lucro) - MC

Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo - FE (2)

Fórmula do BDI

 BDI = {[(1+AC+CF+MI)/1-(T+MC+FE)]-1}x100

Onde:

BDI = Taxa do BDI

AC= Taxa de Administracação Central

Taxa de Incerteza (risco) do empreendimento

CF = Taxa referente ao custo financeiro

Tributos Federais

Tributos Estaduais

Tributos Municipais

3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA (PT).

DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI) % EM RELAÇÃO AO CUSTO DIRETO DA OBRA

Custos Tributários Totais (T)

Custo de Administração Central - AC

Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento - MI

Custo Financeiro - CF

DADOS FÍSICOS DA OBRA:

1.002.573,28                                                                                        

2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS(CD)

DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI) % EM RELAÇÃO AO CUSTO DIRETO DA OBRA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2014

MODELO DE PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE BDI - ANEXO N

COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (para Mobilização, Desmobilização, Instalação de Canteiro, Administração Local e Encargos 

Complementares)

COMPANHIA PARAIBANA DE GAS

Interligação de clientes Residenciais e Comerciais no na Região Metropolitana de Campina Grande PB

LOCAL:  João Pessoa/ PB



EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2014

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D+E) 116,37

E 1 ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES

TOTAL DO GRUPO E 0,00

TOTAL DO GRUPO D

ITEM GRUPO E %

D 2

17,11

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 

REINCIDÊNCIA 0,53

ITEM GRUPO D %

D 1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 16,58

ITEM GRUPO B %

A 1

A 2

A 3

A 4

A 7

A 5

A 9

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

Obra:

 PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
ANEXO O

SERVIÇO DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE

SECONCI 

%ITEM GRUPO A

3,00

0,60

TOTAL DO GRUPO A

PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS

SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 

SERVIÇO DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA

SALÁRIO EDUCAÇÃO

FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS

RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT

A 6

A 8

36,80

0,00

20,00

1,50

1,00

0,20

2,50

8,00

B 9 FÉRIAS 7,95

B 3 AUXÍLIO-DOENÇA 0,90

B 8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12

B 5 LICENÇA-PATERNIDADE 0,08

B 6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72

2,05

B 4 13º SALÁRIO 10,86

B 1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,04

TOTAL DO GRUPO B 45,06

B 11 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03

B 2 FERIADOS 4,31

B 7 DIAS DE CHUVA 

ITEM GRUPO C %

C 1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,35

TOTAL DO GRUPO C 17,40

C 5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,45

C 4 INDENIZAÇÃO - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 5,32

C 2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,28

C 3 FÉRIAS IDENIZADAS 6,00



DIRETORIA/GERÊNCIA:

DTC/GEE

DATA:

12/11/2014

1 -x- -x- -x- -x-                175.164,50 

1.1 und 1 2.591,81                            3.151,12                    3.151,12 

1.2 und 1 2.495,81                            3.034,41                    3.034,41 

1.3 und 1 33.213,28                        40.380,71                  40.380,71 

1.4 und 1 84.313,83                      102.508,75                102.508,75 

1.5 und 1 21.458,72                        26.089,51                  26.089,51 

2 -x- -x- -x- -x-                  52.933,80 

2.1 und 30 1.291,32                            1.764,46                  52.933,80 

3 -x- -x- -x- -x-                  83.148,00 

3.1 m 390 107,61                                 147,04                  57.345,60 

3.2 m 390 48,42                                    66,16                  25.802,40 

4 -x- -x- -x- -x-                  72.787,00 

4.1 und 550 96,85                                  132,34                  72.787,00 

5 und 26                   53,81                    73,53                    1.911,78 

6  -x- -x- -x- -x-                176.670,50 

6.1 und 250 245,63                                 335,63                  83.907,50 

6.2 und 150 258,89                                 353,75                  53.062,50 

6.3 und 50 215,22                                 294,08                  14.704,00 

6.4 und 50 225,98                                 308,78                  15.439,00 

6.5 und 50 139,89                                 191,15                    9.557,50 

7 -x- -x- -x- -x-                    9.219,00 

7.1 m 30 8,61                                      11,76                       352,80 

7.2 m 30 12,91                                    17,64                       529,20 

7.3 m 30 16,14                                    22,05                       661,50 

7.4 m 30 23,67                                    32,34                       970,20 

7.5 m 30 79,63                                  108,81                    3.264,30 

7.6 m 30 83,94                                  114,70                    3.441,00 

8 -x- -x- -x- -x-                  21.812,90 

8.1 -x- -x- -x- -x- -x-

8.1.1 und 20 24,75                                    33,82                       676,40 

8.1.2 und 10 32,28                                    44,11                       441,10 

8.1.3 und 10 19,64                                    26,84                       268,40 

8.2 -x- -x- -x- -x- -x-

8.2.1 und 75 53,81                                    73,53                    5.514,75 

8.2.2 und 150 59,26                                    80,97                  12.145,50 

8.3 m 75 27,00                                    36,89                    2.766,75 

9 -x- -x- -x- -x-                    2.205,90 

9.1 und 30 53,81                                    73,53                    2.205,90 

595.853,38            

143.901,32            

            451.952,06 

ELABORADO POR: APROVADO POR:

DATA: DATA:

PREÇO TOTAL 

COM BDI (R$)

Adaptações nas Caixas de Passagem dos hall’s dos edifícos, incluindo modificações dos arranjos 

mecânicos e substituição e/ou troca de equipamentos e acessórios 

Conjunto para 01 (um) apartamento (kit básico)

INTERLIGAÇÃO

Administração Local.

Instalação do Canteiro.

PREÇO UNIT. 

COM BDI (R$)

Em alvenaria emboçada, com revestimento em porcelanato.

Em alvenaria emboçada e pintada.

CORTE E RECOMPOSIÇÃO DE PISO E PAREDES PARA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO INTERNA, COM 

DIÂMETRO ATÉ  1".

Interligações de clientes residenciais em tubos de aço galvanizado DN 1”.

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2014

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS DO ORÇAMENTO - PPUO 

ANEXO P

OBJETO:

Interligação de clientes Residenciais e Comerciais no na Região Metropolitana de Campina Grande 

PB

 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, INST. CANTEIRO, ADM. LOCAL E ENC. COMPLEMENTARES

Mobilização dos Recursos.  

Desmobilização dos Recursos.

PREÇO UNIT. 

SEM BDI (R$)
UNID. QUANT.

Encargos Complementares.

Conversão de fogão, modelo de mesa (cooktop), com 1 a 4 bocas.

Conversão de fogão, modelo de mesa (cooktop), com 5 ou 6 bocas.

CONVERSÃO DE APARELHOS DE CONSUMO RESIDENCIAIS

Conversão de fogão com 4 bocas.

Conversão de fogão com 5 ou 6 bocas.

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CRMs

Conversão de forno de embutir.

QUEIMA DE GLP RESIDUAL

Montagem e Instalação de CRMs em abrigos metálicos em edificações residenciais e comerciais, 

inclusive teste de estanqueidade em bancada.

Abertura de Rasgos ou Furos para Passagem de Tubulação Rígida ou Flexível, com dimensões 

máximas de 20cm x 20cm.

Em armários.

Recenseamento dos aparelhos de consumo de gás natural.

Em piso, com revestimento em porcelanato.

Em concreto simples ou armado.

Teste de estanqueidade em interligações de clientes residenciais, em tubos de aço galvanizado DN 1”.

RECENSEAMENTO  

Em piso, com revestimento cerâmico.

Em alvenaria emboçada, com revestimento cerâmico.

CRM’s para clientes residenciais e comerciais.

 3. Custo Direto 

2. Valor BDI (NOTA 3)

1. Preço Total com BDI (NOTA 3)

RESUMO:

COMISSIONAMENTO E PARTIDA ASSISTIDA  

ADEQUAÇÃO DE APARELHOS E AMBIENTES 

Em concreto.

Conjunto para 02 (dois) ou mais apartamentos (kit adicional)

Extensão adicional para adequação do ponto de ligação do aparelho, em tubo de cobre flexível 3/8".

Em alvenarias.



 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2014 

MINUTA DO CONTRATO – ANEXO Q 

_______________________________________ 

Página 1 de 10 

 

 
CONTRATO Nº ........../.......... DTC/GEE 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA 
PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS E  
............................................... 

 
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS, sociedade de economia mista, estabelecida na 
Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, n° 
4.756, bairro do Cabo Branco, inscrita no CNPJ/MF sob o no 00.371.600/0001-66, 
inscrição estadual no 16.107.410-3, doravante denominada PBGÁS, neste ato 
representada pelo seu Diretor Presidente GEORGE VENTURA MORAIS, brasileiro, 
casado, advogado, portador do RG nº 1948934 - SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 
035.715.584-05, residente e domiciliado à Rua Costa Bela Vista, nº72, aptoº 202 – D, 
Ponta de Campina, Cabedelo, Estado da Paraíba, e pelo seu por seu Diretor Técnico-
Comercial, CARLOS AUGUSTO DE VASCONCELOS, brasileiro, casado, engenheiro 
civil, portador do RG nº 1395535 - SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 166.938.094-94, 
residente e domiciliado à Rua Dep. Geraldo Mariz, nº 525, Edf. Solar Tambauzinho, aptº 
1101, Tambauzinho, João Pessoa/PB, e __________, com sede na Cidade __________, 
Estado __________, na Rua __________, __________, __________, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º __________, neste ato representada pelo(s) seu(s) __________, 
__________, doravante denominado CONTRATADO têm entre si ajustado o presente 
Contrato proveniente do Pregão Presencial n.º 024/2014, fundamentado na Lei Federal 
nº 10.520 de 17/07/2002, no Decreto Federal n.º 3.555, de 08/08/2000 e Decreto 
Estadual nº. 24.649, de 02/12/2003, Lei Estadual nº 9.697/12, aplicando-se, 
subsidiariamente, no que couber, a Lei nº. 8.666/93 e demais normas correlatas, 
aplicáveis aos casos omissos e mediante as seguintes condições: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1 - Contratação de do serviço montagem de componentes de Conjunto de 
Regulagem e Medição (CRM) em abrigo, interligação de rede de gás, 
recenseamentos e conversões de aparelhos a gás, incluindo adequações, 
destinados ao fornecimento do Gás Natural aos consumidores integrantes do 
Programa Residencial e Comercial na Região Metropolitana de Campina Grande-
PB, conforme detalhado no ANEXO Q4 – Memorial Descritivo. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE EXECUÇÃO E REGIME 
2.1 - Os serviços a que se refere este Contrato serão executados sob a forma de 
execução indireta no Regime de Empreitada por Preço Unitário.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇOS E VALOR 

3.1 - O valor do presente Contrato é de R$ _________ (_______, _________), a preços 
referenciados ao mês de _______ de 20__. 

3.1.1 - O valor a ser pago pela PBGÁS pela execução dos serviços será o 
resultado do somatório dos valores dos preços parciais estabelecidos no ANEXO 
K - “Planilha de Preços Unitários - PPU” aplicados aos serviços efetivamente 
realizados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO da PBGÁS. 
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3.1.2 - As quantidades de serviços constantes da Planilha de Preços Unitários são 
estimadas, podendo, por conseguinte, ocorrer uma variação para mais ou para 
menos, sem que caiba ao CONTRATADO o direito a qualquer reclamação, 
indenização ou o de solicitar alteração dos preços unitários propostos nos termos 
do § 1º do Art. 65 da Lei 8.666/93. 

 
3.2 - Nos preços estabelecidos no Contrato estão incluídas todas as despesas que 
onerem, direta ou indiretamente, os serviços contratados, bem como o lucro 
(bonificação), não cabendo quaisquer reivindicações do CONTRATADO, a título de 
revisão de preço ou reembolso, seja a que título for. 
 
3.3 - Na hipótese de não constarem do Contrato os preços unitários para a realização de 
eventuais acréscimos de serviços para complementação do objeto do Contrato, os 
mesmos deverão ser compostos através dos índices e custos dos insumos apresentados 
na Composição de Preços Unitários (CPU) e aplicação do respectivo BDI. Caso não 
existam na CPU os custos dos insumos necessários, estes deverão ser acordados entre 
as partes, obedecendo a parâmetros de mercado. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 4.1 - Os recursos financeiros necessários aos pagamentos da execução do objeto deste 
contrato estão devidamente equacionados e assegurados especificamente no orçamento 
da PBGÁS, e correrão por conta da seguinte classificação orçamentária: 1.1.2.4 – 
INVESTIMENTO: Borborema Residencial e Comercial e 2.10.2 – DESPESA: 
Conversões de Clientes. 

 

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1 - Os serviços executados serão pagos ao CONTRATADO com as seguintes 
condições: 

5.1.1 - Os documentos de cobrança deverão ser apresentados para pagamento no 
escritório da PBGÁS, localizado, na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, nº 4756, 
bairro de Cabo Branco, Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, ou em outro local 
por ela indicado, emitindo separadamente, Nota Fiscal dos produtos e de eventual 
reajuste, no primeiro dia útil do mês posterior ao do período mensal de prestação do 
serviço objeto desse CONTRATO.  

a) Em função de adequação do trâmite de documentos ao calendário tributário, 
documentos de cobrança emitidos após o dia 01 só serão pagos 10 dias úteis após o 
recebimento dos mesmos.  

b) Em caso de incidência de juros moratórios ou multa por atraso no recolhimento 
dos impostos decorrentes dos fornecimentos, os mesmos serão deduzidos do 
pagamento ao CONTRATADO. 

5.1.2 - Os documentos de cobrança apresentados pelo CONTRATADO, bem como o 
documento de cobrança final, serão pagos deduzidas as importâncias que, a qualquer 
título, nas condições estipuladas no Contrato ou outras especialmente acordadas, 
sejam devidas à PBGÁS 
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5.1.2.1 - Por ocasião do pagamento, e de acordo com os termos do inciso II, do 
art. 7º, da Lei nº 10.128/2013, será retido 1,6% (um vírgula seis por cento) das 
empresas de médio porte ou superior e 1% (um por cento) das empresas de 
pequeno porte, em favor do Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo – 
Fundo Empreender PB, do Governo do Estado da Paraíba, incidente sobre o 
valor constante da nota fiscal, fatura ou recibo emitido pelo licitante 
CONTRATADO. 

5.1.3 - O CONTRATADO deverá indicar, obrigatoriamente, nos respectivos 
documentos de cobrança, o número do presente Contrato, o período de execução do 
objeto, bem como o nome e código do Banco e da agência e o número da conta-
corrente do CONTRATADO em que será creditado o pagamento. 

5.1.4 – Em conformidade com a legislação vigente, o CONTRATADO deve emitir nota 
fiscal por município onde foi efetivamente executado o serviço.  

5.1.5 - O documento de cobrança deve ser emitido com base no item realizado da 
Autorização de Fornecimento (AF) que lhe deu origem, devidamente atestada. 

5.1.6 - Caso sejam constatadas irregularidades nos documentos de cobrança 
apresentados, o prazo para pagamento estabelecido será contado a partir da data da 
reapresentação, pelo CONTRATADO, dos documentos de cobrança devidamente 
corrigidos, sem prejuízo da continuidade dos serviços. 

5.2 - O CONTRATADO deverá obrigatoriamente apresentar, junto com os documentos 
de cobrança: 

5.2.1 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional, mediante apresentação 
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 
conforme art. 1º da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014; 

5.2.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação 
de Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, emitida pela 
Secretaria da Fazenda do Estado do domicílio ou sede do CONTRATADO; 

5.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação 
de Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, emitida pela 
Secretaria da Fazenda do Município do domicílio ou sede do CONTRATADO; 

5.2.4 - Prova de regularidade de situação relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, 
mediante apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela 
Caixa Econômica Federal (CEF), e; 

5.2.5 - Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação 
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com efeitos 
de Negativa, de acordo com a Lei Federal nº 12.440/2011. 

5.2.6 - Comprovantes de depósito na conta bancária do empregado referente ao 
pagamento dos salários, do mês anterior, juntamente com as cópias das folhas de 
pagamento ou contracheques e/ou outros documentos equivalentes, com as 
respectivas assinaturas dos empregados alocados na execução dos serviços 
contratados, atestando o recebimento dos valores; 
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5.2.7 - Comprovantes/guias de recolhimento da contribuição previdenciária (INSS) do 
empregador e dos empregados alocados na execução dos serviços contratados, 
conforme dispõe o artigo 195, § 3o da Constituição federal, sob pena de rescisão 
contratual, observada a obrigatoriedade de fornecer a relação nominal dos 
empregados a que se referem os recolhimentos; e, 

5.2.8 - Comprovante da entrega dos vales transporte aos empregados alocados na 
execução dos serviços contratados, sem o que não serão liberados os pagamentos 
das respectivas faturas. 

5.3 - Os pagamentos ou parte dos mesmos poderão ser suspensos ou retidos, uma vez 
comunicado ao CONTRATADO, até que este cumpra integralmente a condição 
contratual infringida, nos seguintes casos: 

5.3.1 - Inobservância de condições e cláusulas contratuais; 

5.3.2 - Danos causados à PBGÁS ou a terceiros. 

5.4 – Caso a PBGÁS deixe de cumprir com o pagamento na data prevista (desde que 
tenham sido cumpridas pelo CONTRATADO as exigências e datas de protocolo 
referentes), o valor do pagamento será atualizado monetariamente através do INPC – Pro 
Rata Tempore. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 

6.1 – Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data limite para apresentação da proposta, após o que serão 
reajustados conforme o caso, na forma do § 8º do Artigo 65 da Lei 8.666/93, de acordo 
com a seguinte fórmula: 

 

V
Po

PoPi
R )(  

 

Em cuja fórmula: 

R = Valor do reajuste; 

i = Décimo segundo mês após a data limite para apresentação da proposta (data base 
informada no item 3.1), ou, conforme o caso, vigésimo quarto mês, ou trigésimo sexto 
mês e assim por diante, após a mencionada data, nos contratos de maior prazo; 

o = Mês da data limite para apresentação da proposta; 

V = Valor de pagamento dos itens de serviço ou da etapa, a preços iniciais; 

e cujo índice publicado pelo site www.fgvdados.com.br ou a revista Conjuntura 
Econômica da Fundação Getúlio Vargas, válidos para cada mês indicado acima, é: 

P = Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) 

6.2 - Caso o índice de reajuste publicado pelo site www.fgvdados.com.br ou a revista 
Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas não esteja disponível, por não ter 
sido publicado até a data do faturamento, será utilizado para o cálculo do reajuste o 

http://www.fgvdados.com.br/
http://www.fgvdados.com.br/
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índice anterior disponível, ficando a diferença de reajuste a ser paga ou restituída junto 
com o primeiro pagamento após a mencionada publicação. 

6.3 - Os preços contratuais não serão reajustados em caso de atrasos verificados e não 
justificados por parte do CONTRATADO que influenciem no prazo contratual dos 
serviços, ou cujas justificativas não forem aceitas pela PBGÁS.  

6.4 - Caso ocorra a prorrogação ou a antecipação do prazo de conclusão de algum 
serviço, de um período para outro, a contar da data limite para apresentação da proposta, 
devidamente autorizadas pela PBGÁS, prevalecerão os índices vigentes no período de 
sua efetiva conclusão. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZOS 

7.1 – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

7.1.1 – O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, contados 
a partir da data da sua assinatura, podendo, por interesse da Administração, ser 
prorrogado mediante aditamento contratual em conformidade com o Art. 57 da Lei 
8.666/93. 

 

7.2 – PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.2.1 – O prazo de execução dos serviços objeto do presente Contrato é de 
08 (oito) meses, contados a partir da data da emissão da AS, em 
conformidade com o ANEXO Q11 – Cronograma Contratual. 

7.2.2 - Ocorrendo impedimento, inclusive comprovada força maior ou caso 
fortuito, sustação ou paralisação do Contrato, devidamente registrado no 
Relatório Diário de Ocorrências (RDO) e reconhecido pela FISCALIZAÇÃO, 
o Cronograma Contratual será prorrogado automaticamente por igual 
período, desde que a paralisação tenha ocorrido por motivos aceitos pela 
PBGÁS.  

7.2.2.1 - As ocorrências determinantes do atraso deverão ser levadas 
ao conhecimento da PBGÁS, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, sob 
pena de considerar-se que o CONTRATADO renunciou ao direito de 
prorrogação. 

7.2.3 - Serão, também, acrescidos ao(s) prazo(s) de conclusão dos 
serviços os dias de paralisação decorrentes de modificações do projeto 
feitas pela PBGÁS, que, comprovadamente, afetem o andamento dos 
serviços, ou decorrentes de atrasos no fornecimento de elementos 
técnicos, da PBGÁS, ou ainda da demora na entrega do local dos serviços 
quando tais providências forem encargo da PBGÁS, desde que essas 
ocorrências sejam comunicadas, por escrito, pelo CONTRATADO. 

7.2.4 - Não caberá qualquer extensão do prazo de execução dos serviços 
caso a FISCALIZAÇÃO recuse serviço(s) executado(s) em desacordo com 
o ANEXO Q4 - Memorial Descritivo e demais anexos. 
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7.2.5 - Se a PBGÁS verificar, a qualquer tempo, que o andamento dos 
serviços não permitirá a sua execução no prazo previsto no Cronograma, 
por culpa exclusiva do CONTRATADO, consideradas as prorrogações de 
prazo previstas, poderá exigir, e este se obriga a atender, o acréscimo de 
mão-de-obra, a execução de serviços em horas - extras e/ou a utilização 
de equipamentos adicionais, tanto quanto for necessário, de modo a 
eliminar o atraso e permitir a conclusão dos serviços na data prevista, sem 
que isto, no entanto, implique em qualquer alteração dos preços 
contratuais. 

7.2.5.1 - O fato de a PBGÁS não usar os direitos previstos no item 
anterior, não constituirá, em hipótese alguma, motivo alegável pelo 
CONTRATADO para se eximir da responsabilidade de executar os 
serviços no prazo contratual previsto e/ou das cominações legais e 
contratuais a que estiver sujeita, na forma do Contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 
CONTRATUAIS  

8.1 – O CONTRATADO deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
contados a partir da data da emissão da Autorização de Fornecimento, a Garantia do 
Cumprimento das Obrigações Contratuais, por qualquer uma das formas previstas no 
Artigo 56, §1º, da Lei 8.666/93, no valor correspondente ao percentual de 5% (cinco por 
cento) do valor do Contrato.   

8.1.1 – Esta Garantia deverá ser válida durante a vigência do Contrato, e será 
devolvida após a sua execução e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente 
pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor emitido pelo IBGE.  

8.2 - No caso de aditamento de prazo e/ou valor do Contrato, a Garantia deverá ser 
renovada pelo mesmo período e/ou percentual do valor aditado.  

8.3 - Caso a garantia, ou parte dela, seja utilizada em pagamento de qualquer obrigação, 
inclusive multas contratuais ou indenizações a terceiros, o CONTRATADO obriga-se a 
repô-la ou complementá-la, no valor correspondente ao efetivamente utilizado, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data em que for notificado pela PBGÁS. 

8.4 - A garantia, ou seu saldo, será liberada ou restituída, após a execução do contrato, 
em conformidade com o § 4° do art. 56 da Lei n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA - DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS 
PARTES 

9.1 - Além das obrigações constantes no Anexo 2 – Termo de Referência deste 
Contrato, obriga-se o CONTRATADO: 

9.1.1 - Responsabilizar-se integralmente pela perfeita execução do objeto 
contratado, não podendo eximir-se, ainda que parcialmente, atribuindo quaisquer falhas 
ou deficiências do fornecimento a erros de especificação. 

9.1.2 - Preservar e manter a PBGÁS a salvo de quaisquer reivindicações, 
demandas, queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou 
omissão. 
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9.1.3 - Além dos casos decorrentes da legislação em vigor, o CONTRATADO é 
responsável exclusivo, para com a PBGÁS ou para com terceiros, por: 

 Defeitos decorrentes de inobservância ou infração das condições do 
presente CONTRATO, de seus documentos complementares, das leis, 
regulamentos ou posturas em vigor; 

 Infração de direitos de uso de processos protegidos por marcas ou 
patentes, respondendo pelas indenizações, taxas e comissões devidas, 
bem como por qualquer reclamação resultante do mau uso que deles fizer. 

9.1.4 - O CONTRATADO é obrigado a manter as obrigações assumidas e as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante toda a execução do 
contrato.  

9.1.5 - Comunicar, imediatamente e por escrito, à PBGÁS, tão logo sejam do seu 
conhecimento os procedimentos fiscais, ainda que de caráter interpretativo, os quais 
possam ter reflexos financeiros sobre o contrato. 

9.1.6 - A mão de obra empregada pelo CONTRATADO, na execução do objeto do 
contrato, não terá nenhuma vinculação empregatícia com a PBGÁS, descabendo, 
portanto, imputação de qualquer obrigação social a esta, observando-se o disposto no 
art. 71, da Lei n° 8.666/93. 

9.1.7 - Dentro do prazo da prescrição legal, o CONTRATADO deverá se 
responsabilizar pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 
decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados e prepostos, bem 
como se obrigar por quaisquer responsabilidades de ações judiciais que venham a ser 
atribuídas à PBGÁS em decorrência deste Contrato.  

9.1.8 - O CONTRATADO é obrigado a reparar, corrigir ou substituir, às suas 
expensas exclusivas, sem transferência de ônus de qualquer natureza para a PBGÁS, no 
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem defeitos ou incorreções.   

9.1.9 - O CONTRATADO é responsável pelos danos causados diretamente à 
PBGÁS ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 
órgão interessado. 

9.2 – Obriga-se a PBGÁS a: 

9.2.1 - Fornecer ao CONTRATADO todos os elementos que se fizerem 
necessários à compreensão das especificações dos serviços e das condições 
contratuais, colaborando com o CONTRATADO, quando solicitado, no seu estudo e 
interpretação. 

9.2.2 - Efetuar os pagamentos devidos na forma e condições estabelecidas na 
Cláusula Quinta, deste Contrato. 

9.2.3 - Notificar, por escrito, o CONTRATADO, fixando-lhe o prazo para corrigir 
erros, defeitos ou irregularidades encontradas nos serviços. 

9.2.4 - Notificar, por escrito, o CONTRATADO, da aplicação de eventual 
penalidade, nos termos da Cláusula Décima - Penalidades, deste Contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - PENALIDADES 

10.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a PBGÁS poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções: 

a) Advertência; 
b) Multa por atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos, as quais serão 

representadas por percentuais do valor da obrigação em atraso, não 
excedendo o percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, 
mediante aplicação da seguinte fórmula: 
M = 0,1 x A x F,  
Onde: 

 M = percentual representativo da multa; 
 A = atraso em dias corridos; 
 F = 3 (Fator crítico relativo à importância do evento). 

b.1) As importâncias relativas às multas serão descontadas dos recebimentos 
a que o contratado  tiver direito.  

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a PBGÁS, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 

e) Inclusão do fornecedor impedido de licitar com a administração Pública no 
CAFIL – PB (Cadastro de Fornecedores Impedido de Licitar com a 
Administração Pública Estadual), conforme Lei Estadual nº 9.697 de 08 de 
maio de 2012. 

10.2 - As sanções somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias 
excepcionais, e só serão aceitas justificativas quando formuladas por escrito, 
fundamentada em fatos reais e comprováveis, a critério do gestor do contrato ou da 
autoridade superior da PBGÁS, e desde que formuladas no prazo legal. A não 
comunicação desses motivos importará na aplicação da sanção, com perda do direito de 
alegá-lo, exceto por razões que impossibilitem o aviso. 

10.3 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, sendo 
facultada a apresentação de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da 
data da intimação para tanto. Decorrido esse prazo, a penalidade passa a ser 
considerada como aceita na forma como foi apresentada, e não dará o direito do 
contratado expor qualquer contestação.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO  

11.1 – A inexecução total ou parcial deste Contrato pode acarretar a sua rescisão, sem 
prejuízo das demais sanções, com as conseqüências contratuais e as previstas em Lei 
ou Regulamento, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93. 

11.2. Na hipótese de rescisão contratual determinada por ato unilateral e escrito da 
PBGÁS (inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93), acarretará as conseqüências estabelecidas 
no art. 80 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções nela previstas. 

11.3. Este Contrato poderá ser rescindido caso a soma dos valores das multas aplicadas 
atinja o limite estabelecido de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

12.1 - Este Contrato poderá ser alterado com as devidas justificativas, de acordo com o 
Artigo 65 da Lei n.º 8666/93. 

12.2 – Se necessária uma determinada alteração, será adicionada a seguinte 
CLÁUSULA DE QUITAÇÃO ao Aditamento Contratual: 

O CONTRATADO DÁ À PBGÁS, NESTE ATO, PLENA, RASA E GERAL QUITAÇÃO DE 
TODOS OS SEUS DIREITOS CORRESPONDENTES AO PERÍODO COMPREENDIDO 
ENTRE O INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL ATÉ A PRESENTE DATA, RELATIVOS 
AO CONTRATO ACIMA MENCIONADO, RESSALVADOS OS  REQUERIMENTOS JÁ 
PROTOCOLIZADOS PERANTE A  ADMINISTRAÇÃO E PENDENTES DE ANÁLISE, 
PARA NADA RECLAMAR, SOB QUALQUER TÍTULO OU PRETEXTO, COM 
FUNDAMENTO NO CONTRATO ORA ADITADO, EM JUÍZO OU FORA DELE. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

13.1 - Os seguintes documentos, na ordem em que tiverem sido relacionados, são 
anexos deste Contrato. Os termos deste Contrato, em caso de dúvidas, prevalecerão 
sobre os anexos: 
ANEXO Q1  - Condições Gerais Contratuais; 

ANEXO Q4  - Memorial Descritivo; 

ANEXO Q7 - Proposta do CONTRATADO datada de xx/xx/20xx (Modelo no Anexo K do 

Edital) e Planilha de Preços Unitários (Anexo L do Edital – Preenchido); 

ANEXO Q8  - Critérios de Medição dos Serviços; 

ANEXO Q10  - Garantia de Cumprimento das Obrigações Contratuais 

ANEXO Q11  - Cronograma Contratual; 

ANEXO Q12  - Diretrizes de Segurança, Meio Ambiente e Saúde para 

Contratos; 

 ANEXO Q12.1 – Tabela de Documentos a serem apresentados – SMS 

 ANEXO Q12.2 – Modelo Planilha APR - Análise Preliminar de Risco 

 ANEXO Q12.3 – Modelo de Comunicação de Anomalias 

 ANEXO Q12.4 – Ficha de Inspeção de Veículos e Equipamentos 

 ANEXO Q12.5 – CPS - Cadastro de Prestadora de Serviço 

 ANEXO Q12.6 – Modelo de investigação de Anomalias 

ANEXO Q15 – MINUTAS DE: 

 ANEXO Q15.1 – Termo de Recebimento Provisório de Serviço – TRPS;  

 ANEXO Q15.2 – Termo de Recebimento Definitivo de Serviço – TRDS;  

 ANEXO Q15.3 – Termo de Encerramento do Contrato – TEC.  

13.2 – Edital do Pregão Presencial nº 024/2014 e seus anexos, aplicáveis e integrantes 
como se nele estivessem transcritos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

14.2 – O Gestor do Contrato e respectivos fiscais serão designados por meio de 
documento específico emitido pela PBGÁS. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 – Qualquer tolerância de uma das partes na exigência do cumprimento do presente 
Contrato não constituirá novação, renúncia tácita ou extinção da respectiva obrigação, 
podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

16.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de João Pessoa, Estado da Paraíba, que será o 
competente para dirimir as questões decorrentes do cumprimento deste Contrato, 
renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este Contrato, em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo. 

 
 

João Pessoa, ______ de ________________ de 2014. 
 
 
Pela COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS: 
 

GEORGE VENTURA MORAIS 
Diretor Presidente 

 

CARLOS AUGUSTO DE VASCONCELOS 

Diretor Técnico Comercial 

 
 
 
Pelo CONTRATADO: 
 

Representante 
 

Representante 
 

 
 
Testemunhas: 
Nome:      Nome: 
CPF.:      CPF.: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DEFINIÇÕES 

1.1 - Para fins de simplificação, ficam adotadas, nestas disposições as seguintes 
definições: 
 
PBGÁS: Companhia Paraibana de Gás  
AS: Autorização de Serviços 
BM: Boletim de Medição 
BMC: Boletim de Medição Complementar 
CONTRATADO: Empresa executante dos serviços contratados 
FISCALIZAÇÃO: Fiscalização da PBGÁS 
GESTOR DO CONTRATO: Pessoa designada pela PBGÁS para exercer a gerência do 
Contrato. 
RDO: Relatório Diário de Obras 
TAG: Identificação do equipamento 
TRPS: Termo de Recebimento Provisório de Serviço 
TRDS: Termo de Recebimento Definitivo de Serviço 
TEC: Termo de Encerramento do Contrato 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 

2.1 - Obriga-se o CONTRATADO, quanto aos documentos de cobrança: 
 
2.1.1 - O CONTRATADO deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO até o último dia do  período 
de medição mensal, a Memória de Cálculo (MC) detalhada ou Prévia do Boletim de 
Medição (BM) referente aos serviços executados no período em questão. 
 
2.1.2 - Apresentar os documentos de cobrança relativos aos Boletins de Medição (BM) e/ou 
Boletim de Reajustamento (BR) até o dia 05 do mês subsequente a cada período de 
medição, sendo que o descumprimento desses prazos acarretará a postergação do 
pagamento (ver cronograma de pagamentos no item 5.1.1 do Contrato). 
 

2.2 - Obriga-se o CONTRATADO, quanto ao pessoal a ser empregado nos serviços, a: 

2.2.1 - Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra 
necessárias à execução dos serviços contratados, sendo, para todos os efeitos, a única e 
exclusiva empregadora. 

2.2.2 - Confiar os serviços a profissionais idôneos e habilitados e utilizar o mais alto nível 
da técnica atual. A comprovação da capacidade do profissional, mediante a realização de 
testes de qualificação, conforme as normas vigentes poderá ser exigida pela PBGÁS que 
terá o direito de acompanhá-los. 

2.2.3 - Adotar identificação para seu pessoal, de acordo com as indicações da PBGÁS. 
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2.2.4 - Os serviços prestados em horário extraordinário para cada etapa do Contrato devem 
ser programados com antecedência mínima de 24h, de acordo com critério a ser 
estabelecido com a FISCALIZAÇÃO. 
 
2.2.5 - Manter em dia o registro dos seus empregados, conforme determinado por 
legislação vigente, exibindo os respectivos documentos, comprovante de seguro de 
acidente de trabalho, inclusive de eventuais subcontratados e/ou autônomos, sempre que 
solicitado pela FISCALIZAÇÃO, bem como atualizar as anotações na Carteira Profissional 
de cada empregado. 

2.2.6 - Atender, pontualmente, aos encargos decorrentes das leis trabalhistas e da 
Previdência e Assistência Social, para o que deverá, na forma da Lei, inscrever a Obra no 
órgão competente da Previdência e Assistência Social (CEI), bem como pagar quaisquer 
adicionais que sejam ou venham a ser devidos ao seu pessoal. 

2.2.7 - Apresentar, sempre que solicitada, a documentação relativa à comprovação do 
adimplemento de suas obrigações trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias e 
depósitos do FGTS, para com seus empregados. 

2.2.8 – Fornecer por sua própria conta e exclusiva responsabilidade, o pessoal necessário 
à perfeita execução dos serviços contratados, observando rigorosamente todas as leis 
trabalhistas, de Previdência Social e outras aplicáveis, sendo considerada neste particular 
como única empregadora, responsabilizando-se, ainda, por qualquer adicional relativo à 
remuneração de seu pessoal, que seja ou venha a ser devido. Na eventualidade de 
qualquer demanda trabalhista que venha a ser pleiteada contra a PBGÁS, como 
decorrência da execução deste Contrato, a PBGÁS fica autorizada a reter os créditos do 
CONTRATADO até o montante fixado judicialmente. 

2.2.9 - Submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, antes do início dos serviços, a previsão 
de mobilização e desmobilização de pessoal, inclusive de supervisão e de inspeção, em 
função do cronograma físico-financeiro. 
 
2.3 - Obriga-se o CONTRATADO, quanto ao emprego de equipamentos, máquinas e 
materiais, a: 
 
2.3.1 - Apresentar, sempre que for exigida pela FISCALIZAÇÃO copia das requisições de 
materiais, em paralelo à abertura do processo de compra. 
 
2.3.2 – Antes de emitir as Requisições de Material para compra de materiais não passíveis 
de identificação, o CONTRATADO deverá emitir para a PBGÁS uma lista de todas as 
empresas em que poderá efetuar a compra, para acompanhamento da FISCALIZAÇÃO. 
Nestes casos a PBGÁS poderá, sempre que houver dúvida quanto à capacidade técnica ou 
tradição de um fabricante, solicitar a retirada de um ou mais fornecedores desta lista. 
 
2.3.3 - Todos os equipamentos e instrumentos passíveis de identificação individual (TAG) 
deverão ser adquiridos dentre os fornecedores que são cadastrados na PETROBRAS 
(CRCC) ou certificados por entidade reconhecida por organismo oficial. 
 



 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2014 
CONDIÇÕES GERAIS CONTRATUAIS – ANEXO Q1 

_________________________________________________ 

Página 4 de 15 

 

2.3.4 - A PBGÁS participará da fase de PARECER TÉCNICO e se reserva ao direito de 
vetar qualquer alternativa que não atenda as Normas citadas no Contrato e seus Anexos. 
 
2.3.5 - A PBGÁS poderá, durante a análise do projeto do equipamento adquirido, efetuar 
qualquer comentário no sentido de enquadrar o equipamento nas exigências técnicas 
contratuais. Neste caso, caberá ao CONTRATADO viabilizar as modificações junto ao 
fabricante. 
 
2.3.6 - Fornecer todos os materiais com requisitos mínimos de qualidade, utilidade, 
resistência e/ou segurança recomendados no Memorial Descritivo e pelas normas 
aplicáveis. 
 
2.3.6.1 - Apresentar, sempre que for exigida pela FISCALIZAÇÃO, amostra de qualquer 
material a ser empregado nos serviços e o respectivo Certificado de Qualidade. 

 
2.3.6.2 - O CONTRATADO deverá dar ciência formal à PBGÁS sobre todos os testes de 
equipamentos ou materiais que, porventura, forem realizados em fábrica, a fim de que a 
PBGÁS possa decidir sobre a sua participação ou de terceiros por ela indicados para tal. 
Esta programação deve ser feita com 20 dias de antecedência e as despesas de 
deslocamento e estadia da FISCALIZAÇÃO ficarão a cargo da PBGÁS. 

 
2.3.6.3 - Todos os materiais comprados para este Contrato deverão ser inspecionados pelo 
CONTRATADO, o qual, assim que efetuar a compra deverá apresentar o Plano de 
Inspeção para comentários/aprovação da PBGÁS. 

 
2.3.6.4 - O CONTRATADO deverá enviar à PBGÁS cópias de todos os relatórios de 
Inspeção e Testes de todos os materiais objeto deste Contrato. 

 
2.3.6.5 - A PBGÁS se reserva o direito de, a qualquer momento, visitar e inspecionar o(s) 
Almoxarifado(s) do CONTRATADO a fim de verificar as condições de armazenamento dos 
materiais e equipamentos a serem utilizados nos serviços objeto deste Contrato, 
fornecendo sugestões ou fazendo exigências que visem à melhoria dos sistemas de 
armazenamento, preservação e movimentação, se for o caso. 

 
2.3.6.8 - Apresentar, sempre que for exigido pela FISCALIZAÇÃO um PLANO DE 
COMPRAS de materiais e equipamentos cujo fornecimento seja de sua responsabilidade.  

 
2.3.7 - Disponibilizar materiais, equipamentos e instrumentos sob seu escopo de 
fornecimento no local dos serviços, adequadamente armazenados, nas condições e nos 
prazos acordados com a FISCALIZAÇÃO. 

 
2.3.8 - Receber, armazenar adequadamente, proteger e responsabilizar-se pelos materiais 
e equipamentos de propriedade da PBGÁS que lhe forem confiados. 
 
2.3.9 – Atender aos procedimentos para retirada de materiais no almoxarifado da PBGÁS.  
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2.3.10 - Transportar, desde os locais de armazenamento até os de utilização, todos os 
materiais e equipamentos que eventualmente forem fornecidos pela PBGÁS. 
 
2.3.11 - Ressarcir à PBGÁS pelos danos, extravios ou perdas de materiais e/ou 
equipamentos, que lhe forem confiados, resultantes de aplicação inadequada ou não 
autorizada pela FISCALIZAÇÃO, pelo seu valor atualizado. 
 
2.3.12 - Concluídos os serviços, o CONTRATADO deverá devolver todo o material 
excedente, cujo fornecimento tenha sido efetuado pela PBGÁS 
 
 
2.4 - Obriga-se o CONTRATADO, quanto às utilidades, canteiros de obra e local de 
execução dos serviços, a: 
 
2.4.1 - Providenciar a escolha e obtenção da área ou áreas necessárias à instalação dos 
canteiros de obra (com prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO), bem como prover energia 
elétrica, água e demais utilidades que se fizerem necessárias em qualquer local onde haja 
execução de serviços. 
 
2.4.2 - Providenciar acesso ao Canteiro de Obra e/ou ao local de execução dos serviços, 
que permita tráfego de veículos e equipamentos pesados e de pessoal, mantendo-os 
sempre em perfeitas condições de uso. 
 
2.4.3 - Responsabilizar-se pela manutenção das áreas de canteiro e das diversas frentes 
de serviço, mantendo-as em boas condições e executando os serviços de drenagem e 
regularização do terreno que forem necessários. 
 
2.4.4 - Executar e manter, sob sua responsabilidade, os serviços internos de sinalização, 
proteção e outros, nos canteiros de obra, referentes aos serviços objeto do Contrato. 
 
2.4.5 - Manter as áreas de execução dos serviços constantemente limpas e desimpedidas, 
removendo, para local apropriado, todos os entulhos, lixo ou sobras de materiais 
existentes, tais como madeiras e pontas de ferro. 
 
2.4.6 - Manter durante a execução dos serviços em logradouros públicos e principalmente 
em áreas urbanas com grande intensidade de tráfego de veículos e pedestres, o mínimo de 
materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços de forma a garantir o 
menor transtorno possível. 

 

2.5 - Obriga-se o CONTRATADO, quanto a outros tópicos, a: 

2.5.1 - Apresentar à FISCALIZAÇÃO, em prazo estabelecido na primeira reunião do 
Contrato, os itens listados abaixo: 
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2.5.1.1 - Cronograma detalhado para execução dos serviços em consonância com as 
prioridades estabelecidas pela PBGÁS; 
 
2.5.1.2 - Número de frentes, composição e distribuição dos recursos humanos a serem 
alocados nos serviços, detalhando, para cada frente, o número de colaboradores a serem 
utilizados por categoria profissional; 
 
2.5.1.3 - Composição e distribuição dos equipamentos a serem empregados nas frentes; 
 
2.5.1.4 - Lista dos materiais a serem empregados na execução dos serviços e de 
fornecimento pela PBGÁS; 
 
2.5.1.5 - Toda a documentação necessária para solicitação de autorizações para execução 
dos serviços junto aos diversos órgãos públicos envolvidos, incluindo empresas 
concessionárias de serviços, quando cabível. 
 
2.5.1.6 – Todas as licenças e autorizações faltantes obtidas nos órgãos competentes, às 
suas expensas, necessárias à execução dos serviços contratados, bem como responder, a 
qualquer tempo, pelas conseqüências que a falta ou omissão das mesmas vierem a 
acarretar. 
 
2.5.2 - Apresentar à FISCALIZAÇÃO, até uma data acordada na primeira reunião do 
Contrato, uma estimativa do montante do faturamento do mês em curso. 

2.5.3 – Elaborar e manter, no local dos Serviços, um Relatório Diário de Obras (RDO), para 
registro de todas as ocorrências relativas à execução do Contrato. Este relatório, deverá 
ser elaborado, no mínimo em 2 (duas) vias, cuja emissão é de responsabilidade do 
CONTRATADO, devendo ser encaminhado no dia seguinte ao de sua emissão à 
FISCALIZAÇÃO para visto, e observações, sendo a segunda via logo após devolvida ao 
CONTRATADO. 

2.5.4 - Fornecer, sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO, relatórios sobre o 
desenvolvimento das diversas fases dos serviços a seu cargo, bem como os elementos 
necessários à sua apropriação e ao preparo de informações de caráter estatístico, de 
acordo com as exigências da FISCALIZAÇÃO. 
 
2.5.5 - Apresentar, antes do início dos trabalhos, o relatório fotográfico em cor, das 
estruturas existentes (incluindo pavimentação, calçadas, gramados etc...) e com 
interferência no local de seus trabalhos. Este relatório tem por objetivo permitir a perfeita 
restauração da área e benfeitorias porventura existentes, que possam ser afetadas durante 
a execução dos serviços. Após a conclusão dos serviços e restauração do local o 
CONTRATADO deverá apresentar novo relatório fotográfico. 

2.5.6 – Garantir o acesso da FISCALIZAÇÃO aos serviços em execução, atendendo às 
observações por ela apresentadas e cumprindo suas exigências, feitas por escrito, nos 
prazos estabelecidos. 
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2.5.7 - Preservar e manter a PBGÁS a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, 
queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou de 
subcontratados. 

2.5.8 - Não divulgar nem fornecer, sob as penas da Lei, dados e informações referentes 
aos serviços realizados, nem os que lhe forem transmitidos pela PBGÁS, salvo os 
expressamente autorizados pela mesma. 

2.5.9 - Submeter à aprovação da PBGÁS, em prazo acordado na reunião inicial do 
Contrato, a relação dos demais profissionais do CONTRATADO (não apresentados na fase 
de habilitação da Licitação) que também serão necessários para execução dos serviços, 
acompanhados dos respectivos currículos, que comprovem a qualificação exigida. 
 
2.5.10 - Promover a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), relativa a este Contrato, assim 
como a eventuais aditamentos contratuais, encaminhando cópia à PBGÁS antes do início 
dos serviços. 

NOTA IMPORTANTE: A PBGÁS, somente aceitará e assinará as ART’s correspondentes 
aos profissionais que efetivamente desenvolverem suas atividades dentro do Contrato,  
bem como, a um profissional no cargo de Diretoria, que assine como responsável técnico 
pela empresa/obra. Ao final do Contrato, a PBGÁS, disponibilizará um Atestado de 
Serviços Executados, nos moldes do Adendo a estas Condições Gerais Contratuais.  

2.5.11 – Cumprir todas as exigências legais estabelecidas pelos municípios onde serão 
executados os serviços. 

2.5.12 - Cumprir e fazer com que seu pessoal cumpra o ANEXO Q12 - “Diretrizes de 
Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Contratos”, deste Contrato. 

2.5.13 – Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
Licitação. 

2.5.14 - Proceder, a todas as qualificações de operários especializados e dos processos de 
montagem e soldagem dentro de critérios ditados pelas normas vigentes, respondendo 
pelos custos de passagens, materiais e equipamentos utilizados na qualificação de pessoal 
e procedimentos.  

2.5.15 - Providenciar no prazo de trinta dias a contar da data da assinatura do Contrato, a 
inscrição no Cadastro Específico do INSS (CEI) em conformidade com a legislação vigente.  
 
2.5.16 - Executar os serviços ora contratados de acordo com as Leis e exigências 
emanadas das autoridades federais, estaduais e municipais, isentando à PBGÁS de 
qualquer responsabilidade pela falta do cumprimento dessas Leis e exigências. 

2.6 - Além dos casos decorrentes da legislação em vigor, o CONTRATADO será 
também responsável: 
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2.6.1 - Pela manutenção dos serviços já executados até a aceitação dos mesmos pela 
PBGÁS Quaisquer danos sofridos pelos serviços até a ocasião de sua aceitação deverão 
ser reparados pelo CONTRATADO, por sua inteira conta e responsabilidade. 

  
2.6.2 - Pelo ressarcimento de qualquer dano ou prejuízo que causar, por ação ou omissão, 
à PBGÁS ou a terceiros. 

2.6.3 - Pelas infrações que cometer quanto ao direito de uso de materiais ou processos de 
execução protegidos por marcas ou patentes, respondendo, neste caso, pessoal e 
diretamente por quaisquer indenizações, taxas ou comissões que forem devidas, bem 
como por quaisquer reclamações resultantes do mau uso que deles fizer. 

2.7 - A relação dos encargos e responsabilidades do CONTRATADO constantes desta 
Cláusula é meramente exemplificativa, não excluindo todos os demais decorrentes do 
Contrato ou de leis e regulamentos em vigor. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DA PBGÁS 

3.1 - Constituem obrigações da PBGÁS: 

3.1.1 - Proceder a medição dos serviços executados. 

3.1.2 - Fornecer uma via do Boletim de Medição (BM) e/ou Boletim de Reajustamento (BR) 
dos serviços ao CONTRATADO até o quinto dia útil subsequente ao último dia do período 
de medição mensal. 

3.1.3 - Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas no Contrato. 

3.1.4 - Notificar ao CONTRATADO, fixando-lhe o prazo, para corrigir erros, defeitos ou 
irregularidades encontrados na execução dos serviços. 

3.1.5 - Notificar, por escrito, ao CONTRATADO, da abertura de processo administrativo 
para aplicação de eventual penalidade. 
 
3.1.6 A PBGÁS fará constar na primeira medição, a devida Anotação de Responsabilidade 
Técnica – ART, da FISCALIZAÇÃO, junto ao CREA – PB, nos termos do Art. 9° do Decreto 
Estadual n° 30.610/2009. 
 

CLÁUSULA QUARTA - PENALIDADES 

4.1 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a PBGÁS poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao CONTRATADO as seguintes penalidades: 

a)  Advertência, aplicada ao CONTRATADO por escrito; 

b)  Multa, conforme itens 4.2 até 4.6 abaixo;  
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c)  Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com 
a PBGÁS pelo prazo de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos; e, 

d)  Declaração de inidoneidade, nos termos do Artigo 87, da Lei 8.666/93. 

4.2 - Além das penalidades previstas na Lei n.º 8.666/93, o CONTRATADO fica sujeito às 
seguintes multas: 

4.2.1 - Em caso de não cumprimento, por parte do CONTRATADO, das exigências 
contratuais apontadas pela FISCALIZAÇÃO, dentro do prazo por esta fixado, a PBGÁS 
poderá, em notificação por escrito, aplicar ao CONTRATADO, por dia de não cumprimento 
dessas exigências, os valores respectivos que forem estipulados a seguir, conforme se 
trate de primeira falta, nova falta ou reincidência. 

4.2.1.1 - Pela primeira vez 0,5 % (cinco décimos por cento) do valor da(s) AS referente(s) 
ao(s) serviço(s) que der(em) causa à multa, por dia de atraso no cumprimento de exigência 
contratual apontado pela FISCALIZAÇÃO, após esgotado o prazo por esta estabelecido e 
sem prejuízo do disposto na Cláusula Décima Primeira do Contrato. 
 
4.2.1.2 - Pela segunda vez e subseqüentes, 1,0 % (um por cento) do valor da(s) AS 
referente(s) ao(s) serviço(s) que der(em) causa à multa, por dia de atraso no cumprimento 
de exigência contratual apontado pela FISCALIZAÇÃO, após esgotado o prazo por esta 
estabelecido e sem prejuízo do disposto na Cláusula Décima Primeira do Contrato. 
 
4.2.2 - O montante correspondente à soma dos valores básicos das multas aplicadas fica 
limitado a 10 % (dez por cento) do valor do Contrato, a partir do qual acarretará a rescisão 
do mesmo. 

4.2.3 - O valor da multa, quando ultrapassado 12 meses da data limite da apresentação da 
proposta, será aplicado sobre o valor reajustado do evento a que lhe deu causa.  

4.3 - Em notificação escrita e sem prejuízo da faculdade de rescindir o Contrato, poderá a 
PBGÁS aplicar ao CONTRATADO multa compensatória de até 100 % (cem por cento) do 
valor do débito eventualmente atribuído à PBGÁS, em razão do inadimplemento de 
obrigações pelo CONTRATADO, sejam de ordem trabalhista, previdenciária, tributária, 
cível ou de terceiros. 
 
4.3.1 - O pagamento da referida multa não eximirá o CONTRATADO da obrigação de 
restituir à PBGÁS o valor que a ela for imposto por força de eventual condenação solidária 
ou subsidiária proferida por autoridade judicial e/ou administrativa. 

4.4 – A(s) multa(s) a que porventura o CONTRATADO der causa será(ão) descontada(s) 
do ANEXO R - “Garantia de Cumprimento das Obrigações Contratuais” ou de comum 
acordo em qualquer documento de cobrança já em processamento no órgão pagador da 
PBGÁS e dos que se seguirem, se for o caso, reservando-se a PBGÁS o direito de utilizar, 
se necessário, outro meio adequado à liquidação do débito. 
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4.5 - As penalidades estabelecidas nesta Cláusula não excluem quaisquer outras previstas 
nestas Condições Gerais Contratuais ou no Contrato, nem a responsabilidade do 
CONTRATADO por perdas e danos que causar à PBGÁS, em conseqüência do 
inadimplemento destas Condições Gerais Contratuais e/ou das demais condições do 
Contrato. 

4.6 - O CONTRATADO poderá recorrer da aplicação da multa, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis a partir da data do recebimento da notificação, caso em que a PBGÁS comunicará 
em prazo hábil a manutenção ou relevação da multa. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DIREÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1 - A direção técnica dos serviços contratados cabe, exclusivamente, ao CONTRATADO, 
que se obriga a obedecer ao Memorial Descritivo bem como, na forma da lei, a respeitar 
rigorosamente as recomendações das normas brasileiras e internacionais aplicáveis, 
respondendo civil e criminalmente por quaisquer danos resultantes de seu 
descumprimento. 

5.2 - A direção geral dos serviços objeto do Contrato caberá ao Engenheiro Chefe da Obra, 
que deverá em caráter permanente dirigir todos os serviços durante o prazo contratual.  

5.2.1 – O profissional citado no item 5.2 deverá representar o CONTRATADO junto à 
PBGÁS em todos os assuntos pertinentes ao Contrato. 

5.3 – As comunicações e notificações feitas pela FISCALIZAÇÃO ao Gerente de Contrato 
serão consideradas como feitas ao próprio CONTRATADO.  

5.4 - O CONTRATADO deverá dimensionar um efetivo de pessoal adequado aos serviços, 
observando as quantidades e especialidades mínimas exigidas. 
 

CLÁUSULA SEXTA – FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MEDIÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

6.1 - A PBGÁS exercerá a FISCALIZAÇÃO dos serviços contratados por técnico(s) 
pertencente(s) ao seu quadro, e/ou de terceiros por ela contratados, designado(s) por 
escrito junto ao CONTRATADO, obrigando-se este a facilitar o pleno desempenho de suas 
atribuições. 

6.2 - A FISCALIZAÇÃO terá os mais amplos poderes, inclusive para: 

6.2.1 - Ordenar a imediata substituição de empregado do CONTRATADO que dificultar sua 
ação fiscalizadora, ou cuja permanência no local de execução dos serviços, a seu exclusivo 
critério, julgar inconveniente, sem que esse fato acarrete qualquer ônus para a PBGÁS. 

6.2.2 - Recusar serviço que não tenha sido executado de acordo com o projeto e/ou 
especificações. 
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6.2.3 – Recusar serviço executado ou suspender serviço em execução que esteja em 
desacordo com o projeto, especificações ou com a boa técnica, ou ainda que atente contra 
a segurança do pessoal ou bens da PBGÁS e/ou de terceiros. 
 
6.2.4 - Anotar no Relatório Diário de Obras (RDO) as irregularidades ou falhas que 
encontrar na execução dos serviços, nele anotando as observações que julgar necessárias 
e assinando-o, conforme disposto no subitem 2.5.3 da Cláusula Segunda destas Condições 
Gerais. 
 
6.2.5 - Solicitar ao CONTRATADO a documentação relativa à comprovação do 
adimplemento de suas obrigações trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias e 
depósitos do FGTS, para com seus empregados. 

6.2.6 - Além do direito de aplicação das sanções previstas no Contrato, também o de 
suspender a execução dos serviços contratados e sustar o pagamento de quaisquer 
documentos de cobrança, no caso de inobservância, pelo CONTRATADO, das exigências 
da FISCALIZAÇÃO, garantido o contraditório e a ampla defesa. 
 
6.2.7 - Determinar ao CONTRATADO a substituição imediata de profissionais cuja 
habilitação e experiência profissional julgar inadequadas para o exercício da função ou que 
execute serviço de rendimento ou qualidade não satisfatórios, correndo por conta exclusiva 
do CONTRATADO quaisquer ônus decorrentes das Leis Trabalhistas e Previdenciárias 
bem como qualquer outra despesa que possa decorrer de tal fato. 

6.2.8 - Ordenar que sejam refeitos serviços executados se suspeitar da existência de vícios 
ocultos. Se os defeitos forem comprovados, a recomposição ficará por conta do 
CONTRATADO. 

6.2.9 - Recusar materiais e/ou equipamentos que não atendam os requisitos de qualidade e 
exigir a retirada dos mesmos do local dos serviços, dentro de um prazo determinado. Findo 
esse prazo, e não atendida a exigência, a PBGÁS poderá proceder esta remoção, às 
custas do CONTRATADO. 
 

6.2.10 - Dirimir dúvidas encontradas em desenhos ou especificações. 
 

6.2.11 - Solicitar do CONTRATADO todas as informações e esclarecimentos necessários 
ao perfeito conhecimento e controle dos serviços. 
 

6.2.12 - Promover a efetivação de modificações ou alterações propostas pelo 
CONTRATADO e aceitas pela PBGÁS. 
 

Nota: A ação ou omissão, total ou parcial, da FISCALIZAÇÃO não exime o CONTRATADO 
da total responsabilidade pela execução dos serviços contratados. 
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6.3 – Medição dos Serviços 
 
6.3.1 - As medições serão feitas mensalmente e a medição final após conclusão total dos 
serviços contratados e da emissão do(s) TRDS, devendo delas participar a FISCALIZAÇÃO 
e o CONTRATADO. 
 

6.3.2 - O CONTRATADO procederá, mensalmente, em conjunto com a FISCALIZAÇÃO, à 
medição dos serviços executados e concluídos, com base na Planilha de Preços Unitários 
e nos Critérios de Medição de Serviços, reunindo os resultados encontrados em Memória 
de Cálculo (MC), devidamente atestado pela FISCALIZAÇÃO, cuja cópia será fornecida à 
PBGÁS, até o 2º (segundo) dia útil subseqüente ao último dia do período de medição 
mensal. 

6.3.2.1 – Os Encargos Complementares serão medidos mensalmente, seguindo os 
seguintes procedimentos estabelecidos no Decreto Estadual no parágrafro 3º do artigo 7º 
do Decreto Estadual nº 30.610, de 25 de agosto de 2009: 

a) Vale Transporte, Refeição Mínima e Cesta Básica – o CONTRATADO fornecerá à 
FISCALIZAÇÃO, mensalmente, a relação dos empregados que estão recebendo o 
benefício, com a assinatura dos mesmos. 

  b) EPI, Ferramentas Manuais e Uniforme de Trabalho – através de vistoria pela 
FISCALIZAÇÃO da PBGÁS, atestada em documento, da utilização de EPIs, ferramentas 
manuais e uniformes de trabalho na obra. 

6.3.3 - O CONTRATADO deverá acompanhar as medições e verificações procedidas pela 
PBGÁS, oferecendo, na oportunidade, as impugnações ou considerações que julgar 
necessárias, as quais serão submetidas à apreciação da PBGÁS. 

6.3.4 - O CONTRATADO deverá acompanhar as medições e verificações procedidas pela 
PBGÁS, oferecendo, na oportunidade, as impugnações ou considerações que julgar 
necessárias, as quais serão submetidas à apreciação da PBGÁS. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS E ENCERRAMENTO DO 
CONTRATO 

7.1 - Os serviços registrados no BM serão considerados como provisoriamente aceitos, 
apenas para efeito de pagamento parcial. 

7.3 – A aceitação definitiva dos serviços dar-se-á após sua conclusão total e após a 
assinatura, pelas partes contratantes, do Termo de Recebimento Definitivo de Serviços 
(TRDS) que se dará em até 90 (noventa) dias, contados a partir da realização da medição 
final correspondente, salvo em casos excepcionais devidamente justificados. 

7.3.1 - Antes da assinatura do TRDS, o CONTRATADO deverá atender a todas as 
exigências da FISCALIZAÇÃO, relacionadas com a correção de quaisquer imperfeições ou 
defeitos verificados, corrigindo-os, sem quaisquer ônus para a PBGÁS, bem como demais 
pendências porventura existentes. 

../Anexo%20VI/Anexo%20VI%20-%20PPU%20-%20região%20D.xls
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7.4 – O Termo de Encerramento do Contrato (TEC) será emitido imediatamente após a 
assinatura do Termo de Recebimento Definitivo de Serviços (TRDS). 
 

CLÁUSULA OITAVA - SUBCONTRATAÇÃO 

8.1 - O CONTRATADO não poderá subcontratar parte dos serviços objeto do Contrato. 

 
CLÁUSULA NONA – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA 

9.1 - O CONTRATADO não poderá ceder ou transferir parte do Contrato, sem autorização 
prévia e por escrito da PBGÁS. 
 
9.1.1 – Caso a PBGÁS concorde com a CESSÃO, deverá a empresa a ser CEDIDA, 
atender a toda documentação solicitada na etapa de habilitação do Edital, isto é, 
habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação técnica, quando só então poderá ser 
solicitada a cessão pela CEDENTE à PBGÁS. 
  
9.2 - O CONTRATADO não poderá ceder ou dar em garantia, a qualquer título, os créditos 
de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos do Contrato, salvo autorização prévia e por 
escrito da PBGÁS. 

9.2.1 - Constará obrigatoriamente da autorização prévia, que a PBGÁS opõe ao 
cessionário dos créditos, as exceções que lhe competirem, mencionando-se 
expressamente que os pagamentos ao cessionário estarão condicionados ao 
preenchimento, pelo cedente, de todas as suas obrigações contratuais. 

9.3 - A ocorrência dos casos acima, devidamente autorizados pela PBGÁS, não exime o 
CONTRATADO de quaisquer de suas responsabilidades contratuais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - INCIDÊNCIAS FISCAIS 

10.1 - Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que 
sejam devidos em decorrência, direta ou indireta, do Contrato ou de sua execução, serão 
de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO assim definido na norma tributária, sem 
direito a reembolso. A PBGÁS, quando fonte retentora, descontará dos pagamentos que 
efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela legislação vigente, recolhendo-os nos 
respectivos prazos legais. 

10.1.1 - Uma vez apurado, no curso da contratação, que o CONTRATADO acresceu 
indevidamente a seus preços, valores correspondentes a tributos, contribuições fiscais e/ou 
parafiscais e emolumentos de qualquer natureza não incidentes sobre a realização da Obra 
ou a execução dos serviços contratados, tais valores serão imediatamente excluídos, com 
a conseqüente redução dos preços praticados e reembolso à PBGÁS dos valores 
porventura pagos ao CONTRATADO, atualizados monetariamente. 

10.2 - Se, durante o prazo de vigência do Contrato, ocorrerem quaisquer dos seguintes 
eventos: 
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- criação de novos tributos; 
- extinção de tributos existentes; 
- alteração de alíquotas; e, 
- instituição de estímulos fiscais de qualquer natureza e isenção ou redução de tributos 
federais, estaduais e municipais; 
que, comprovadamente, venham a majorar ou diminuir os ônus das partes contratantes, 
serão revistos os preços, a fim de se adequarem às modificações havidas, compensando-
se, na primeira oportunidade, quaisquer diferenças decorrentes dessas alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DOS SERVIÇOS  
 
11.1 - O CONTRATADO garante os serviços executados, objeto do Contrato, pelo prazo de 
05 (cinco) anos, contados da data do "Termo de Recebimento Definitivo de Serviços - 
TRDS" contra quaisquer erros, defeitos ou vícios inclusive de projeto que prejudiquem ou 
afetem a solidez, segurança ou o eficiente funcionamento do objeto contratado. A 
assinatura do TRDS não implica em eximir o CONTRATADO das responsabilidades e 
obrigações a que se refere este Contrato. 
 
11.2 - Sem prejuízo da responsabilidade perante terceiros e de ressarcimento à PBGÁS 
das perdas e danos, o CONTRATADO se obriga a promover, à sua exclusiva custa e 
imediatamente após a comunicação da ocorrência pela PBGÁS, os reparos que se 
tornarem necessários em decorrência dos erros, defeitos ou vícios de que trata o item 
anterior, fornecendo todos os equipamentos e materiais e respondendo pela mão-de-obra. 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESPONSABILIDADE PELAS INDENIZAÇÕES 
 
12.1 - Serão de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO as indenizações 
reivindicadas por terceiros, relativas à execução dos serviços, quer os executados 
diretamente pelo CONTRATADO, quer por subcontratados. Se resultar, do não 
atendimento pelo CONTRATADO de qualquer reivindicação de terceiros, alguma medida 
de ordem administrativa ou judicial que importe em prejuízo no andamento da obra, ou para 
a PBGÁS, caso esta entenda por bem intervir no conflito, ou seja, compelida a efetuar o 
pagamento de qualquer indenização devida pelo CONTRATADO, poderá ressarcir-se 
mediante compensação com os valores devidos ao CONTRATADO, que serão 
descontados das faturas seguintes até o montante que a PBGÁS tiver desembolsado. O 
disposto neste item abrange, entre outros, os seguintes casos: 
 

12.1.1 - Lesões corporais (inclusive seguidas de morte) de empregados ou prepostos do 
CONTRATADO ou subcontratados e de quaisquer outras pessoas. 
 

12.1.2 - Quaisquer outras lesões de direitos relativos à propriedade ou posse, inclusive as 
indenizações das culturas, matas e benfeitorias situadas dentro da faixa de terras 
destinadas à passagem da tubulação. 
 

12.1.3 - Os danos causados aos logradouros públicos e/ou privados reservados à 
passagem da tubulação, bem como quaisquer estragos materiais. 
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12.1.4 - Não havendo mais créditos ao CONTRATADO, o valor de qualquer indenização 
poderá ser deduzido da Garantia Contratual. 
 

12.2 - O CONTRATADO deverá providenciar prontamente o pagamento das indenizações 
originárias de estragos ou lesões pelos quais for responsável, devendo levar ao 
conhecimento da PBGÁS as respectivas reclamações para que ela decida sobre a 
conveniência ou não de serem acompanhadas por um seu representante. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORÇA MAIOR 

13.1 - As partes contratantes não responderão pelos prejuízos resultantes de caso fortuito 
ou força maior, na forma do Artigo 393 do Código Civil Brasileiro. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1 - As presentes Condições Gerais Contratuais prevalecerão no que não contrariarem o 
expressamente ajustado nas Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato, do qual 
constituem anexo. 
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A T E S T A D O 
 
 
Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa ........................, sediada em 
............................, CNPJ/MF ............................., executou para a Companhia 
Paraibana de Gás, PBGÁS sediada na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, nº 
4756, bairro de Cabo Branco, na cidade de João Pessoa, estado da Paraíba, a obra 
................(em negrito)................., objeto do Contrato n.º ......................., firmado em 
...../...../....., sob a Fiscalização da ...........................(nome da fiscalizadora)............, 
com as características descritas abaixo: 
 
 
1. DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

 
 
2. PRINCIPAIS QUANTITATIVOS 

 
2.1. EXECUTADOS  
 
 
3. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
Início:  ............. 
Término: ............. 

 
4. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
Início:       .............. 
Término:   ..............   

 
5. VALOR INICIAL DO CONTRATO 

 
R$ .............................  (........................................) 

 
 
6. DATA-BASE 

.........../........ 
 

7. ADITAMENTOS 
 

7.1. Aditamento n.º 01, datado de ............., de prazo. 
 
7.2. Aditamento n.º 02, datado de.........., de valor: 

R$................... (......................) 
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8. VALOR TOTAL FATURADO A PREÇOS INICIAIS 
 
8.1. R$.............................  (....................................) 
 
 
9. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 
 
9.1. Eng.º ................................................................CREA n.º ..................-D/........... 
9.2. Eng.º ................................................................CREA n.º ..................-D/........... 
 
 
10. EQUIPE TÉCNICA 
…………………………….. 

 
 

Atestamos, ainda, que todo o fornecimento de materiais (exceto.............) e mão-de-
obra, bem como o fornecimento, instalação e/ou montagem de peças e 
equipamentos necessários à conclusão da obra, ficou sob a responsabilidade do 
CONTRATADO. 
 
Declaramos que todos os serviços foram executados ......(PARÁGRAFO A SER 
ADAPTADO CONFORME O DESEMPENHO DO CONTRATADO) 
 
 
 

..........................(local)......., ............de ........................ de ................. 
 

 

Eng.º 
......................................................................... 
CREA n.º ....................-D/..................... 
....................(cargo).................... 

 
 
(O ATESTADO SERÁ ASSINADO PELO PROFISSIONAL COMPETENTE, COM 
SEU RESPECTIVO CREA). 
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1. OBJETIVO 

O presente Memorial Descrit ivo tem por f inal idade definir e estabelecer 
os critérios do escopo dos serviços de responsabil idade do CONTRATADO, 
para execução do serviço montagem de componentes de Conjunto de 
Regulagem e Medição (CRM) em abrigo, interl igação de rede de gás, 
recenseamentos e conversões de aparelhos a gás, incluindo adequações, 
destinados ao fornecimento do Gás Natural aos consumidores integrantes 
do Programa Residencial e Comercial na Região Metropolitana de Campina 
Grande-PB. 

2. ESCOPO GERAL DOS SERVIÇOS 

2.1. Os serviços, objeto deste memorial descrit ivo, constarão basicamente 
de: 

2.1.1 - Montagem e Instalação de componentes de 30 (trinta) Conjuntos de 
Regulagem e Medição (CRM), para os cl ientes comerciais e residenciais, 
incluindo pintura completa das tubulações válvulas e acessórios, conforme 
modelos em anexo, e teste de estanquidade em bancada; 

2.1.2 - Montagem e Instalação de 390 (trezentos e noventa)  metros de 
interligação em tubulações de aço carbono galvanizado DN 1”, aérea ou 
embutida em alvenaria, rosca BSP, no interior dos cl ientes residenciais, 
incluindo teste de estanquidade; 

2.1.3 - Montagem e instalação de arranjos mecânicos de medição ou 
bloqueio individuais nos abrigos dos hall ’s, quando necessário.  

2.1.4 - Recenseamento de 550 (quinhentos e cinquenta)  aparelhos a gás 
(fogões de 4 a 6 bocas, fornos de embutir e cooktops 1 a 6 bocas) nos 
clientes residenciais incluindo as adequações mecânicas, elétr icas, civis e 
de marcenaria;  

2.1.5 - Conversão de 550 (quinhentos e cinquenta)  aparelhos de consumo 
residencial (fogões de 4 a 6 bocas, fornos de embutir e cooktops 1 a 6 
bocas) para o consumo de gás natural;  
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2.1.6 - Execução de adequações mecânicas, elétr icas, civis e de 
marcenaria em ambientes e móveis onde estão instalados os aparelhos 
consumidores residenciais;  

2.1.7 - Recomposição de rasgos em paredes e pisos no caso d e passagem 
de tubulações embutidas.  

2.1.8 - Limpeza, secagem, e partida assistida dos CRM’s.  

2.1.9 - Condicionamento de todo o sistema;  

2.2. As Especif icações Técnicas não relacionadas neste documento, no 
caso do CONTRATADO considerá-las pertinentes ao desenvolvimento e 
execução dos serviços, devem ser apresentadas à PBGÁS para avaliação 
e/ou aprovação.  

2.3. Para a realização dos serviços apresentados nesse Memorial 
Descrit ivo, algumas obrigações e responsabilidades caberão ao 
CONTRATADO e à PBGÁS, sendo estabelecidas nesse Memorial 
Descrit ivo e nos demais documentos do Contrato.  

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO  

3.1.1. É de responsabil idade do CONTRATADO a mobil ização de todos os 
seus recursos (equipamentos,  ferramentas, utensílios, mão-de-obra, etc.) 
necessários à completa e perfeita execução dos serviços aqui descritos, 
inclusive os materiais de seu fornecimento, indicados no item 4 deste 
Memorial Descrit ivo.  

3.1.2. O canteiro central deverá conter escritór io de administração da 
obra, local para guarda de material,  instalações para operários, inclusive 
para al imentação, área para trabalhos de pré -fabricação e pré-montagem 
mecânica e outros serviços, devendo todas as instalações f ísicas do 
canteiro serem aprovadas pela PBGÁS. 

3.1.3. Todas as instalações provisórias e consumos de água, esgoto, 
telefone e energia elétrica necessária aos serviços serão de 
responsabil idade do CONTRATADO.  

3.1.4. Os canteiros móveis,  ou seja, aqueles que darão apoio às várias frente s de 
serviço deverão obedecer, no mínimo, às recomendações abaixo:  

3.1.4.1. Exist ir  sempre,  pelo menos, 01 (um) veículo de passeio abastecido e de 
prontidão, para remoção de pessoal  em casos de emergência.  
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3.1.4.2. Exist ir ,  sempre, rádios de comunicação de  longa distância ou telefones 
celulares em poder do responsável por cada frente de serviço.  

3.1.4.3. Dispor sempre de água potável  e f resca no canteiro e nas frentes de 
serviço, para a ingestão dos funcionários.  

3.1.4.4. O CONTRATADO deverá possuir em toda s as frentes de trabalho “kit”  
completo de primeiros socorros e pessoal  habi litado para atendimento a 
pequenas emergências.  

3.1.5. O CONTRATADO deverá apresentar, para apreciação e aprovação 
da FISCALIZAÇÃO, os documentos de Planejamento da Obra, consistin do 
inclusive e no mínimo de:  

a) Cronograma Físico/Financeiro detalhado dos serviços, definindo a 
seqüência das atividades a serem realizadas, informando quando e 
onde serão executadas as várias fases dos serviços;  

b) Histograma de Mão-de-Obra e de Equipamentos;  
c) Curvas de Execução Física e Financeira;  

3.1.5.1. Os referidos documentos de planejamento deverão ser elaborados 
pelo Engenheiro Chefe da Obra, com experiência e quali f icação adequadas 
para realizá-los. Este prof issional deverá permanecer na obra durante a 
sua duração, acompanhando o andamento e desenvolvimento dos serviços.  

3.1.5.2. O CONTRATADO deverá ainda elaborar Relatórios Mensais do 
andamento dos serviços, conforme modelo da PBGÁS, apresentando 
através desses documentos as informações das atividades r ealizadas, 
além dos fatos relevantes ocorridos no período, providências tomadas, 
relatório fotográf ico, etc.  

3.1.6. Além do Engenheiro Responsável (Chefe da Obra), o CONTRATADO 
deverá manter na Obra os colaboradores constantes do Histograma de 
Mão-de-Obra, previamente aceito pela FISCALIZAÇÃO, conforme funções, 
qualif icações e quantidades mínimas definidas no item 6.5. deste 
Memorial.  

3.1.7. No caso de trabalhos realizados além do horário normal ou aos 
sábados domingos e feriados, o CONTRATADO deverá aprese ntar um 
Plano de Trabalho para apreciação e aprovação da FISCALIZAÇÃO. O 
Plano de Trabalho deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: 
t ipo de trabalho, horário e jornada de trabalho, definição das equipes, 
identif icação nominal do pessoal, locais onde serão localizadas as várias 
frentes de serviços, l ista de equipamentos e instrumentos a util izar em 
cada frente, etc.  

3.1.8. Devem ser mantidos registros de todas as ocorrências, suas datas e 
aspectos técnicos dos serviços de modo que a qualquer tempo  se possam 
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obter informações pormenorizadas sobre os trabalhos executados. Tais 
registros devem ser feitos, obrigatoriamente, pelo CONTRATADO no 
Relatório Diário de Ocorrências (RDO), em 2 (duas) vias, conforme modelo 
a ser fornecido pela PBGÁS. Além de todos os serviços executados, 
deverão ser lançadas no RDO a discriminação dos equipamentos, 
máquinas ut il izadas, mão-de-obra, o número de horas trabalhadas e/ou 
apropriadas, acontecimentos imprevistos e quaisquer outras informações 
julgadas necessárias.  

3.1.8.1. O Relatório Diário de Ocorrências (RDO) deverá ser entregue para 
apreciação da FISCALIZAÇÃO, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis 
após data de referência do mesmo, sendo seu atraso devidamente 
just if icado via carta timbrada ou por meio eletrônico (e -mail).   

3.1.9. Após o encerramento dos serviços o CONTRATADO realizará a 
Desmobilização da Obra, retirando máquinas, equipamentos e utensíl ios 
util izados e removendo as instalações provisórias, de modo a deixar a 
área totalmente limpa e isenta de sobras de obra. 

3.2. MONTAGEM, INSTALAÇÃO E TESTE DO CRM 

3.2.1. O CONTRATADO deverá instalar o conjunto de regulagem e 
medição (CRM) em abrigo metálico específ ico padronizado e previamente 
instalado pela PBGÁS, já estando instalada a primeira válvula de bloqueio 
em Aço Galvanizado de DN 1”. O referido conjunto, anteriormente a 
montagem no abrigo, deverá ser testado através de teste de 
estanqueidade em bancada, com consequente apresentação de relatório 
do teste e relatório fotográf ico.  

3.2.1.1. Todas as válvulas e instrumentos que serão ut il izados nos testes 
deverão estar calibrados, aferidos, preservados e condicionados, devendo 
estar com seu certif icado dentro da validade. Todos esses materiais 
deverão ser fornecidos pelo CONTRATADO.  

3.2.2. A montagem do CRM deve ser executada com sistema de vedação 
de f ita vedante a base de Politetra Flúor Etileno (PTFE) compatíveis para o 
uso de gás natural; Não será permit ido a uti l ização de araldite ou outro 
tipo de vedante.  

3.2.3. Após a conclusão dos trabalhos, todos os tubos e conexões do CRM 
deverão ser pintados conforme o  procedimento da PBGAS nº 001/2012.  

3.2.4. O Conjunto de Regulagem e Medição (CRM) é composto 
basicamente por duas válvulas esfera (uma na entrada, já instalada, e 
outra na saída do CRM), um f iltro em Y, regulador de pressão, medidor de 
vazão e acessórios tais como: válvula de bloqueio t ipo OPSO, tubos e 
conexões em ferro galvanizado rosca BSP, classe 150 # com diâmetros de 



 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2014 
MEMORIAL DESCRITIVO – ANEXO Q4 

__________________________________________ 

Página 5 de 28                                              
 

1“ interl igados por união. Deverá ser previsto um ponto de inspeção no 
CRM, com válvula de bloqueio com diâmetro de saída de ½”, inclui ndo 
instalação de cap’s nas saídas. Deverão ser ut il izados tubos e conexões 
de aço galvanizado com rosca BSP classe 150#, conforme normas NBR 
5580 e NBR 6943 respectivamente, e união com assento de bronze;  

3.3. RAMAL INTERNO –  AÇO  

3.3.1. Será executado um complemento de instalação em tubos e conexões 
de aço carbono galvanizado com diâmetro de 1”, conforme normas NBR 
5580 e NBR 6943 respectivamente, podendo ser enterrado, embutido em 
alvenaria ou aparente, devidamente pintados, atendendo as exigências 
normativas relat ivas as instalações internas de gás (Normas ABNT NBR 
15.526).  

3.3.1.1. Esta rede interl igará o CRM da PBGÁS ao ponto de interl igação da 
prumada de gás do edif ício ou ao ponto na central de gás existente a ser 
definido e apresentado em projeto fornecido pela PBGAS. Quando o 
projeto determinar a instalação de reguladora de pressão de segundo 
estágio, esta deve ser instalada no ponto a montante da prumada da 
edif icação. 

3.3.2. Nos serviços de instalação da tubulação de interl igação deverão ser 
consideradas as recomposições de pisos em concreto, cerâmica e outros, 
forros de gesso ou outros materiais, paredes em alvenaria ou concreto e 
possíveis revestimentos em cerâmica ou pedra natural e recomposição de 
jardins, conforme detalhes da solução apresentada no projeto executivo.  

3.3.3. Após a conclusão da montagem da Interligação, o CONTRATADO 
deverá submeter a rede de Interligação ao teste de estanqueidade. Os 
procedimentos devem obedecer às normas técnicas aplicáveis, 
referenciadas neste Memorial Descri t ivo.  

3.3.4. O CONTRATADO será responsável pelo fornecimento, fabricação e 
instalação de peças provisórias necessárias à montagem, testes e ensaios, 
devendo as mesmas ser removidas após a aceitação dos testes f inais pela 
FISCALIZAÇÃO. Para a execução do teste de estanqueidade, deverá ser 
util izado um instrumento de medição da pressão calibrado, de forma a 
garantir que a pressão a ser medida encontre -se entre 20% a 80% do seu 
fundo de escala, graduado em divisões não maiores que 1% do total da 
escala.  

3.4. SERVIÇOS NAS INSTALAÇÕES INTERNAS 

3.4.1. RECENSEAMENTO DE APARELHOS A GÁS DE USO DOMÉSTICO E 
LEVANTAMENTO DAS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS.  
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3.4.1.1. Os serviços de recenseamento deverão ser programados e 
agendados previamente com os futuros clientes. A programaç ão obedecerá 
à relação dos Pedidos de Ligação formalizados a ser fornecido pela 
PBGÁS ao CONTRATADO. 

3.4.1.2. Os dados obtidos no recenseamento abrangerão as necessidades 
de adequações civis, elétr icas e mecânicas necessárias a perfeita 
instalação e funcionamento dos aparelhos a gás, relacionando as 
adequações necessárias no ambiente visando o atendimento as Normas 
Técnicas específ icas relacionadas neste Memorial Descrit ivo. No 
recenseamento deverão ser observados e relatados no mínimo os 
seguintes itens:  

a) Identif icação de todos os aparelhos a gás instalado na residência, 
incluindo ano de fabricação, estado de conservação, fabricante, marca, 
modelo, características técnicas, condições de funcionamento do fogão, 
forno e acendimento elétr ico automático;  

b) Condição de acesso ao registro de segurança e a ventilação do 
aparelho; 

c) Condições de instalação do aparelho quanto à existência ou não de 
registro de segurança e tipo de tubo f lexível;  

d) Condições físicas do ambiente quanto a confinamentos de tubulação de 
gás. 

3.4.1.3. Após o recenseamento dos aparelhos à gás de uso doméstico, o 
CONTRATADO deverá emit ir relatório com a previsão de todos os 
materiais que serão util izados por cliente, juntamente com relatório 
fotográf ico da situação atual, e o projeto das modif icações. 

3.4.1.4. Os aparelhos que acaso não forem recenseados na data solicitada 
deverão ter seu recenseamento executado após solicitação de chamado no 
Sistema de Atendimento ao Consumidor da PBGAS (SAC).  

3.4.2. ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES DOS APARELHOS DE 
UTILIZAÇÃO (COMPLEMENTAÇÃO DE TUBULAÇÃO INTERNA, 
CORREÇÕES DE IRREGULARIDADES NAS INSTALAÇÕES) E 
INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO DOS REFERIDOS APARELHOS DE UTILIZAÇÃO:  

3.4.2.1. As irregularidades encontradas nas instalações dos fogões, 
fornos, aquecedores de acumulação, aquecedores de passagem e 
aparelhos de uti l ização de consumo residencial em geral, constarão no 
levantamento a ser realizado pelo CONTRATADO, registrado no momento 
do recenseamento técnico a ser entregue à PBGÁS. Deverá constar no 



 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2014 
MEMORIAL DESCRITIVO – ANEXO Q4 

__________________________________________ 

Página 7 de 28                                              
 

projeto executivo a ser entregue a PBGÁS, pelo CONTRATADO, a solução 
técnica para adequação em conformidade com as normas aplicáveis.  

3.4.2.2. Os serviços de adequação compreendem adequações de civi l e 
elétr ica e marcenaria, caso necessário, tais como: abertura e fechamen to 
de rasgos em alvenaria, reposição de revestimento e pintura, relocação de 
pontos elétr icos, instalação de ventilação permanentes etc., e outros 
serviços que se façam necessários a segurança e adequado 
funcionamento do aparelho a gás conforme Norma ABNT NBR 13103. 

3.4.2.3. Na construção do complemento, para instalações de fogão, a 
extensão ut il izada para deslocamento do ponto de consumo deve ser 
executada em tubo e conexões de aço carbono galvanizado com diâmetro 
nominal de ½” ,Classe Média, conforme ABNT  NBR 5580, f icando limitado 
a 1 metros de comprimento e os acoplamentos em conformidade com a 
norma ABNT NBR 15526 e tubo de cobre ½”.  

3.4.2.4. A instalação do fogão ou de outro aparelho a gás de uso 
doméstico, deverá ser feita com tubo f lexível diâmetro de ½” macho x 
diâmetro de ½” fêmea com 1,00m de comprimento, acoplado a válvula 
esférica angular ou reta, conforme o caso, e estabilizador de pressão 
(regulador de pressão de terceiro estágio), quando houver necessidade.  

3.4.2.5. A ligação dos aparelhos de util ização se concretizará, para efeito 
de f iscalização, com a colocação em carga da instalação efetuada, e o 
respectivo acendimento de todos os queimadores devidamente regulados 
(mistura ar e gás otimizada) devendo ser comprovada a estanquidade 
mediante teste de espuma. 

3.4.2.6. Deverá ser prevista a instalação de uma bucha adaptadora 
(adaptador para bico de mamadeira), na entrada do tubo de distr ibuição do 
fogão, que deverá ser compatível com o tipo de rosca e diâmetro 
existente, com saída para diâmetro  de ½”.  

3.4.2.7. Qualquer modif icação na caixa de abrigo do hall dos cl ientes, será 
de responsabil idade do CONTRATADO. 

3.4.3. QUEIMA DE GLP RESIDUAL 

3.4.3.1. O GLP residual da instalação interna dos edif ícios residenciais 
deverá ser totalmente queimado antes do teste da conversão do prédio. 
Esta queima deverá ser realizada conforme procedimento para 
comissionamento e descomissionamento de tubulação elaborado pela 
PBGÁS (PT RC 008)  

3.4.3.2. O CONTRATADO tomará todas as providências relat ivas à 
segurança do local. O referido serviço será realizado, em cada futuro 
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cliente, por equipe do CONTRATADO composta no mínimo pelos seguintes 
prof issionais:  

a) 01 (um) supervisor;  

b) 01 (um) técnico de segurança;  

c) 02 (dois) técnicos gasistas;  

d) 03 (três) ajudantes;  

3.4.3.3. Os serviços serão acompanhados pela FISCALIZAÇÃO da PBGÁS, 
sendo que o serviço ocorra no mesmo dia da conversão do prédio.  

3.4.3.4. Após a queima do GLP residual, a rede interna deverá ser purgada 
com CO2 (gás inerte) ou Nitrogênio, conforme Norma NBR 15.526, desde o 
últ imo andar da edif icação até o ponto f inal na central de GLP para 
inert ização do sistema. 

3.4.4. CONVERSÃO DOS APARELHOS DE CONSUMO RESIDENCIAL  

3.4.4.1. O CONTRATADO apresentará à FISCALIZAÇÃO o procedimento 
operacional a ser adotado na conversão, com base no recenseamento por 
ela elaborado, identif icando-os por cl iente a ser atendido. A instalação dos 
aparelhos a gás deverá atender às normas ABNT NBR 13103 e ABNT NBR 
15526 no que couber.  

3.4.4.2. Os trabalhos relacionados às conversões  dos aparelhos a gás de 
uso residencial (fogões, fornos e cooktops) deverão ter sua execução 
programada de segunda a sexta feira, no horário das 09:00 as 12:00 e das 
14:00 as 18:00 horas. Caso o CONTRATADO necessite executar trabalhos 
em dias e horários di ferentes dos estabelecidos acima, deverá solicitar 
autorização a PBGÁS, com antecedência mínima de 2 (duas) horas, 
mediante confirmação junto aos representantes dos clientes.  

3.4.4.3. Não será permitido ao CONTRATADO realizar conversão parcial 
de aparelhos de consumo de GLP para GN, sendo aceito apenas o serviço 
por completo.  

3.4.4.4. É necessário que todos os aparelhos a gás de cada cl iente 
residencial sejam convert idos em um único dia, devendo o CONTRATADO 
dimensionar a equipe de modo a atender esta exigência.  

3.4.4.4.1. Na possibil idade de conversão de prédios com elevado número 
de equipamentos e que possuam mais de uma prumada, a conversão 
poderá transcorrer em mais de um dia através do seccionamento das 
prumadas.   
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3.4.4.5. Após cada conversão o aparelho deverá ser testado quanto a sua 
estanqueidade e ter as suas chamas reguladas. O funcionamento do 
referido aparelho deverá ser demonstrado ao consumidor. Comprovados a 
estanqueidade e o funcionamento adequado, deverá ser colado no 
aparelho um selo com os dizeres “Aparelho convertido para gás natural” 
fornecido pelo CONTRATADO.  

3.4.4.5.1. O CONTRATADO deverá solicitar ao cliente o “aceite dos 
serviços” através de formulário, logo após a execução dos serviços de 
conversão. Esse formulário é a comprovação fo rmal do aceite do serviço 
pelo cliente, e será solicitado se o cliente f izer qualquer solicitação no 
prazo de garantia dos serviços.  

3.4.5. CONVERSÃO DOS APARELHOS 

3.4.5.1. Na conversão dos aparelhos residenciais, deverão ser substituídos 
todos os registros de controle e injetores da mesa e do forno (exceto 
multigas), de GLP para GN, conforme procedimento operacional padrão 
apresentado pela PBGÁS, exceto o termostato do forno, quando houver, 
por se tratar de uma peça de uso mult igás.  

3.4.5.2. Deverá ser instalada válvula de bloqueio dentro da residência do 
cliente, e tubo f lexível fazendo a interligação com o aparelho com a 
válvula de bloqueio.  

3.4.5.3. As peças ret iradas dos aparelhos de consumo GLP dos 
consumidores residenciais deverão ser identif icadas, embaladas e 
devolvidas ao cliente por ocasião da conclusão dos serviços de conversão. 
O CONTRATADO solicitará ao cl iente a assinatura do termo de 
recebimento de materiais.  

3.4.5.4. O aparelho de consumo com peças danif icadas e identif icadas por 
ocasião da conversão, e cujo dano venha comprometer os serviços, bem 
como o bom funcionamento do aparelho, deverão ser substituídas pelo 
CONTRATADO no ato da conversão, mediante autorização pela PBGÁS.  

3.4.5.5. Caso haja danos em aparelhos de consumo a gás ou em qua lquer 
outro bem do cl iente, causados por imperícia técnica do CONTRATADO, 
por ocasião dos serviços de conversão, os mesmos deverão ser 
devidamente reparados, não cabendo qualquer ressarcimento por parte da 
PBGÁS.  

3.4.5.5.1. Caso o dano causado ao cliente seja tal que impossibil ite o seu 
conserto, o CONTRATADO fica obrigado a repor o aparelho do cl iente, 
sendo que o aparelho reposto deverá novo e ser da mesma marca e 
modelo ou similar encontrado no mercado.  
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3.4.5.6. Caso seja detectado, pelo CONTRATADO, um determinado 
aparelho de consumo do segmento residencial tecnicamente inconversível 
ou em condição de uso que comprometa o bom funcionamento e a 
segurança do consumidor, a FISCALIZAÇÃO deverá ser informada através 
do registro de recenseamento para que a inf ormação possa ser analisada.  

3.4.5.6.1. Não serão aceitas recusas na conversão de aparelhos cujos 
problemas foram identif icados apenas no momento da conversão, 
acarretando a responsabil idade de qualquer gasto extra ao CONTRATADO.  

3.4.5.7. O CONTRATADO responderá, dentro do período de garantia dos 
serviços, por quaisquer danos causados como consequência de 
vazamentos de gás em aparelho no qual tenha realizado intervenção.  

3.4.5.8. Durante o prazo de noventa dias seguintes a execução dos 
serviços de conversão pelo CONTRATADO (Aparelhos e instalações) e 
recebimento definit ivo pela PBGÁS, caberá a executante atender e sanar 
quaisquer reclamações dos consumidores relat ivos a estes serviços. O 
atendimento deverá ser feito no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) ho ras 
a contar da data da ciência da reclamação. Quando a reclamação 
relacionar-se a vazamento ou ausência de gás no aparelho, o atendimento 
deverá ser feito no prazo máximo de 2 (duas) horas.  

3.4.5.9. Se houver recorrência de uma solicitação de assistência técnica 
ou reclamação decorrentes dos serviços executados pelo CONTRATADO, o 
prazo de garantia dos serviços se renovará em mais 90 (noventa) dias 
para cada solicitação recorrente, sendo vedada em casos especiais.  

3.4.5.10. No dia seguinte após a conversão,  o CONTRATADO deverá 
visitar cada um dos clientes convertidos e verif icar o funcionamento e 
possíveis vazamentos tanto nos aparelhos como nas instalações comuns 
do prédio.  

3.4.5.11. Para os clientes que optarem pela garantia do fabricante para 
conversão do seu aparelho para o consumo de gás natural (fornos, fogões 
cook tops e aquecedores), deverá ser feita a instalação de f lexível e 
válvula de bloqueio juntamente com possível adequação do ambiente 
necessária.  

3.4.5.12. O CONTRATADO deverá fornecer e f ixar e m cada aparelho 
convert ido adesivo com a informação de que o mesmo foi convert ido para 
gás natural.  

3.4.5.13. Não serão convertidos: fogões e fogareiros com menos de 4 
bocas, churrasqueiras a gás e quaisquer equipamentos diferentes dos 
indicados na planilha de preços unitários.  
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4. FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

4.1. FORNECIMENTO PELA PBGÁS 

4.1.1. Será de responsabil idade da PBGÁS o fornecimento dos materiais 
dos seguintes materiais:  

a) Medidores de Vazão –  30 (trinta) unidades;  

4.1.2. Os materiais fornecidos pela PBGÁS serão entregues no nosso 
Centro de Operações, localizado na Rua Manoel Paulino Gomes, s/n –  
Conj. Mário Andreazza –  Bayeux –  PB. Todo o transporte, carga e 
descarga durante a retirada ou devolução (das sobras ou su catas) desses 
materiais, deverão ser por conta do CONTRATADO.  

4.1.3. Todos os materiais necessários a instalação do CRM acima 
mencionados deverão ser sol icitados com antecedência mínima de 7 (sete) 
dias corridos, sendo sua solicitação feita através de Requisição de 
Materiais (RM) conforme modelo aprovado pela FISCALIZAÇÃO.  

4.2. FORNECIMENTO PELO CONTRATADO 

4.2.1. Com exceção do material relacionado no item 4.1.1, será de 
responsabil idade do CONTRATADO o fornecimento de todos os demais 
materiais e equipamentos de aplicação direta e indireta nos serviços 
descritos neste Memorial Descrit ivo, que deverão ser armazenados e 
preservados conforme procedimentos aprovados pela PBGÁS, tais como os 
relacionados a seguir, mas não se restringindo a eles:  

4.2.1.1. Todos os materiais necessários para a montagem dos Conjuntos 
de Regulagem e Medição dos 30 (trinta) clientes, que não esteja incluído 
no item 4.1.1.  

4.2.1.2. Todos os materiais uti l izados para conversão dos aparelhos dos  clientes 
para o consumo de gás natural ,  tais como: injetores e registros de mesa e de 
forno,  abraçadeiras de regulagem de chama, luvas, niples, uniões, estabi l izadores 
de pressão, tubo f lexível  diâmetro de ½” macho x diâmetro de ½” fêmea com 
1,00m de comprimento, acoplado a válvula esférica angular ou reta e demais itens 
que constam no anexo e não se l imitando a estes.  

4.2.1.3. Toda tubulação em aço galvanizado BSP, DN 1” (DIN 2440), 
util izado tanto na interligação do CRM com a prumada, quanto nas 
interligações internas do próprio CRM.  

4.2.1.4. Todos os materiais referentes a serviços de construção civil, tais 
como: cimento, areia, brita, ferragens, t i jolos, madeiras, compensados, 
gesso etc.  
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4.2.1.5. Todos os equipamentos necessários a execução dos serviços  
descritos, tais como: torno de bancada, jogo de chaves, marteletes, etc.  

4.2.2. O CONTRATADO deverá fornecer todos os equipamentos 
necessários à proteção individual ou coletiva dos seus empregados, 
específ icos para as características dos trabalhos que ser ão executados.  

4.2.3. Todos os materiais deverão ser adquiridos pelo CONTRATADO com 
Cert if icados de Qualidade expedidos pelos respectivos fabricantes, bem 
como submetidos aos ensaios tecnológicos previstos nas Especif icações 
Técnicas ou determinados pela PBGÁS. Só serão aceitos fabricantes que 
tradicionalmente forneçam à indústria petrolífera e, preferencialmente, 
disponham de Certi f icação NBR-ISO Série 9000.  

4.2.4. O CONTRATADO será responsável pela carga, transporte, descarga 
e guarda dos materiais a serem aplicados nos serviços, incluindo os 
materiais fornecidos pela PBGÁS.  

4.2.5. À PBGÁS reserva-se o direito de, a qualquer momento, visitar e 
f iscalizar os almoxarifados do CONTRATADO, para verif icação das 
condições de armazenamento e preservação dos mater iais a ser ut il izados 
na obra, podendo sugerir ou fazer exigências relativas ao melhoramento 
dos sistemas de armazenagem e manuseio.  

4.2.6. O CONTRATADO deverá possuir um estoque mínimo de materiais 
de conversão descrito em anexo, porém, não se reduzindo a  eles. Após a 
assinatura do contrato, o CONTRATADO terá um prazo que coincidirá com 
o período de mobil ização e instalação do canteiro de obras para a 
obtenção destes materiais, não sendo responsabilizado a PBGAS de 
nenhuma forma pelo não cumprimento ou atraso nessa exigência.  

4.2.7. Em casos especiais, se forem solicitados materiais não 
enquadrados no anexo, ou materiais forem de dif ícil  obtenção ou com 
prazos de entregas longos, a PBGAS analisará caso a caso para 
deliberação junto ao cl iente f inal.  

4.2.8. A PBGAS não se responsabil izará pelo custo de qualquer material 
instalado nos aparelhos de consumo residencial, que não esteja incluso 
nos materiais constantes em anexo, e não autorizado via meio of icial (e -
mail coorporativo ou carta t imbrada).  

4.2.9. É necessário que o CONTRATADO mantenha sempre um estoque 
mínimo que atenda as exigências do contrato.  

4.2.9.1. O CONTRATADO será penalizado por qualquer dano ou atraso 
decorrente da falta de algum material de sua responsabil idade ou pela 
util ização de material  inadequado no momento da conversão.  
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4.2.9.2. O CONTRATADO deverá disponibil izar, para análise da 
Fiscalização da PBGAS os cert if icados de qualidade dos materiais 
adquiridos que serão util izados no contrato.  

5. NORMAS A CONSULTAR 

5.1. As Especif icações Técnicas util izadas como referência para os 
serviços descritos no objeto deste Memorial Descrit ivo, devem atender, no 
mínimo, à últ ima revisão das normas da ABNT, PETROBRÁS e 
Procedimentos Técnicos da PBGAS, nesta mesma ordem de prevalência, 
relacionadas a seguir:  

5.1.1. Normas ABNT 

NBR 5580 - Tubos de aço-carbono para usos comuns na condução de 
f luidos - Requisitos e ensaios;  

NBR 6943 - Conexões de ferro fundido maleável, com rosca NBR NM -ISO 
7-1, para tubulações;  

NBR 12694 - Especif icação de cores de acordo com o sistema de notação 
Munsell;  

NBR 12712 –  Projeto de sistemas de transmissão e distribuição de gás 
combustível;  

NBR 13103 - Instalação de aparelhos a gás para uso residencial - 
Requisitos dos ambientes;  

NBR 15526- Instalações internas para uso alternativo dos gases GN e GLP 
- Projeto e execução; 

NBR 15358- Redes de Distribuição para gases combustíveis em 
instalações Comerciais e Industriais - Projeto e Execução. 

5.1.2. Normas PETROBRÁS:  

N-0002 - Pintura de equipamento industrial;  

N-0013 - Aplicação de tinta;  

N-0057 - Projeto mecânico de tubulação industrial;  

N-0058 - Símbolos gráf icos para f luxogramas de processo e de 
engenharia;  

N-0059 - Símbolos gráf icos para desenhos de tubulação industrial;  
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N-0076 - Materiais de tubulação;  

N-0381 - Execução de desenho técnico; 

N-0442 - Pintura externa de tubulação em instalações terrestres;  

N-1219 - Cores; 

N-1550 - Pintura de estruturas metál icas;  

N-1692 - Apresentação de projetos de detalhamento de tubulação;  

5.1.3. PROCEDIMENTOS TÉCNICOS PBGÁS:  

PT RC 002 –  Procedimento de Recenseamento dos Aparelhos Residenciais 
e Equipamentos que util izam gás combustível;  

PT RC 005 –  Procedimento para Teste de Estanquidade;  

PT RC 006 –  Procedimento para Instalação e Conversão de equipamentos 
de GLP para Gás Natural;  

PT RC 007 –  Procedimento para Sinalização;  

PT RC 008 –  Procedimento para Comissionamento e Descomissionamento 
de tubulação.  

RIP –  Regulamento de Instalações Prediais.  

PT nº 001/2012 –  Pintura de CRM. 

6. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

6.1. Todos os serviços a cargo do CONTRATADO deverão ser executados 
rigorosamente em atendimento às disposições e recomendações contidas 
neste Memorial Descrit ivo, bem como nos padrões e recomendações dos 
fabricantes.  

6.2. Quaisquer divergências encontradas entre os requisitos deste 
Memorial Descri t ivo, nas normas e procedimentos aplicáveis e nas 
recomendações dos fabricantes, deverão ser submetidas à apreciação da 
FISCALIZAÇÃO da PBGÁS que determinará o critério a ser adotado.  

6.3. Durante a execução dos serviços, o CONTRATADO deverá, com base 
em sua experiência, suprir falhas e omissões que possam prejudicar ou 
impedir o perfeito funcionamento das obras e instalações executadas.  
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6.4. Todos os serviços descritos e ainda aqueles que, embora não 
descritos, sejam necessários para o cumprimento do escop o contratual,  
serão executados pelo CONTRATADO, que, para iniciar a obra, teve 
conhecimento global das condições dos serviços.  

6.5.  A equipe técnica do CONTRATADO, com a devida qualif icação,  deverá ser,  no 
mínimo, mas não se l imitando a:  

 01 (um) Chefe de Obra –  Eng° Mecânico ou Civil , para 
executar o gerenciamento da obra que inclui,  entre outros, o 
planejamento e execução dos serviços objeto do Contrato;  

 01 (um) Projet ista de Tubulação - Técnico (nível médio), para 
elaboração de projetos de tubulação de gás, em AutoCad;  

 01 (um) Encarregado de Montagem para condução das 
equipes de montagem e conversão;  

 01 (um) Técnico de Segurança do Trabalho ( inscr i to na D RT),  para 
execução de at iv idades conforme estabelec ido na NR -4 –  SESMT. 

6.6. Para comprovação da qualif icação da equipe técnica mencionada no 
subitem 6.5. e posterior aprovação da PBGÁS, o CONTRATADO deverá 
apresentar, até 10 (dez) dias após assinatura do Contrato, cópia 
autenticada dos seguintes documentos:  

 Currículo de cada prof issional indicado, para a equipe 
técnica;  

 Registro Prof issional emit ido pela DRT, para os prof issionais 
de Segurança do Trabalho;  

 Cert idão de Registro e Quitação Pessoa Física emit ida pelo 
CREA, para todos os Engenheiros e Técnicos de Nível Médio;  

 Declaração individual, emitida e assinada por cada um dos 
membros, autorizando a empresa a incluí - lo na sua equipe, 
sendo a declaração f irmada com data posterior à publicação 
deste Edital.  

6.7. O CONTRATADO deverá ut il izar prof issionais (montador, soldador, 
ajudantes, etc.) capacitados o suficiente para executar os serviços 
descritos neste Memorial Descrit ivo.  

6.8. Os equipamentos necessários aos serviços deverão estar em bom 
estado de conservação, com operadores capacitados. O CONTRATADO 
será responsável pelo abastecimento, manutenção, fornecimento de 
peças, etc.,  para todos os equipamentos alocados à obra.  

6.9. Antes da entrega dos serviços, deverão ser reparados pelo 
CONTRATADO todos os defeitos e estragos verif icados nas etapas 
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acabadas, qualquer que seja a causa que os tenha produzido, ainda que 
estes reparos impliquem na renovação integral dos mesmos.  

6.10. As quantidades apresentadas na Planilha de Preços são estimadas e 
servem de base apenas para a contratação. Para efeito de pagamento, 
serão consideradas somente as quantidades efetivamente executadas e 
atestadas pela FISCALIZAÇÃO da PBGÁS.  

6.11. O CONTRATADO deverá executar os seus trabalhos com o objetivo 
de possibi l itar l igação dos clientes residenciais/comerciais de forma 
gradativa.  

6.12. O Prazo de execução dos serviços é de 08 (oito) meses.  

6.13. O CONTRATADO deverá manter equipe de prontidão nos f ins de 
semana e feriados para atendimento de emergências relacionadas a 
vazamentos.  

6.14. Quando no atendimento de ocorrências repassadas pelo Sistema de 
Atendimento ao Cliente da PBGAS, o CONTRATADO deverá repassar o 
formulário de atendimento dos serviços devidamente preenchido e 
assinado pelo cliente, no prazo máximo de 48 (quarenta e o ito) horas após 
a execução dos serviços.  

6.15. Para f ins de orçamento dos serviços, tanto a forma de calculo do BDI 
como dos Encargos Complementares e Administração Local deverão 
obedecer ao trabalho do CREA-PB em conjunto com IBEC-PB 
“Metodologia de Cálcu lo das Taxas de Encargos Sociais e Benefícios e 
Despesas Indiretas - BDI”, de Setembro de 2009, tendo a medição dos 
Encargos Complementares medida conforme dita o Decreto Estadual 
30.610 de 25 de Agosto de 2009.  

6.16. Garantia de Serviços  

 

6.16.1. O Contratado deve garantir os serviços de conversão de aparelhos 
pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme estabelecido neste documento.  

6.16.2. Para os demais serviços, incluindo a instalação do ramal interno, o 
teste de estanqueidade das instalações internas e as adequações dos 
ambientes, a garantia deve obedecer o que determina o Código Civil  
Brasileiro.  
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7. DOCUMENTOS ANEXOS 

 

7.1. Fazem parte deste Memorial Descrit ivo, como anexos, os documentos 
relacionados no quadro a seguir:  

 

Item Descrição 

1 CAIXA DE PASSAGEM DO HALL  

2 CRM PARA MEDIDOR DIAFRAGMA G1,6  

3 CRM PARA MEDIDOR DIAFRAGMA G1 

4 CRM PARA MEDIDOR DIAFRAGMA  G2,5  

5 CRM PARA MEDIDOR DIAFRAGMA G4 

6 CRM PARA MEDIDOR DIAFRAGMA G6 

7 CRM PARA MEDIDOR DIAFRAGMA G10  

8 CRM PARA MEDIDOR ROTATIVO G10 

9 CRM PARA MEDIDOR ROTATIVO G16 

10 CRM PARA MEDIDOR ROTATIVO G25 
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CAIXA DE PASSAGEM DO HALL

 



 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2014 
MEMORIAL DESCRITIVO – ANEXO Q4 

__________________________________________ 

Página 19 de 28                                              
 

 
CRM PARA MEDIDOR DIAFRAGMA G1,6  
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CRM PARA MEDIDOR DIAFRAGMA G1 
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CRM PARA MEDIDOR DIAFRAGMA  G2,5  
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CRM PARA MEDIDOR DIAFRAGMA G4 
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CRM PARA MEDIDOR DIAFRAGMA G6 
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CRM PARA MEDIDOR DIAFRAGMA G10 
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CRM PARA MEDIDOR ROTATIVO G10 
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CRM PARA MEDIDOR ROTATIVO G16 
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CRM PARA MEDIDOR ROTATIVO G25 

 



 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2014 
MEMORIAL DESCRITIVO – ANEXO Q4 

__________________________________________ 

Página 28 de 28                                              
 

 



1. CUSTO DIRETO DE OBRA (R$)(1) 1.280.660,30                      

VALOR (R$)

VALOR (R$)

 MODELO DE PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE BDI

ANEXO Q7

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2014

TOTAL

COFINS - Finaciamento da Seguridade Social

SUB-TOTAL

ISS - Imposto Sobre Serviço (3)

ORÇAMENTISTA: DATA:  

CUSTOS TRIBUTÁRIOS (COM MATERIAL)

TIPO DE IMPOSTO LUCRO PRESUMIDO(%)

PIS - Programa de Integração Social

FE = Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo

4. TAXA DE BDI (BDI):

5. PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDI(PT = CDx(1+BDI/100))  

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: DATA:

Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo - FE (2)

Fórmula do BDI

 BDI = {[(1+AC+CF+MI)/1-(T+MC+FE)]-1}x100

Onde:

BDI = Taxa do BDI

AC= Taxa de Administracação Central

Taxa de Incerteza (risco) do empreendimento

CF = Taxa referente ao custo financeiro

T= Taxa referente aos tributos municipais, estaduais e federais

MC= Taxa referente a margem de contribuição (lucro ou beneficio) 

Tributos Estaduais

Tributos Municipais

Margem de Contribuição (Beneficio ou Lucro) - MC

DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI) % EM RELAÇÃO AO CUSTO DIRETO DA OBRA

Custos Tributários Totais (T)

Tributos Federais

Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento - MI

Custo Financeiro - CF

3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA (PT).

2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS(CD)

DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI) % EM RELAÇÃO AO CUSTO DIRETO DA OBRA

Custo de Administração Central - AC

COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (com exceção de Mobilização, Desmobilização, Instalação de Canteiro, Administração Local e 

Encargos Complementares)

COMPANHIA PARAIBANA DE GAS

Interligação de clientes Residenciais e Comerciais no na Região Metropolitana de Campina Grande PB

LOCAL:  João Pessoa/ PB

DADOS FÍSICOS DA OBRA:

2.267.322,62                                                                                        



1. CUSTO DIRETO DE OBRA (R$)(1) 1.280.660,30                      451.952,06R$                    

VALOR (R$)

-R$                 

-R$                 

-R$                 

VALOR (R$)

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2014

 MODELO DE PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE BDI

ANEXO Q7

TOTAL

COFINS - Finaciamento da Seguridade Social

SUB-TOTAL

ISS - Imposto Sobre Serviço (3)

ORÇAMENTISTA: DATA:  

CUSTOS TRIBUTÁRIOS (COM MATERIAL)

TIPO DE IMPOSTO LUCRO PRESUMIDO(%)

PIS - Programa de Integração Social

FE = Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo

4. TAXA DE BDI (BDI): 0,00%

5. PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDI(PT = CDx(1+BDI/100))  

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: DATA:

Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo - FE (2)

Fórmula do BDI

 BDI = {[(1+AC+CF+MI)/1-(T+MC+FE)]-1}x100

Onde:

BDI = Taxa do BDI

AC= Taxa de Administracação Central

Taxa de Incerteza (risco) do empreendimento

CF = Taxa referente ao custo financeiro

T= Taxa referente aos tributos municipais, estaduais e federais

MC= Taxa referente a margem de contribuição (lucro ou beneficio) 

Tributos Estaduais

Tributos Municipais

Margem de Contribuição (Beneficio ou Lucro) - MC

DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI) % EM RELAÇÃO AO CUSTO DIRETO DA OBRA

Custos Tributários Totais (T)

Tributos Federais

Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento - MI

Custo Financeiro - CF

3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA (PT).

2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS(CD)

DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI) % EM RELAÇÃO AO CUSTO DIRETO DA OBRA

Custo de Administração Central - AC

COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (para Mobilização, Desmobilização, Instalação de Canteiro, Administração Local e Encargos 

Complementares)

COMPANHIA PARAIBANA DE GAS

Interligação de clientes Residenciais e Comerciais no na Região Metropolitana de Campina Grande PB

LOCAL:  João Pessoa/ PB

DADOS FÍSICOS DA OBRA:

1.002.573,28                                                                                        



C 2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO

C 3 FÉRIAS IDENIZADAS

TOTAL DO GRUPO C

C 5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL

C 4 INDENIZAÇÃO - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA

ITEM GRUPO C %

C 1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO

TOTAL DO GRUPO B

B 11 SALÁRIO MATERNIDADE

B 2 FERIADOS

B 7 DIAS DE CHUVA 

B 4 13º SALÁRIO

B 1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO

LICENÇA-PATERNIDADE 

B 6 FALTAS JUSTIFICADAS

B 9 FÉRIAS

B 3 AUXÍLIO-DOENÇA

B 8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO

B 5

TOTAL DO GRUPO A

PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS

SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 

SERVIÇO DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA

SALÁRIO EDUCAÇÃO

FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS

RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT

A 6

A 8

SECONCI 

%ITEM GRUPO A

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

Obra:

 MODELO DE PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
ANEXO Q7

SERVIÇO DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE

ITEM GRUPO B %

A 1

A 2

A 3

A 4

A 7

A 5

A 9

ITEM GRUPO D %

D 1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B

TOTAL DO GRUPO D

ITEM GRUPO E %

D 2

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 

REINCIDÊNCIA 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2014

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D+E)

E 1 ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES

TOTAL DO GRUPO E



DIRETORIA/GERÊNCIA:

DTC/GEE

DATA:

1 -x- -x- -x- -x-                                       -   

1.1 und 1

1.2 und 1

1.3 und 1

1.4 und 1

1.5 und 1

2 -x- -x- -x- -x-                                       -   

2.1 und 30

3 -x- -x- -x- -x-                                       -   

3.1 m 390

3.2 m 390

4 -x- -x- -x- -x-                                       -   

4.1 und 550

5 und 26

6  -x- -x- -x- -x-                                       -   

6.1 und 250

6.2 und 150

6.3 und 50

6.4 und 50

6.5 und 50

7 -x- -x- -x- -x-                                       -   

7.1 m 30

7.2 m 30

7.3 m 30

7.4 m 30

7.5 m 30

7.6 m 30

8 -x- -x- -x- -x-                                       -   

8.1 -x- -x- -x-
-

x

-

-x- -x-

8.1.1 und 20

8.1.2 und 10

8.1.3 und 10

8.2 -x- -x- -x-

-

x

-

-x- -x-

8.2.1 und 75

8.2.2 und 150

8.3 m 75

9 -x- -x- -x- -x-                                       -   

9.1 und 30

ELABORADO POR: APROVADO POR:

DATA: DATA:

RESUMO:

1. Preço Total com BDI

2. Valor BDI

 3. Custo Direto 

Conjunto para 01 (um) apartamento (kit básico)

Conjunto para 02 (dois) ou mais apartamentos (kit adicional)

Extensão adicional para adequação do ponto de ligação do aparelho, em tubo de cobre flexível 3/8".

COMISSIONAMENTO E PARTIDA ASSISTIDA  

CRM’s para clientes residenciais e comerciais.

Em piso, com revestimento em porcelanato.

Em concreto simples ou armado.

ADEQUAÇÃO DE APARELHOS E AMBIENTES 

Abertura de Rasgos ou Furos para Passagem de Tubulação Rígida ou Flexível, com dimensões 

máximas de 20cm x 20cm.

Em armários.

Em alvenarias.

Conversão de fogão, modelo de mesa (cooktop), com 1 a 4 bocas.

Conversão de fogão, modelo de mesa (cooktop), com 5 ou 6 bocas.

Conversão de forno de embutir.

Em concreto.

Adaptações nas Caixas de Passagem dos hall’s dos edifícos, incluindo modificações dos arranjos 

mecânicos e substituição e/ou troca de equipamentos e acessórios 

CORTE E RECOMPOSIÇÃO DE PISO E PAREDES PARA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO INTERNA, COM 

DIÂMETRO ATÉ  1".

Em alvenaria emboçada e pintada.

Em alvenaria emboçada, com revestimento cerâmico.

Em alvenaria emboçada, com revestimento em porcelanato.

Em piso, com revestimento cerâmico.

RECENSEAMENTO  

Recenseamento dos aparelhos de consumo de gás natural.

QUEIMA DE GLP RESIDUAL

CONVERSÃO DE APARELHOS DE CONSUMO RESIDENCIAIS

Conversão de fogão com 4 bocas.

Conversão de fogão com 5 ou 6 bocas.

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CRMs

Montagem e Instalação de CRMs em abrigos metálicos em edificações residenciais e comerciais, 

inclusive teste de estanqueidade em bancada.

INTERLIGAÇÃO

Interligações de clientes residenciais em tubos de aço galvanizado DN 1”.

Teste de estanqueidade em interligações de clientes residenciais, em tubos de aço galvanizado DN 1”.

Administração Local.

Encargos Complementares.

UNID. QUANT.

MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, INST. CANTEIRO, ADM. LOCAL E ENC. COMPLEMENTARES

Mobilização dos Recursos.  

Desmobilização dos Recursos.

Instalação do Canteiro.

PREÇO UNIT. SEM 

BDI (R$)

PREÇO UNIT. COM 

BDI (R$)

PREÇO TOTAL COM 

BDI (R$)
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OBJETO:

Interligação de clientes Residenciais e Comerciais no na Região Metropolitana de Campina Grande PB

 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
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OBS.:  CADA ITEM MENCIONADO A SEGUIR REFERE-SE AOS 
ITENS DA PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS   (PPU)  

1. Sub-item 1.1 e 1.2: Mobilização e Desmobilização. 

Será medido na conclusão total de cada sub-item, sendo: 

 100% (cem por cento) – Na conclusão da mobilização de pessoal, veículos e 
equipamentos de construção e montagem, após aprovação da FISCALIZAÇÃO, 
tendo por base o histograma apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela 
PBGÁS. 

 100% (cem por cento) – Na conclusão da desmobilização de pessoal, veículos e 
equipamentos, e a limpeza e retirada de quaisquer vestígios de sobras de obra, 
após aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

No preço unitário deste item estão inclusos todos os custos referentes à mobilização 
e desmobilização, tais como: transporte, passagens, hospedagens, descargas, 
refeições, etc., de equipamentos, ferramentas, máquinas, pessoal e de todos os 
recursos necessários para a completa execução dos serviços, bem como a retirada 
de quaisquer vestígios de sobras de obra. 

2. Sub-itens 1.3: Instalação do Canteiro. 

Será medido conforme avanço físico, sendo: 

 70% (setenta por cento) – Na execução de instalações físicas do canteiro 
(devidamente aprovadas pela PBGÁS), incluindo equipamentos de escritório, 
legalização da obra, entrega da documentação de planejamento, controle da 
qualidade e SMS, após aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 30% (trinta por cento) – Na remoção das instalações físicas e equipamentos de 
escritório, limpeza e “nada consta” do(s) proprietário(s) do(s) imóvel (is) locado(s) 
pelo CONTRATADO, após aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

No preço unitário deste item deverão estar inclusos todos os custos referentes à 
instalação de canteiro fixo, tais como: a utilização de área, regularização de 
terreno, limpeza, desmatamento recomposição de áreas, construções, instalações 
provisórias (água, luz, telefone, esgoto, etc.), bem como a retirada de quaisquer 
vestígios de sobras de obra. 

3. Sub-Item 1.4:  Administração Local  

Será medido por unidade, parcelado mensalmente: 
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 5,55% (cinco vírgula cinquenta e cinco por cento) Medido mensalmente com 
referência ao custo total do item que consta na planilha PPU; 

No preço do custo da administração local, estão incluídos: Mão de Obra Indireta 
(engenheiro chefe de obra, auxiliar de escritório, almoxarife, vigia, Licenças e Taxas 
(alvarás, licenças ambientais, licença do CREA, PPRA, PCMSO, PCMAT), materiais 
de escritório, utilidades (contas de água, energia, telefone), aluguel e compra de 
móveis e utensílios para escritório e repúblicas, entre outros. 

 

4. Sub-item 1.5: Encargos Complementares 
 

 Será medido por unidade, parcelado mensalmente: 

 5,55% (cinco vírgula cinquenta e cinco por cento) Medido mensalmente com 
referência ao custo total do item que consta na planilha PPU; 

 
No preço do custo dos encargos complementares estão incluídos: vale-transporte, 
refeição mínima (café da manhã), cesta básica, equipamentos de proteção 
individuais, ferramentas manuais, uniformes e exames médicos obrigatórios. Para 
medição do item, O CONTRATADO deverá fornecer mensalmente à FISCALIZAÇÃO 
documentos com a relação de funcionários que receberam o benefício de vale 
transporte, refeição mínima e cesta básica constando as assinaturas dos mesmos. 
Também deverá enviar a ficha de controle da utilização de equipamentos de 
proteção individuais, ferramentas manuais e uniformes, devidamente assinadas pelos 
funcionários. O CONTRATADO deverá ainda apresentar as vias dos exames 
médicos obrigatórios, devidamente assinados pelos funcionários. 
 

 
5. Sub-item 2.1. Montagem e Instalação de CRMs em abrigos metálicos em 

edificações residenciais e comerciais, inclusive teste de estanqueidade em 
bancada. 

      Serão medidos por instalação de Componentes em cada cliente, sendo: 

 100% (cem por cento)- Após conclusão dos serviços de instalação dos componentes 
dos abrigos de cada cliente, incluindo pintura, limpeza, teste de estanquidade, 
emissão de relatório e recomposições quando necessário. 

Além dos custos indicados neste Critério de Medição, no preço unitário deverão estar 
inclusos neste item todos os custos referentes à: mão-de-obra, materiais de 
consumo para interligação, pintura dos tubos, etc. 
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6. Sub-item 3.1:  Montagem de interligações de clientes residenciais em 
tubulações de aço galvanizado DN 1”. 

Serão medidos por extensão (m) de tubo instalado, sendo: 

 100% (cem por cento) – Após os serviços de fornecimento e instalação, incluindo 
interligação do Conjunto de Regulagem e Medição com a prumada existente e 
suportação, pintura e recomposições. 

Deverão estar inclusos nos preços unitários os custos referente a instalação da 
tubulação, tais como: abraçadeiras, tubos, rosqueadeiras, tornos de bancada, 
materiais de alvenaria como cimento, areia, gesso, etc. 

7. Sub-item 3.2: Teste de estanquidade em interligações de clientes residenciais 
em tubulações de aço galvanizado DN 1”. 
 
Serão medidos por teste executado, sendo: 
 

 100% (cem por cento) – após a execução do teste de estanquidade incluindo 
apresentação de relatório. 
 

No preço unitário deste item estão inclusos os custos de todos os serviços referentes 
a execução do teste tais como: gás inerte, manômetros válvulas e todos os materiais 
de uso provisório necessários para a realização do teste. 
 
 

8. Sub-item 4.1: Recenseamento dos aparelhos de uso residencial e comercial. 
 
Será medido por cada aparelho recenseado, sendo: 
 

 100% (cem por cento) - após execução dos serviços pelo CONTRATADO e envio 
de relatório incluindo os dados dos clientes a serem convertidos, lista de materiais 
a serem utilizados, relatório fotográfico  e indicações de adequações no caso de 
clientes residenciais. 

No preço unitário estão inclusos todos os custos referentes à: mão-de-obra, 
ferramentas e demais materiais utilizados no serviço.  

 

9. Item 5: Queima de GLP residual de instalações de prédios convertidos para o 
consumo de gás natural. 
 

Serão medidos por prédio (un), sendo: 
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 100% (cem por cento) – Após a execução do serviço pelo CONTRATADO e 
aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Estão inclusos todos os materiais e mão de obra necessária para a execução dos 
serviços. 

 
 

10. Sub-item 6.1: Conversão de fogões com 4 bocas com forno. 
 
Serão medidos por aparelho convertido (un), executados conforme 
padrão/especificação PBGÁS, sendo: 
 

 100% (cem por cento) - após execução pelo CONTRATADO e aprovação da 
FISCALIZAÇÃO. 

No preço deverão estar inclusos: material de conversão, abertura e fechamento do 
aparelho para substituição das peças, verificação das condições de funcionamento 
do aparelho, etc.  

11. Sub-item 6.2: Conversão de fogões com 5 ou 6 bocas com forno. 
 
Serão medidos por aparelho convertido (un), executados conforme 
padrão/especificação PBGÁS, sendo: 
 

 100% (cem por cento) - após execução pelo CONTRATADO e aprovação da 
FISCALIZAÇÃO. 

No preço deverão estar inclusos: material de conversão, abertura e fechamento do 
aparelho para substituição das peças, verificação das condições de funcionamento 
do aparelho, etc.  

 

12. Sub-item 6.3: Conversão de fogões, modelo mesa (cook tops) de 1 a 4 bocas 
 
Serão medidos por aparelho convertido (un), executados conforme 
padrão/especificação PBGÁS, sendo: 
 

 100% (cem por cento) - após execução pelo CONTRATADO e aprovação da 
FISCALIZAÇÃO. 

No preço deverão estar inclusos: material de conversão, abertura e fechamento do 
aparelho para substituição das peças, verificação das condições de funcionamento 
do aparelho, etc.  
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13. Sub-item 6.4: Conversão de fogões, modelo mesa (cook tops) de 5 a 6 bocas 
 
Serão medidos por aparelho convertido (un), executados conforme 
padrão/especificação PBGÁS, sendo: 
 

 100% (cem por cento) - após execução pelo CONTRATADO e aprovação da 
FISCALIZAÇÃO. 

No preço deverão estar inclusos: material de conversão, abertura e fechamento do 
aparelho para substituição das peças, verificação das condições de funcionamento 
do aparelho, etc.  

 

14. Sub-item 6.5: Conversão de fornos. 
 
Serão medidos por aparelho convertido (un), executados conforme 
padrão/especificação PBGÁS, sendo: 
 

 100% (cem por cento) - após execução pelo CONTRATADO e aprovação da 
FISCALIZAÇÃO. 

No preço deverão estar inclusos: material de conversão, abertura e fechamento do 
aparelho para substituição das peças, verificação das condições de funcionamento 
do aparelho, etc.  

 
 

15. Sub-item 7.1: Corte e recomposição em piso e paredes para instalação de 
tubulação interna, com diâmetro de até DN 1” – Em alvenaria pintada e 
emboçada. 
 

Serão medidos por metro (m), sendo: 

 100% (cem por cento) – Após a execução do serviço pelo CONTRATADO e 
aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Estão inclusos todos os materiais civis e mão de obra necessária para a execução dos 
serviços. 

16. Sub-item 7.2: Corte e recomposição em piso e paredes para instalação de 
tubulação interna, com diâmetro de até DN 1” – Em alvenaria emboçada com 
revestimento cerâmico. 
 

Serão medidos por metro (m), sendo: 
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 100% (cem por cento) – Após a execução do serviço pelo CONTRATADO e 
aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Estão inclusos todos os materiais civis e mão de obra necessária para a execução dos 
serviços. 

 

17. Sub-item 7.3: Corte e recomposição em piso e paredes para instalação de 
tubulação interna, com diâmetro de até DN 1” – Em alvenaria emboçada com 
revestimento em porcelanato. 
 

Serão medidos por metro (m), sendo: 

 100% (cem por cento) – Após a execução do serviço pelo CONTRATADO e 
aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Estão inclusos todos os materiais civis e mão de obra necessária para a execução dos 
serviços. 

 

18. Sub-item 7.4: Corte e recomposição em piso e paredes para instalação de 
tubulação interna, com diâmetro de até DN 1” – Em piso com revestimento 
cerâmico. 
 

Serão medidos por metro (m), sendo: 

 100% (cem por cento) – Após a execução do serviço pelo CONTRATADO e 
aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Estão inclusos todos os materiais civis e mão de obra necessária para a execução dos 
serviços. 

19. Sub-item 7.5: Corte e recomposição em piso e paredes para instalação de 
tubulação interna, com diâmetro de até DN 1” – Em piso com revestimento em 
porcelanato. 
 

Serão medidos por metro (m), sendo: 

 100% (cem por cento) – Após a execução do serviço pelo CONTRATADO e 
aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Estão inclusos todos os materiais civis e mão de obra necessária para a execução dos 
serviços. 
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20. Sub-item 7.6: Corte e recomposição em piso e paredes para instalação de 
tubulação interna, com diâmetro de até DN 1” – em concreto simples ou 
armado. 
 

Serão medidos por metro (m), sendo: 

 100% (cem por cento) – Após a execução do serviço pelo CONTRATADO e 
aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Estão inclusos todos os materiais civis e mão de obra necessária para a execução dos 
serviços. 

 

 

21. Sub-item 8.1.1.: Abertura de Rasgos ou Furos para Passagem de Tubulação 
Rígida ou Flexível, com dimensões máximas de 20cm x 20cm– Em armários. 
 
Serão medidos por unidade, executados conforme padrão/especificação PBGÁS, 
sendo: 
 

 100% (cem por cento) - após execução pelo CONTRATADO e aprovação da 
FISCALIZAÇÃO. 

No preço deverão estar inclusos: mão de obra, equipamentos etc 

 

 

22. Sub-item 8.1.2: Abertura de Rasgos ou Furos para Passagem de Tubulação 
Rígida ou Flexível, com dimensões máximas de 20cm x 20cm– Em alvenaria. 
 
Serão medidos por unidade, executados conforme padrão/especificação PBGÁS, 
sendo: 
 

 100% (cem por cento) - após execução pelo CONTRATADO e aprovação da 
FISCALIZAÇÃO. 

No preço deverão estar inclusos: mão de obra, equipamentos etc 

 

 

23. Sub-item 8.1.3: Abertura de Rasgos ou Furos para Passagem de Tubulação 
Rígida ou Flexível, com dimensões máximas de 20cm x 20cm.– Em concreto. 



 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2014 
 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO – ANEXO Q8 

__________________________________________ 

Página 8 de 9                                               
 

 
Serão medidos por unidade, executados conforme padrão/especificação PBGÁS, 
sendo: 
 

 100% (cem por cento) - após execução pelo CONTRATADO e aprovação da 
FISCALIZAÇÃO. 

No preço deverão estar inclusos: mão de obra, equipamentos etc 

 

24. Sub-item 8.2.1: Adaptações nas Caixas de Passagem dos hall’s dos edifícos, 
incluindo modificações dos arranjos mecânicos e substituição e/ou troca de 
equipamentos e acessórios - Conjunto para 01 (um) apartamento (kit básico) 
 
Serão medidos por unidade, executados conforme padrão/especificação PBGÁS, 
sendo: 
 

 100% (cem por cento) - após execução pelo CONTRATADO e aprovação da 
FISCALIZAÇÃO. 

No preço deverão estar inclusos: mão de obra, equipamentos e materiais utilizados 
etc. 

 

25. Sub-item 8.2.2: Adaptações nas Caixas de Passagem dos hall’s dos edifícos, 
incluindo modificações dos arranjos mecânicos e substituição e/ou troca de 
equipamentos e acessórios - Conjunto para 02 (dois) ou mais apartamentos (kit 
adicional) 
 
Serão medidos por unidade, executados conforme padrão/especificação PBGÁS, 
sendo: 
 

 100% (cem por cento) - após execução pelo CONTRATADO e aprovação da 
FISCALIZAÇÃO. 

No preço deverão estar inclusos: mão de obra, equipamentos e materiais utilizados 
etc. 

 

26. Sub-item 8.3: Extensão adicional para adequação do ponto de ligação do 
aparelho, em tubo de cobre flexível 3/8". 
 
Serão medidos por metro instalado, executados conforme padrão/especificação 
PBGÁS, sendo: 
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 100% (cem por cento) - após execução pelo CONTRATADO e aprovação da 
FISCALIZAÇÃO. 

No preço deverão estar inclusos: mão de obra, equipamentos e materiais utilizados 
etc. 

 

27. Sub-item 9.1: Comissionamento e Partida Assistida – Conjuntos de Regulagem 
e Medição Residenciais e Comerciais  

Serão medidos por cliente (un), sendo: 

 100% (cem por cento) – Após a execução do serviço pelo CONTRATADO e 
aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Estão inclusos todos os materiais e mão de obra necessária para a execução dos 
serviços. 
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À 
PBGÁS 
 
 
Ref: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2014 
 
 
Prezados Senhores: 
  
 
  
 Em atendimento à Cláusula Oitava do Contrato, estamos fornecendo a presente 
GARANTIA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, através do 
depósito de R$ .................... em nome da .......... no valor equivalente de 5% (cinco por 
cento) do preço total proposto, efetuado no banco .............., agência ............., em 
...../....../......, ou qualquer uma das formas previstas no Artigo 56 da Lei 8.666/93. 
 
Esta Garantia será válida durante a vigência do Contrato. 
      
 

Local e data:............................................................................. 
 

 
 
 

Assinatura:  
 

 
______________________________________________________ 

(Razão Social do licitante e nome e função do signatário) 
 
 
 
 
 

*Apresentar este modelo em papel timbrado da empresa* 



ITEM ATIVIDADE MÊS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 Total

PRAZO

VALOR

PRAZO

VALOR

PRAZO

VALOR

PRAZO

VALOR

PRAZO

VALOR

PRAZO

VALOR

PRAZO

VALOR

PRAZO

VALOR

PRAZO

VALOR

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 Total

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 COMISSIONAMENTO E PARTIDA ASSISTIDA  

7
CORTE E RECOMPOSIÇÃO DE PISO E PAREDES PARA INSTALAÇÃO 

DE TUBULAÇÃO INTERNA, COM DIÂMETRO ATÉ  1".

8 ADEQUAÇÃO DE APARELHOS E AMBIENTES 

5 QUEIMA DE GLP RESIDUAL

6 CONVERSÃO DE APARELHOS DE CONSUMO RESIDENCIAIS

3 INTERLIGAÇÃO

4 RECENSEAMENTO  

2 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CRMs

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2014

ANEXO Q11 - CRONOGRAMA CONTRATUAL

OBRA: Interligação de clientes Residenciais e Comerciais no na Região Metropolitana de Campina Grande PB

1
MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, INST. CANTEIRO, ADM. LOCAL E 

ENC. COMPLEMENTARES



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ESPECIFICAÇÕES DE 
SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E 

SAÚDE PARA CONTRATOS 

 

 

 

ANEXO Q12 
 

 

REQUISITOS PARA O EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Situação: APROVADO 
 

 

 

 

Elaborador TSST 

Validador ASM 

Aprovador DIRETORIA PRESIDÊNCIA 

Implementação ASM 

    
 
HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES 

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO 
00 0803/2013 Emissão original  

Para Licitação Edital No ....................... 

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SISTEMA DE GESTÃO  
SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE 

E SAÚDE 

IDENTIFICAÇÃO: 
 

ES-99.1-PBG-0001 

ESPECIFICAÇÃO DE SMS 
Revisão: 00 

Data: 08/03/2013 
Página: 1/18 

 

Título: ESPECIFICAÇÕES DE SMS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA TÉCNICA – ANEXO Q12 – CONVERSÃO DE CLIENTES DO 
SEGUIMENTO RESIDENCIAL/COMERCIAL 

Processo GEE/Atividade:                                                                                      
CONVERSÃO DE CLIENTES RESIDENCIAL/COMERCIAL 
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1. OBJETIVO 
 

Estabelecer os requisitos mínimos de Segurança, Meio Ambiente e Saúde no 
Trabalho (SMS), a serem observadas e cumpridas durante a execução de 
serviços de conversão de clientes dos seguimentos comercial e residencial.  
 
Estes requisitos definem os deveres e as responsabilidades do CONTRATADO 
e estabelecem as orientações, requisitos e procedimentos concernentes a 
SMS, que devem ser cumpridos, com o objetivo de proteger as pessoas, 
equipamentos e instalações da PBGÁS e do CONTRATADO, bem como 
promover a conservação do Meio Ambiente e a aptidão ao trabalho da força de 
trabalho, em decorrência da execução dos serviços contratados. 
 

2. APLICAÇÃO 
 
Aplicável aos contratos para prestação de Serviços de conversão ao 
combustível Gás Natural nos clientes do seguimento residencial e comercial. 
 
3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
 

 Normas Regulamentadoras (NRs) aprovadas pela Portaria 3214/78 do 
Ministério do Trabalho e Emprego. 

 Política e Diretrizes Corporativas de SMS da PBGÁS. 
 Planos de Resposta a Emergências da PBGÁS. 
 Padrões do Sistema de Gestão de SMS da PBGÁS. 
 Normas de Gestão: NBR ISO 9001:2008; NBR ISO 14001:2004; OHSAS 

18001:2007; NBR ISO 31000:2009; NBR ISO 26000:2010. 
 
Além dos requisitos contidos nesta Especificação, o CONTRATADO deve 
atender ao disposto nos seguintes documentos: 
 
Leis, Decretos, Portarias, Normas Técnicas, Instruções Normativas e 
Resoluções no âmbito federal, estadual e municipal, referentes ao objetivo 
desta Especificação, ou seja: Normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT); Resoluções do CONAMA; entre outros. 
 
Nota1: as normas (leis, decretos, resoluções, instruções normativas, normas 
técnicas) citadas nesta especificação têm a função de fornecer uma referência 
para a condução das atividades. É obrigação do CONTRATADO a verificação 
da norma a ser aplicada a cada caso específico para as atividades a serem 
executadas, analisando eventuais modificações das normas e/ou aplicabilidade 
de normas federais, estaduais e/ou municipais. 
Nota2: Em caso de empresa contratada com sistema de gestão certificado nas 
Normas de referência NBR ISO 14001 e OHSAS 18001, serão aceitos os 
documentos do CONTRATADO, desde que atendam aos conteúdos dos 
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Padrões de Operação e Manutenção citados nesta especificação e 
disponibilizados no Edital. 
 
Obs.: Sob consulta a PBGÁS deverá fornecer os Padrões de SMS solicitado. 
 
4. TERMOS E DEFINIÇÕES  
 
Para os efeitos desta Especificação, aplicam-se os termos e definições 
constantes do TC-99.1-PBG-0001 e os seguintes: 
 
ACIDENTE - evento imprevisto e indesejável, instantâneo ou não, que resultou 
em dano à pessoa (inclui a doença do trabalho e a doença profissional), ao 
patrimônio (próprio ou de terceiros) ou impacto ao meio ambiente. 
 
ANÁLISES DE RISCOS – estudo qualitativo e quantitativo de riscos numa 
instalação industrial, sobre as pessoas e o meio ambiente baseado em técnicas 
de identificação de perigos, estimativa de frequências e consequências, análise 
de vulnerabilidade e na estimativa do risco.  
 
ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS (APR) – técnica estruturada para 
identificar os perigos, analisar os riscos e estabelecer medidas de controle de 
uma área, sistema, procedimento, projeto ou atividade tendo como foco os 
eventos perigosos suas causas e conseqüências. 
 
ÁREA CLASSIFICADA - local com potencialidade de ocorrência de atmosfera 
explosiva. 
 
AMBIENTE OU ATMOSFERA EXPLOSIVA - local com a presença de 
substâncias inflamáveis na forma de gás, vapor, névoa, poeira ou fibras, que 
em contato com uma fonte de ignição causa explosão. 
 
AUDITORIA - exame que permite detectar se as atividades e resultados estão 
em conformidade com os padrões de conformidade estabelecidos neste 
documento. 
 
EMERGÊNCIA - situação em um processo, sistema ou atividade que, fugindo 
aos controles estabelecidos, possa resultar em acidente e que requeira, para 
controle de seus efeitos, a aplicação de recursos humanos capacitados e 
organizados, recursos materiais e procedimentos específicos e a formação da 
Estrutura Organizacional de Resposta da PBGÁS. 
 
ESPAÇO CONFINADO - qualquer área ou ambiente não projetado para 
ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, 
cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde 
possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio (NR – 33). 
 
FORÇA DE TRABALHO - pessoas que executam atividades para PBGÁS 
incluindo empregados próprios, estagiários, prestadores de serviços 
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caracterizados como, empregados de outras empresas que prestem serviços 
ou executem atividades contidas no objeto do contrato com a empresa 
contratada. 
 
INCIDENTE - evento que deu origem a um acidente ou que tinha o potencial de 
levar a um acidente.  
Nota: Um incidente em que não ocorra doença, lesão, dano ou outra perda 
também é chamado de “quase-acidente”. O termo “incidente” inclui “quase-
acidente”, (OHSAS 18001). 
 
INSPEÇÃO - atividade realizada pela PBGÁS junto ao CONTRATADO com 
vistas a verificar o atendimento a este documento, regulamentos e normas. 
 
POLÍTICA DE SMS – declaração da PBGÁS, expondo suas intenções e 
princípios em relação ao desempenho de SMS, que provê uma estrutura para 
ação e definição de objetivos e metas de SMS, conforme formalmente 
expresso pela Diretoria Executiva, em conformidade com o Plano Estratégico 
da Companhia, padrões normativos auditados da NBR ISO 14001 e OHSAS 
18001 e com os requisitos do Modelo do Sistema de Gestão de SMS (15 
Diretrizes de SMS). 
 
PRÁTICAS DE GESTÃO - atividade executada regularmente, com a finalidade 
de gerir a PBGÁS, de acordo com o padrão de trabalho estabelecido.   
 
PERIGO - fonte, situação ou ato com potencial para provocar danos humanos 
em termos de lesão ou doença, ou uma combinação destas, (OHSAS 18001).  
 
PERMISSÃO DE TRABALHO - é uma autorização, dada por escrito,ao 
colaborador treinado e credenciado para execução de trabalhos, que informa 
os riscos das atividades e as suas formas de prevenção, a fim de preservar a 
integridade física das pessoas, os equipamentos, o Meio Ambiente e os 
processos. 
 
PLANO DE GESTÃO DE SMS - documento que circunscreve um conjunto de 
atividades e práticas de SMS. Este documento deve ser assinado pela alta 
direção do CONTRATADO expressando seu compromisso, intenções e 
princípios em relação ao seu desempenho com os aspectos de SMS. 
 
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) – documento que descreve 
recomendações e medidas resultantes do estudo de análise e avaliação de 
risco relativo às atividades, operações e equipamentos de uma instalação, a 
partir de critérios estabelecidos com base nos cenários acidentais de maior 
relevância visando prover uma sistemática voltada para o estabelecimento de 
requisitos contendo orientações gerais de gestão, com vistas à prevenção de 
acidentes no ramal de distribuição de gás natural.    
 
PLANO DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS (PRE) - documento formal e 
padronizado que contém as informações relativas à instalação e sua área de 
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influência definem as responsabilidades e, as ações a serem seguidos para 
controle de uma emergência no sistema de distribuição de gás canalizado e 
mitigação de seus efeitos, incluindo organização, procedimentos operacionais 
de resposta e recursos. 
 
RISCO - combinação da probabilidade de ocorrência de um evento perigoso ou 
exposição(ões) com a gravidade da lesão ou doença que pode ser causada 
pelo evento ou exposição(ões), (OHSAS 18001). 
 
REDE DE DISTRIBUIÇÃO (RD) - conjunto de tubulações, reguladores de 
pressão e outros componentes que recebem o Gás de ERPs e o conduz até o 
Ramal Externo (RE) e Ramal de Serviço (RS) de diferentes tipos de 
Consumidor, (ARPB). 
 
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS (SD) – conjunto de elementos 
necessários à distribuição de gás natural de forma segura aos clientes da 
Companhia, o qual interliga as Estações de Transferência de Custódia e os 
Pontos de Entrega, (ARPB). 
 
SINALIZAÇÃO - atividade obrigatória destinada a orientar, alertar e advertir 
para qualquer tipo de serviço.  
 
SISTEMA DE GESTÃO DE SMS - parte do sistema global composto por um 
conjunto de elementos interagindo com a força de trabalho, utilizada para 
desenvolver a política, gerenciar os riscos e aspectos ambientais, promover a 
melhoria do desempenho global e aumentar a postura preventiva com relação 
às questões de SMS da PBGÁS. 
 
REDE DE DISTRIBUIÇÃO (RD) - conjunto de tubulações, reguladores de 
pressão e outros componentes que recebem o Gás de ERPs e o conduz até o 
Ramal Externo (RE) e Ramal de Serviço (RS) de diferentes tipos de 
Consumidor. 
 
5. AUTORIDADES E RESPONSABILIDADES  
 
5.1 Responsabilidades do Contratado 

Cumprir com todas as exigências estabelecidas neste documento sendo que o 
descumprimento desta Especificação ou a reincidência constituirá falta grave 
em relação aos aspectos legais de SMS, o que poderá implicar em rescisão 
contratual. 
 

a) Apresentar para PBGÁS cópia dos documentos relacionados no 
Anexo Q12.1, nos prazos estipulados. 

 
Ressarcir à PBGÁS todas as despesas oriundas do pessoal e equipamentos, 
quando do atendimento as emergências em suas obras e/ou serviços em 
gasodutos e/ou instalações. 
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Elaborar antes do início dos serviços, a APR conforme Modelo - (Anexo Q12.2) 
que atendam ao tempo do seu contrato, sob coordenação do engenheiro 
responsável pelos serviços e, necessariamente, envolver na elaboração os 
respectivos encarregados pelo trabalho, o técnico de segurança, e outros 
profissionais que se façam necessários. 
 
Cumprir o PPRA: NR – 9, PCMSO: NR - 7 e demais requisitos legais 
aplicáveis. 
 
Enviar para a área de SMS no final da obra, relatório conclusivo do PPRA, 
PCMSO e resumo das atividades e ocorrências ambientais. 
 
Comunicar à PBGÁS as não-conformidades ambientais ocorridas, no âmbito 
dos serviços ou obras, e a relação das medidas corretivas tomadas. 
 
Antes de iniciar suas atividades na obra ou serviço, informar, com antecedência 
mínima de 05 (cinco) dias úteis, que os equipamentos e veículos alocados no 
contrato, a serviço da PBGÁS, que estarão disponíveis para inspeção, a 
exemplo de retroescavadeiras, equipamentos elétricos intrinsicamente seguros, 
equipamento de MND, compressores, geradores, conjunto de oxi-acetileno, 
máquinas de solda, guindastes, veículos leves e pesados, dentre outros 
relativo ao objeto contratual dos serviços, conforme Modelo de Ficha de 
Inspeção de Veículos e Equipamentos - Anexo Q12.4. 
 

a) Não iniciar qualquer atividade vinculada à obra ou serviço antes que 
sejam vistoriados e liberados os equipamentos e veículos alocados no 
contrato. 

 
b) Nos casos de substituição ou nova locação, solicitar com 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas a referida inspeção. 

 
Apresentar Cadastro Técnico Federal e/ou Licença ambiental e/ou Certidão 
negativa ambiental emitida por autoridade ambiental competente de sua 
atividade e enviar para a área de SMS. 
 
Prevenir e/ou evitar o derramamento no solo, no subsolo, em cursos d’água ou 
em qualquer rede de esgoto, de qualquer substância que possa causar algum 
tipo de degradação ambiental. 
 
Em caso de derramamentos acidentais, construir no local, diques de contenção 
ou instalar algum dispositivo adequado para a coleta ou absorção do material 
derramado, aplicando posteriormente as ações corretivas que se fizerem 
necessárias, estabelecer relatório e enviar cópia para a área de SMS. 
 
Evitar qualquer tipo de agressão ao meio ambiente por parte dos seus 
trabalhadores, conscientizando-os, através de palestras sobre Educação 
Ambiental e enviar evidência objetiva (prova documental) para a área de SMS. 
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Segregar os resíduos gerados no local de trabalho, dispondo-os em cestos de 
coleta, adequadamente sinalizados e distribuídos, de acordo com a Resolução 
CONAMA n° 275 e enviar evidência objetiva para a área de SMS. 
 
Destinar corretamente os resíduos acumulados conforme disposto no item 
anterior e enviar evidência objetiva para a área de SMS. 
 
Garantir que toda manipulação de substâncias tóxicas será efetuada por 
pessoas devidamente treinadas, garantindo a segurança e a adequação do seu 
acondicionamento e apresentar evidências para a área de SMS. 
 
Conhecer e comprometer-se com as recomendações de saúde e segurança 
dispostas no cadastramento e forma de integração. 
 
Cumprir as disposições regulamentares sobre saúde e segurança do trabalho, 
inclusive a Ordem de Serviço de Segurança e Saúde Ocupacional, a ser 
entregue à PBGÁS, conforme previsto no item 1.8 da NR-1. 
 

O CONTRATADO deve enviar mensalmente para a área de SMS dados de 
indicadores de SMS para composição da Planilha HSES da MITSUI e Planilha 
PETROBRAS a ser enviada pela PBGÁS. 

5.2 Responsabilidades da PBGÁS 

Efetuar inspeções rotineiras e auditorias nas obras/serviços, em execução pelo 
CONTRATADO, e devidos canteiros, para verificar o fiel cumprimento desta 
Especificação e das Práticas de gestão. 
 
Exigir do CONTRATADO a apresentação de toda documentação obrigatória.  
 
Realizar os treinamentos de SMS e credenciamento para emissão e/ou 
requisição de PT, de acordo com as necessidades do serviço contratado. 
 
Acompanhar o cumprimento dos treinamentos de segurança inerentes às 
atividades do CONTRATADO. 
 
Após o treinamento de SMS, encaminhar as comprovações para o 
CONTRATADO através de protocolo.  
 
Realizar em até 48h, após a disponibilização, a inspeção dos equipamentos e 
veículos do CONTRATADO, alocados no contrato, a serviço da PBGÁS, antes 
de iniciarem suas atividades na obra ou serviço, a exemplo de 
retroescavadeiras, equipamentos elétricos intrinsicamente seguros, 
equipamento de MND, compressores, geradores, conjunto de oxi-acetileno, 
máquinas de solda, guindastes, veículos leves e pesados, entre outros. 
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Participar do processo de investigação de acidente/incidente e da elaboração 
do plano de ação para todos os acidentes e incidentes. 
 
Analisar planos e programas apresentados pelo CONTRATADO, relacionados 
à SMS. 
 
5.2.1 Da Fiscalização/PBGÁS 

A Fiscalização/PBGÁS será realizada pelos profissionais técnicos designados 
para o Contrato, pertencente às áreas afins.  

O CONTRATADO deve acatar toda orientação técnica advinda da 
Fiscalização/PBGÁS, corrigindo por iniciativa própria ou por recomendação, 
quaisquer situações perigosas ou práticas inadequadas de segurança, sobre os 
próprios trabalhos ou de seus terceirizados. 

A Fiscalização/PBGÁS terá autoridade para paralisar qualquer serviço no qual 
se evidencie ameaça ou risco iminente à vida, à saúde das pessoas, à 
integridade das instalações do Sistema de Distribuição de Gás Natural ou do 
cliente da PBGÁS. 

A eventual paralisação dos serviços, determinada pela Fiscalização/PBGÁS ou 
autoridades públicas, motivada pela não observação de normas de segurança, 
instruções ou procedimentos aprovados pela PBGÁS, não eximirá a 
responsabilidade do CONTRATADO quanto ao ônus da regularização imediata 
da situação ou falta, e à retomada dos serviços. 

6. CONTEÚDO 

6.1 Requisitos gerais  

Após a assinatura do Contrato pelas pessoas autorizadas e antes do início dos 
serviços, o representante da empresa contratada deve apresentar ao Gestor 
e/ou Fiscal do Contrato da PBGÁS, o responsável pela execução dos 
trabalhos, ocasião em que serão fixadas as precauções específicas à natureza 
dos trabalhos, especialmente os que não constarem neste anexo. 

Apresentar para PBGÁS cópia dos documentos relacionados no Anexo Q12.1, 
nos prazos estipulados, respeitada a vigência contratual. 

O Gestor e/ou Fiscal do Contrato da PBGÁS deve informar ao CONTRATADO 
os riscos e cuidados que deve ser tomados durante a execução dos serviços e 
os equipamentos de proteção específicos. 

O CONTRATADO deve apresentar ao Gestor e/ou Fiscal do Contrato 
declaração que as suas empresas subcontratadas devem implantar os 
requisitos contratuais de SMS constantes deste anexo. 
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As suspensões dos serviços motivadas por falta de condições de segurança ou 
pela não observância das normas, instruções de segurança e regulamentos 
aqui citados, não eximem o CONTRATADO das obrigações e penalidades 
constantes nas cláusulas contratuais referentes a prazos e multas. 

A prevenção de acidentes e danos ao pessoal envolvido nos serviços, às 
instalações, equipamentos e ao meio ambiente, deve nortear todo o trabalho a 
ser realizado, ressalvando-se a responsabilidade do CONTRATADO pelos 
aspectos de segurança, meio ambiente e saúde, relacionado ao seu pessoal e 
subcontratados, durante a realização dos serviços para a PBGÁS. 

Antes do início dos serviços, o CONTRATADO deve participar de uma Palestra 
de Integração de SMS promovida pela Assessoria de Segurança e Meio 
Ambiente e a área afim do serviço contratado, assegurando a presença dos 
empregados envolvidos nos trabalhos, diretos e indiretos, na sede da PBGÁS 
ou no local dos serviços. Tal palestra versará sobre conhecimento prévio das 
condições ambientais das instalações, noções sobre o Gás Natural, sobre o 
Sistema de Distribuição de Gás Natural, condutas seguras no trabalho, entre 
outros assuntos pertinentes ao escopo dos serviços. 

O acesso aos documentos e recursos disponibilizados pela PBGÁS é restrito 
aos profissionais envolvidos e aos trabalhos realizados. A discrição e 
confidencialidade no tratamento e uso dos mesmos e acerca do objeto 
contratado é desejável. 

A permanência nos locais de trabalho que eventualmente sejam realizados em 
áreas operacionais é restrita aos envolvidos no escopo contratual. 

6.2 Política de Gestão de SMS da PBGÁS 

A PBGÁS, atuando de forma segura, rentável e integrada, com 
responsabilidade social e ambiental na comercialização e distribuição de gás 
canalizado, considera que a implantação desta política e suas diretrizes inclui a 
preocupação com a possível contaminação do solo e dos corpos d’água, a 
possível emissão de gases para a atmosfera, e a possível ocorrência de 
acidentes e doenças ocupacionais envolvendo os trabalhadores e o entorno de 
suas instalações na Paraíba. 

6.3 Segurança e Saúde no Trabalho e aspectos Ambientais  

6.3.1 Identificação 

O CONTRATADO, antes do início dos serviços, deve entregar ao Gestor e/ou 
Fiscal do Contrato a relação dos empregados vinculados, acompanhada das 
respectivas Carteiras de Trabalho com os registros exigidos por lei e cópias 
dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASO). Essa relação deve ser firmada 
por representante legal do CONTRATADO e com visto do Gestor e/ou Fiscal 
do Contrato da PBGÀS.  
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Todo o pessoal envolvido nos serviços, qualquer que seja o cargo/função ou 
vínculo empregatício, deve utilizar, obrigatoriamente, nos escritórios e nas 
áreas do Sistema de Distribuição, identificação de sua empresa contratante, 
quando a serviço da PBGÁS. 

O CONTRATADO deve manter comportamento de segurança no local de 
trabalho e observar os procedimentos de segurança nas áreas operacionais do 
Sistema de Distribuição de Gás Natural. 

Serviços executados nas áreas operacionais da PBGÁS, devido às 
características de riscos das mesmas deve ser objeto de Permissão para 
Trabalho, requisitados com antecedência à PBGÁS. 

6.3.2 Do Pessoal envolvido nos trabalhos 

Todo o pessoal envolvido nos serviços, qualquer que seja o cargo/função ou 
vínculo empregatício, deve utilizar identificação de sua empresa contratante, 
quando a serviço da PBGÁS. 

O CONTRATADO deve manter comportamento de segurança no local de 
trabalho e observar os procedimentos de segurança nas áreas do Sistema de 
Distribuição de Gás Natural. 

Serviços executados nas áreas operacionais da PBGÁS, devido às 
características de risco das mesmas, deve ser objeto de Permissão para 
Trabalho requisitada com antecedência à PBGÁS. 

6.3.3 Da conduta nos locais de trabalho 

Sempre que convidada, a equipe do CONTRATADO deve participar das 
reuniões de Diálogo de SMS, conduzidas pela área de SMS da PBGÁS, e que 
antecedem o início dos trabalhos diários. 

Nos serviços executados nas dependências internas dos clientes dos 
seguimentos residencial e comercial, o CONTRATADO  e sua força de trabalho 
deve manter postura respeitosa e urbana com os proprietários e 
frequentadores. 

Nenhuma atividade envolvendo a produção de centelhas ou chamas deve ser 
desenvolvida paralelamente, principalmente, o uso de máquinas e 
equipamentos sem aterramento. 

Detectadas quaisquer irregularidades, paralisar o serviço e tomar as 
providências no sentido de resguardar a integridade do trabalhador, das 
instalações e do meio ambiente. 

O CONTRATADO deve zelar não só pela boa execução do serviço, como 
também pela disciplina do pessoal empregado, arrumação e limpeza dos locais 
de trabalho e dependências internas e externas dos clientes. 
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O CONTRATADO deve comunicar imediatamente a Gerência de Engenharia e 
área de SMS da PBGÁS quaisquer anormalidades ocorridas nos locais de 
trabalho, tais como acidentes do trabalho com ou sem lesão pessoal, acidentes 
com perda material, danos ao meio ambiente, defeitos nos sistemas de 
segurança, etc. 

Telefones celulares, câmaras fotográficas e de vídeo só poderão ser utilizados 
em locais permitidos pelo Fiscal e/ou Gerência de Engenharia da PBGÁS. 

6.3.4 Gerenciamento de riscos 

Sempre que houver modificações ou alterações na atividade, tais como: 
execução por novo método construtivo, condições climáticas adversas, 
mudança na utilização de equipamentos/ máquinas, ou outras não previstas na 
APR inicial, a mesma deve ser revisada. 

A elaboração da Planilha de Análises Preliminar de Riscos (Anexo Q12.2) e 
emissão de Permissão para Trabalho (PT) deve atender aos procedimentos 
específicos da PBGÁS. 

6.3.5 Da Proteção Coletiva 

O Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) deve ser especificado pelo 
profissional de segurança e ter a adequação de seu uso definidos no PPRA e 
PCMSO em função das etapas de execução dos serviços ou caso não haja a 
necessidade de elaboração do mesmo, a especificação ficará a cargo do 
SESMT (ou profissional de SMS) do CONTRATADO, caso se aplique. 

6.3.6 Da Proteção Individual 

Nas circunstâncias em que: 

a) As medidas de controle não ofereçam completa proteção contra os 
riscos de anomalias (incidentes, acidentes, desvios, doenças 
profissionais e ocupacionais);  

b) As medidas de proteção coletiva estiverem sendo implementadas e 
para responder a situações de emergências;  

O CONTRATADO deve fornecer gratuitamente aos seus empregados, o EPI-
Equipamento de Proteção Individual necessários à execução da atividade, 
adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento 
garantindo a obrigatoriedade de uso, devendo atender no mínimo os 
procedimentos estabelecidos na NR-6 e NR-18, da Portaria 3.214/78 do 
Ministério do Trabalho e Emprego, além de requisitos especificados pela 
Fiscalização/PBGÁS, substituindo-os sempre que não estiverem em condições 
de uso. 
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Todo pessoal do CONTRATADO, quando em serviço, deve usar EPIs básicos: 
Capacete de Segurança, Botas de Segurança, Protetor Auricular, Óculos de 
Segurança e Protetor Solar(*); além dos que forem específicos para a função e 
atividades que exercerem em quaisquer outras áreas de trabalho da PBGÁS. 

Nota:(*) A legislação ainda não contempla a exposição solar como risco 
laboral, porém a prevenção ao câncer de pele recomenda a sua utilização. 

Os EPIs básicos e especiais devem ser especificados pelo profissional de 
segurança, possuir indicação de CA (Certificado de Aprovação), expedido pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego. A desobediência à obrigatoriedade do uso 
de EPIs ensejará o pedido de afastamento do empregado.  

O CONTRATADO deve instruir seus empregados sobre as precauções a 
serem tomadas, a fim de evitar acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. 

O CONTRATADO deve promover a divulgação e zelar pela observância das 
Normas de Segurança do Trabalho, eliminando ou neutralizando as situações 
de risco que vierem a ocorrer. 

É terminantemente proibido transportar e/ou portar, nas dependências da 
PBGÁS, os seguintes materiais: 

a) armas brancas e/ou de fogo; 
b) explosivos e munições; 
c) narcóticos, tóxicos ou drogas que provoquem dependência; 
d) animais; 
e) bebidas alcoólicas. 

 
6.3.7 Prevenção de Incêndio 
 
Devem ser rigorosamente observados as placas de advertência, mapas de 
riscos, a sistemática de permissão para trabalho e as instruções de uso dos 
equipamentos e instalações. 
 
Nas áreas “classificadas” (passíveis de gaseificação) somente poderão ser 
usadas lanternas e transceptores do tipo “aprovado”. Alertamos que a 
manutenção desses equipamentos deve ser feita por pessoal especializado e 
autorizado, para que não percam suas características de “à prova de 
explosão”. 

A utilização de equipamentos elétricos de uso temporário (luminárias, 
máquinas de solda, furadeiras etc.) só será permitida com ligações adequadas 
(rabichos, tomadas e plugues à prova de explosão ou estanques, conforme 
serviço), com os cabos de alimentação suspensos e com a autorização 
expressa do Fiscal ou da área de SMS da PBGÁS. 

6.3.8 Comunicação de Acidentes no trabalho e Atendimento emergencial 
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Sem prejuízo da comunicação obrigatória prevista na legislação pertinente, o 
CONTRATADO deve comunicar imediatamente à Fiscalização e a área de 
SMS da PBGÁS, todo incidente e acidente com ou sem afastamento, material, 
ambiental e/ou de trânsito após a sua ocorrência e, no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas ou no primeiro dia útil subsequente, encaminhar para os 
mesmos, relatório de comunicação de maneira detalhada indicando as 
providências, conforme Anexo Q12.3. 
 
Emitir Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT), nas condições e prazos 
legais, em caso de acidente de trabalho ocorrido com seus empregados ou 
subcontratados que laborem nas instalações da PBGÁS. 
 
Providenciar o atendimento médico e social, informando imediatamente aos 
familiares sobre o fato ocorrido. 

Caberá ao CONTRATADO à responsabilidade e ônus pela execução de 
procedimentos de emergência e demais providências necessárias, decorrentes 
de qualquer evento indesejável ou acidente com seus empregados. 

Fornecer uma listagem das clínicas conveniadas para atendimento emergencial 
aos acidentados e o meio de transporte a ser utilizado. 

O CONTRATADO deverá participar junto à equipe PBGÁS da análise e 
investigação dos acidentes de trabalho, onde será preenchido o formulário de 
investigação de Acidente e/ou Incidente e perdas, Anexo Q12.6. 

Em caso de emergência, o CONTRATADO deve manter a calma e telefonar 
para:  

 Corpo de Bombeiros; 
 Gerência de Operação e Manutenção do SDGN; 
 Polícia; 
 SAMU. 

6.3.8.1 Dos Registros de SMS 

De acordo com a execução dos serviços deve ser enviado a PBGÁS a 
Estatística de Acidentes do Trabalho, que se refere ao pessoal disponibilizado 
para o serviço contratado, considerando as horas de trabalho para a PBGÁS 
no período. 

O CONTRATADO deve enviar mensalmente ao SMS/PBGÁS a planilha de 
apontamentos HSES, modelo a ser fornecido pelo referido setor. 

Todo acidente de trabalho típico, de trajeto ou doença profissional, ocorrido 
com empregado do CONTRATADO, deve ser comunicado através da CAT ao 
INSS, com imediata comunicação à Fiscalização e/ou Gestor do Contrato. 

6.3.9 Dos Materiais, Máquinas e Equipamentos  
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Não é permitido o uso de equipamentos ou veículos do CONTRATADO ou 
terceiros a serviço, em condições inseguras e precárias, sendo que o Fiscal 
e/ou área de SMS da PBGÁS poderá nestes casos solicitar a imediata 
substituição destes da frente de serviço.  

6.3.10 Paralisação dos serviços por motivo de falta de segurança. 
 
A Fiscalização, o Gestor do Contrato e/ou área de SMS pode paralisar 
qualquer serviço no qual se evidencie descumprimento dos padrões de SMS da 
PBGÁS, legislação pertinente. 
 
Qualquer colaborador pode paralisar qualquer serviço no qual se evidencie em 
risco iminente a segurança ou saúde das pessoas, a integridade das 
instalações e/ou ao meio ambiente. 
 
A paralisação dos serviços motivada por falta de condições de segurança e 
consequentemente a não observância das normas, instruções e regulamentos 
aqui citados, não eximirão o CONTRATADO das obrigações e penalidades 
previstas nas cláusulas do contrato referentes a prazos e multas. 
 
6.3.11 Da Saúde e Higiene 

O CONTRATADO antes de iniciar os serviços deve apresentar ao Fiscal e/ou 
Gestor do Contrato os Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) de todos os 
empregados e subcontratados, que ficarão arquivados na área da PBGÁS 
responsável pelo Contrato. 

Observar as medidas de prevenção e combate a vetores transmissores de 
doenças, conforme recomendações das autoridades de saúde locais.  

Disponibilizar os resíduos em locais adequados para sua coleta e evitar 
derramar produtos líquidos que possam causar acidentes nos locais de 
trabalho. 

6.3.12 Requisitos de Meio Ambiente 

O CONTRATADO deve realizar os serviços comprometendo-se com a proteção 
ao meio ambiente, conforme estabelecida pela legislação federal, estadual, 
municipal e recomendações da PBGÁS. 

O CONTRATADO deve dispor de mecanismos de incentivo para a otimização 
do uso de insumos como água, energia e materiais. 

O CONTRATADO deve proceder de forma adequada à disposição e descarte 
de resíduos, conforme requisitos das normas aplicáveis nos documentos de 
referência específicos. 
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Todos os resíduos gerados pelos serviços e por suas atividades auxiliares 
devem ser caracterizados conforme as normas ABNT NBR 10004, 10005, 
10006, 10007 e Resolução CONAMA N° 307. 
 
Os materiais armazenados devem ser transportados para o campo apenas no 
momento de sua utilização. 
 
 
7. REGISTROS  
 

Identificação 
do Registro 

Responsável 
pelo 

Arquivamento 

Forma de 
Arquivo 

Local de 
Armazenamento 

Tempo de 
retenção Disposição 

Não 
Aplicável 

     

 
 
8. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 

 TC-99.1-PBG-0001 “Termos e Definições do SGSMS”. 
 

 Padrões do SGSMS da PBGÁS. 
 
 
9. ANEXOS 
 
Anexo Q12.1: Tabela de documentos a serem apresentados. 
 
Anexo Q12.2: Modelo de Planilha de Análise Preliminar de Risco – APR. 
 
Anexo Q12.3: Modelo de Comunicação de Anomalias. 
 
Anexo Q12.4: Ficha de Inspeção de Veículos e Equipamentos. 
 
Anexo Q12.5: CPS – Cadastro de Prestador de Serviço. 
 
Anexo Q12.6: Modelo de investigação de Acidente e/ou Incidente e perdas. 
 



 

ITEM REQUISITO PARA O EDITAL Nº.................. PRAZO DE ENTREGA 
APLICÁVEL (A) /  
NÃO APLICÁVEL 

(NA) 

01 
Comunicação prévia à SRTE sobre início de serviços (item 
18.2 da NR-18). 

Até 15 dias após recebimento da 1ª. 
Autorização de Serviço. 

A 

02 CPS-Cadastro Prestadora de Serviços, OSSMS-Ordem de 
Serviço de SMS e Fichas de entrega de EPIs. 

Até 05 dias após a 1ª Autorização 
de Serviço. 

A 

03 

Currículo e Registro no Conselho de Classe dos 
Profissionais de SMS. 

Até 15 dias após recebimento da 1ª. 
Autorização de Serviço.  

Para novas contratações: Até 15 
dias da admissão. 

A 

04 
Relação de nomes, funções e nº de documento do pessoal 
para Treinamento Básico de SMS.  

Até 05 dias após recebimento da 1ª. 
Autorização de Serviço para todos 
os empregados.  

Para novas contratações: Até 15 
dias da admissão. 

A 

05 PGSMS - Plano de Gestão de SMS.  Até 30 dias após recebimento da 1ª. 
Autorização de Serviço. 

 

NA 

06 PGA – Plano de Gestão Ambiental. 
Até 30 dias após recebimento da 1ª. 
Autorização de Serviço. 

NA 

07 
PCA – Plano de Controle Ambiental incluindo o 
gerenciamento de resíduos. 

Até 30 dias após recebimento da 1ª. 
Autorização de Serviço. 

A 

08 PREE- Plano de Resposta a Emergência e Evacuação. 
Até 30 dias após recebimento da 1ª. 
Autorização de Serviço.  

 
 

NA 

09 
PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
(NR-9). 

Até 15 dias após recebimento da 1ª. 
Autorização de Serviço. 

A 

10 
PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente do 
Trabalho na Indústria da Construção (NR-18). 

Até 05 dias após a obra atingir 20 
empregados. 

NA 

11 
PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde 
Ocupacional (NR-7). 

Até 15 dias após recebimento da 1ª. 
Autorização de Serviço. 

A 

12 
Solicitar Aprovação das Instalações Prediais, Instalações 
Provisórias e/ou do Canteiro de obras. 

Até 30 dias após recebimento da 1ª. 
Autorização de Serviço. 

A 

13 
Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros das 
Instalações Prediais, Instalações Provisórias e/ou do 
Canteiro de obras. 

Até 30 dias após recebimento da 1ª. 
Autorização de Serviço. A 

14 
Certificado de Treinamento em: Espaço Confinado 
(conforme NR 33). 

Até 05 dias antes da realização dos 
serviços (em espaço confinado). 

NA 

15 
Certificado de Treinamento para eletricistas conforme item 
10.8.8.2 da NR-10. 

Até 05 dias após o recebimento da 
1º Autorização de Serviço antes da 
realização dos serviços. 

A 

16 

Certificado de Treinamento no Curso especialização em 
Movimentação Operacional de Produtos Perigosos 
(MOPP), conforme Resolução Nº 168/04 do CONTRAN. 

Até 05 dias após o recebimento da 
1º Autorização de Serviço antes da 
realização dos serviços. 

NA 
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17 

Certificado e/ou Lista de Presença dos treinamentos de: 
Básico de Combate a Incêndio e Noções de Primeiros 
Socorros. 

Até 30 dias após recebimento da 1ª. 
Autorização de Serviço para todos 
os empregados.  

Para novas contratações: Até 15 
dias da admissão. 

Para novas contratações: Até 15 
dias da admissão. 

A 

18 
Cadastro Técnico Federal, Licença ambiental e/ou Certidão 
negativa ambiental emitida pelo órgão ambiental 
competente (CONAMA 001/88 e demais Resoluções).  

Até 15 dias após recebimento da 1ª. 
Autorização de Serviço. 

NA 

19 CIPA (NR-5). 

De acordo com os prazos 
estabelecidos na NR-5, a contar do 
recebimento da 1ª. Autorização de 
Serviço. 

NA 

20 APR – Análise Preliminar de Riscos. 
Até 05 dias antes da realização dos 
serviços ou obras. 

A 

21 Laudo de Periculosidade, emitido por Engenheiro de 
Segurança do Trabalho, inclusive ART. 

Até 30 dias após recebimento da 1ª. 
Autorização de Serviço.  

A 

22 Laudo de Insalubridade, emitido por Engenheiro de 
Segurança do Trabalho, inclusive ART. 

Até 60 dias após recebimento da 1ª. 
Autorização de Serviço.  

NA 

23 
Relatório conclusivo da realização das medidas mitigadoras 
e das condicionantes ambientais. 

Na entrega do TRPS (Termo de 
Recebimento Provisório de 
Serviços). 

NA 

24 
Relatório conclusivo do PPRA, PCMSO e PCMAT (se 
aplicável). 

Na entrega do TRPS (Termo de 
Recebimento Provisório de 
Serviços). 

A 

25 Formulário Estatístico de Anomalias 
Mensalmente e até o dia 05 do mês 
subsequente aos trabalhos. 

A 

 



 

 PREGÃO PRESENCIAL 024/2014 - Anexo Q12.2: ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO – APR 
 

APR N
o
:   

Processo: (    ) Administrativa      (    ) Técnica Operacional      (    )Obras       (   ) outros__________________ AS. N
o
:   

Sistema:                                                               Subsistema: Participantes: Contrato: 

Descrição da Atividade:  Gerência: 

Data APR:                 Folhas: 
 

Obs.: ATENÇÃO!  AO OBSERVAR OUTRO RISCO NÃO PREVISTO NESTA APR, PARALIZAR O TRABALHO IMEDIATAMENTE E COMUNICAR AO SUPERVISOR OU FISCAL. 
Rubrica dos Participantes: 

                 

                 

AVALIAÇÃO DO RISCO: 
PROBABILIDADE ( FREQÜÊNCIA) SEVERIDADE (IMPACTO) GRADUAÇÃO DO RISCO (MATRIZ RISCO)                                                                                                        MATRIZ DE RISCOS 

1 – BAIXA 2 – MÉDIA 3 – ALTA A – BAIXA B – MÉDIA C – ALTA RB – BAIXO RM – MODERADO RA – ALTO  

NADA É TÃO URGENTE OU IMPORTANTE QUE NÃO POSSA SER PLANEJADO E EXECUTADO COM SEGURANÇA 
 

 

EVENTOS 
INDESEJÁVEIS 

 (PERIGOS em situações 
normais ou anormais) 

( *No caso de resíduo identificar 
tipo e estado ) 

CAUSA BÁSICA 
(Fato gerador dos eventos indesejáveis 

identificados) 

EFEITOS 
 (Efeitos / Impactos  possíveis sobre 

pessoas, meio ambiente,  equipamentos, 
etc. ) 

(*No caso de resíduo indicar estimativa do 
volume a ser gerado) 

AVALIAÇÃO DE 
RISCO AÇÕES PREVENTIVAS  

(Definir ações que evitem a ocorrência de algum 
evento indesejável) 

[No caso de geração de resíduo especificar tipo do 
acondicionamento e transporte (Ex.: Saco, tambor, Caminhão, 
caminhão vácuo, tanque de resíduo, etc. )] 

AÇÕES MITIGADORAS 
(Definir ações que devem ser tomadas 

caso aconteça algum evento indesejável) 

RESPONSÁVEIS 
PELAS AÇÕES 

(Definir responsáveis pela 
implementação das ações 

preventivas ou mitigadoras e 
definir prazos quando 

necessário)  

Prob. Sev. Risco 

       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

DADOS DO ACIDENTE E/OU INCIDENTE E PERDAS 

Contratado:                                       Referência do Contrato: 
 
Data: Hora:  Local: 

Tipo de acidente/incidente: 
   externo                interno  

Possibilidade de recorrência: 
baixa                         alta 

Acidente com lesão: 
típico            de trajeto 
 
leve                    grave 

Acidente com perdas materiais: 
potencial alto  
 
potencial baixo 

Incidente: 
potencial alto  
 
potencial baixo 

Responsável pelo setor: 
 

Comissão de investigação: 
 

Descrição: 
 
 
 
 
 

Consequências diretas: 
 
 
 
 
 

Consequências potenciais (poderia ter ocorrido): 
 
 
 
 
 
 

Inventário Fotográfico: 
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 FICHA DE INSPEÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 
ANEXO Q12.4 (Requisitos SMS p/ Edital do  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2014) 

VEÍCULO / EQUIPAMENTO: 

ANO:                  MODELO:                     PLACA:                                  EMPLACADO ANO: 

MOTORISTA:                                                       AVALIADOR:  

CONTRATADO: 

ITEM BOM RUIM NA ITEM BOM RUIM NA 

1-MOTOR    26-GIRO FLEX    

2-IGNIÇÃO    27-PNEUS (ESTADO)    

3-DIREÇÃO    28-ESTEPE (ESTADO)    

4-EMBREAGEM    29-LATARIA    

5-FREIO DE PÉ    30-VIDROS    

6-FREIO DE MÃO    31-PORTAS    

7-CÂMBIO    32-CARROCERIA    

8-BANCOS    33-MUNCK    

9-CINTO DE SEGURANÇA    34-PATOLAS    

10-SETAS    35-LANÇAS    

11-PISCA-ALERTA    36-DIAGR. DE CARGA    

12-LANTERNA    37-CABOS DE AÇO    

13-FAROL ALTO    38-GANCHOS    

14-FAROL BAIXO    39-MANGUEIRAS    

15-LUZ DE FREIO    40-ESTEIRAS    

16-SONORIZADOR DE RÉ    41-MANUT. PREVENT.    

17-LUZ DE RÉ    42-MANUT. CORRET.    

18-RETROV. INTERNO    43-DOCUMENTAÇÃO    

19-RETROV. EXTERNO    44-FAIXA REFLETIVA    

20-PARA BRISA    45-CINTAS    

21-LIMPADOR P. BRISA    46-BUZINA    

22-TRIÂNGULO    47- ESCADAS DE ACESSO    

23-CHAVE DE RODA    48- KIT GÁS/DOCUMENTAÇÃO    

24-MACACO    49- OUTROS    

25-EXTINTOR    50-     

APROVADO (    )       LIBERADO COM RESTRIÇÕES (    )         REPROVADO (    ) 

OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

ASSINATURAS Data Inspeção 

PBGÁS – Unidade Gestora de SMS Contratado Responsável 

 



 

 

 

 

 
   

CADASTRO DE  
PRESTADORA DE SERVIÇO 

(Requisitos SMS p/ Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
0024/2014) 

IDENTIFICAÇÃO   
ES-99.1-PBG-0001 

Data: 08/03/2013 
Revisão: 00 

Anexo Q12.5 
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 

EMPRESA:      

ESPECIALIDADE:   

ENDEREÇO:   CEP:  

CIDADE:   ESTADO:   FONE:  

INÍCIO DO SERVIÇO:            TÉRMINO DO SERVIÇO (PREVISÃO):     

RESPONSÁVEL PELO CONTRATADO NA PBGÁS:    

ÁREA DE TRABALHO:                                                                     CNAE:                               GRAU DE RISCO:  

SERVIÇO A SER EXECUTADO:  

 

 

REQUISITOS DE SMS: ver Padrão ES-99.1-PBG-0001 DATA:   

EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) NECESSÁRIO 
AVENTAL: RASPA, PVC, OUTROS (    ) SIM ÓCULOS AMPLA VISÃO (    ) SIM 
CALÇADO DE SEGURANÇA           (    ) SIM ÓCULOS DE SEGURANÇA (    ) SIM 
CAPA DE CHUVA                            (    ) SIM ÓCULOS PARA MAÇARIQUEIRO (    ) SIM 
CAPACETE                                      (    ) SIM PERNEIRAS (    ) SIM 
CINTO SEGURANÇA ELETRICISTA   (    ) SIM PROTEÇÃO FACIAL (    ) SIM 
CINTO SEGURANÇA PÁRA-QUEDISTA      (    ) SIM PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (    ) SIM 
CONJUNTO PARA SOLDADOR (    ) SIM PROTETOR AURICULAR (    ) SIM 
CREME PROTETOR (    ) SIM UNIFORMES (    ) SIM 
LUVAS: LONA,PVC, RASPA, OUTRAS (    ) SIM OUTROS: (   ) SIM 

RISCOS DO LOCAL 
TRÂNSITO (    ) SIM ERGONÔMICO (   ) SIM AERODISPERSÓIDES (   ) SIM 
QUEDA (    ) SIM RUÍDO (   ) SIM PRESSÕES ANORMAIS (   ) SIM 
UMIDADE (    ) SIM BIOLÓGICO (   ) SIM RADIAÇÃO NÃO IONIZ. (   ) SIM 
CALOR (    ) SIM EXPLOSÕES (   ) SIM ANIMAIS PEÇONHENTOS (   ) SIM 
INCÊNDIO (    ) SIM QUEIMADURAS (   ) SIM PRODUTOS PERIGOSOS (   ) SIM 
VIBRAÇÃO (    ) SIM ELETRICIDADE (   ) SIM OUTROS: (   ) SIM 

SINALIZAÇÃO NECESSÁRIA 
ALARME  (    ) SIM BANDEIROLAS (     ) SIM CORDÃO ISOLAMENTO (    ) SIM 
PLACAS (    ) SIM CONES (     ) SIM FITA ZEBRADA (    ) SIM 
TAPUMES (    ) SIM CAVALETE (    ) SIM OUTROS: (    ) SIM 

A INEXATIDÃO DAS DECLARAÇÕES DESTE CADASTRO IMPLICARÁ NAS SANÇÕES PREVISTAS  
NOS ARTIGOS 171 E 299 DO CÓDIGO PENAL 

OBSERVAÇÕES 
 

O Sr. __________________________________representando a empresa 
__________________________________, recebeu cópia das informações de Segurança para 

 Empresas Empreiteiras e ou Prestadoras de Serviço da PBGÁS, bem como  
instruções de SMS referentes aos serviços a serem realizados. 

   

   

   

RESP. CONTRATADO NA PBGÁS FISCAL DA PBGÁS RESP. SMS. CONTRATADO  



 

 

 

 

 
   

 
REGISTRO DE INTEGRAÇÃO 

SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

IDENTIFICAÇÃO   
ES-99.1-PBG-0001 

Data: 10/02/2012 
Revisão: 00 

Anexo Q12.9 

ASSUNTO:  

EMPRESA:           

ÁREA DE TRABALHO:                                                 CNAE:                      GRAU DE RISCO:  

SERVIÇO A SER EXECUTADO:  

 

PALESTRANTE:  

DATA:                            LOCAL:  

DURAÇÃO:                                                                                              HORÁRIO:  

EQUIPE 

NOME FUNÇÃO ASSINATURA 
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Cópias em papel sem carimbo “CÓPIA CONTROLADA” são cópias não-válidas  
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1 – TIPO DE OCORRÊNCIA              
 

0 – QUASE-ACIDENTE (INCIDENTE) 
1 – PERDA NO PROCESSO 
2 – ACID. DANOS MATERIAL  
3 – ACID. C/ LESÃO HUMANA 
4 – ACID. DANO EQUIPAMENTO 
      E LESÃO HUMANA 
5 – DANO EQUIPAMENTO, LESÃO 
      E PERDA NO PROCESSO 

 
 
 

0 – AUSÊNCIA DE LESÃO 
1 – SOMENTE  PRIMEIROS SOCORROS 
2 – TRATAMENTO MÉDICO 
3 – RESTRIÇÃO 
4 – AFASTAMENTO 
5 – INVALIDEZ 
6 – ÓBITO 

 
2 – GRAVIDADE OU 

POTENCIALIDADE DO FATO:  
 

A – ALTA         
 

B – MÉDIA         
 

C – BAIXA        

 

3-PROBABILIDADE DE NOVA 
OCORRÊNCIA IGUAL OU SIMILAR 
SEM  MEDIDAS PREVENTIVAS  
 

A – ALTA        
 

B – MÉDIA       
 

C – BAIXA       
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 4 – SETOR: 
 

8 – DATA DA OCORRÊNCIA: 
 

5 – LOCAL EXATO DA OCORRÊNCIA: 
 

9 – DEPTO./CONTRATO: 
        

6 – OPERADOR ENVOLVIDO: 
 

10 – HORÁRIO: 
         

7 – TESTEMUNHAS:  11 – APÓS QUANTAS HORAS TRABALHO: 
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 12 – NOME DO ACIDENTADO: 16 – REGISTRADO: 
 
 

13 – FUNÇÃO: 
 

17 – TEMPO DE EXPERIÊNCIA: 
 

14 – NATUREZA DA LESÃO: 
 

18 – PARTE DO CORPO ATINGIDA: 
 

15 – OBJETO OU EQUIPAMENTO QUE CAUSOU O EVENTO:        
 

19 – DIAS AFAST. / RESTRIÇÃO: 
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 20 – DANO A PROPRIEDADE OU PERDA: 21 - CUSTO OU PERDA R$: 

  
ESTIMADO:  

 
REAL:     
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23 – DESCREVER O EVENTO:                  

 

 

6
º 

P
A

R
T

E
 P

E
S

Q
U

IS
A

 D
E

 A
T

O
S

 I
N

A
D

E
Q

U
A

D
O

S
 

C
A

U
S

A
S

 I
M

E
D

IA
T

A
S

 

24 – DESCREVER 0(S) ATOS INADEQUADOS, AÇÃO ERRADA OU OMISSÃO QUE CAUSOU OU CONTRIBUIU PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO: 

 

 

 

 

A OPERAR SEM AUTORIZAÇÃO L BRINCADEIRA / DISTRAÇÃO 

B OPERAR VELOCIDADE INADEQUADA M SEM EPI OU VESTIMENTO NECESSÁRIO / USO INCORRETO 

C FALHA EM AVISAR / SINALIZAR N DESVIO DO PROCEDIMENTO PADRÃO 

D ANULAR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA O NÃO TOMAR PRECAUÇÕES ADEQUADAMENTE 

E USAR EQUIPAMENTO DEFEITUOSO P RETIRAR SISTEMA DE SEGURANÇA 

F USAR EQUIPAMENTO / MATERIAL / FERRAMENTA INADEQUADA Q CARREGAMENTO / LEVANTAMENTO IMPRÓPRIO DE CARGAS 

G USAR EQUIPAMENTO / MATERIAL / FERRAMENTA ERRADO R AGIR NA EXISTÊNCIA DE UM RISCO CONHECIDO 

H FALHA EM INTERROMPER FUNCIONAMENTO S MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO 

I TRAFEGAR EM EQUIPAMENTO INADEQUADO T DESREPEITAR AVISO OU SINALIZAÇÃO 

J EM POSIÇÃO / POSTURA / POSICIONAMENTO INADEQUADO U OUTRO ATO INADEQUADO ( DESCREVER ) 

K ERRO OPERACIONAL  OUTRO 
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25 – O QUE CAUSOU OU INFLUENCIOU OS ATOS OU OMISSÕES DESCRITOS NO ITEM 24 

 

A FALTA DE / FALHA NA / HABILITAÇÃO – TREINAMENTO N OUTRO TIPO DE SITUAÇÃO CONFLITANTE 

B EMPREGADO NOVO / NOVA FUNÇÃO O INDUÇÃO À ÀÇÃO ERRADA POR MOTIVOS SUPERIORES 

C FALHA DE / FALHA NA / NÃO REVISÃO DE / REGRAS DE TRABALHO P TOLERÂNCIA DA SUPERVISÃO 

D FALTA DE / FALHA NA / NÃO REVISAO DE / PRÁTICAS – PADRÃO Q NEGLIGÊNCIA / EXCESSO DE CONFIANÇA / ATALHOS OPERACIONAIS 

E NÃO PLANEJAMENTO DA TAREFA R NECESSIDADE OPERACIONAL 

F DESCONHECIMENTO DE INFORMAÇÃO CONHECIDA S VISÃO OU AUDIÇÃO COMPROMETIDOS 

G INFORMAÇÃO EM MUDANÇA T SITUAÇÀO ERGONÔMICA DESFAVORÁVEL 

H INFORMAÇÀO ERRADA / CONFUSA U DESLIZE 

I FALHA NA COMUNICAÇÀO VERBAL V EMPREITEIRO 

J SELEÇÃO MÉDICA / PSICOLÓGICA / EFETIVA / ACOMPANHAMENTO X RESPONSABILIDADE MAL DEFINIDA 

K SOBRECARGA / MONOTONIA Y DESCONHECIMENTO DO RISCO OU POTENCIAL DE PERDA 

L INFLUÊNCIA DE EMOÇÕES / FADIGA Z OUTRO FATOR ( DESCREVER ) 

M PRESSÃO DE TEMPO 
 
 

 
 
 
 

 SISTEMA DE GESTÃO  
SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE  

E SAÚDE ANEXO Q12.6 

RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO DE ANOMALIAS  
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Cópias em papel sem carimbo “CÓPIA CONTROLADA” são cópias não-válidas  
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26 – DESCREVER AS CONDIÇÕES INADEQUADAS DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS OU SITUAÇÕES DE TRABALHO QUE CAUSARAM OU CONTRIBUIRAM PARA A 
OCORRÊNCIA: 

 

 

 

 

 

 

A AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA / INADEQUADO h ARMAZENAMENTO / ARRUMAÇÃO INADEQUADOS 

B SISTEMA DE ALARME INADEQUADO I EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS INADEQUADAS 

C RISCO DE FOGO / EXPLOSÕES J CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS 

D NÃO GARANTIDO CONTRA MOVIMENTAÇÀO / ENERGIZAÇÃO L AGENTES FÍSICOS ( ILUMINAMENTO, RUÍDO, CALOR, OUTROS ) 

E MÁ ARRUMAÇÃO E LIMPEZA M CONDIÇÕES ERGONÔMICAS INADEQUADAS 

F PROJEÇÃO DE OBJETOS / LÍQUIDOS / VAPORES N OUTRA CONDIÇÃO INADEQUADA 

G PASSAGEM FECHADA / CONGESTIONAMENTO / CONDIÇÕES DO PISO   

C
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S

 B
Á

S
IC

A
S
 

27 – O QUE CAUSOU OU INFLUENCIOU AS CONDIÇÕES DESCRITAS NO ITEM ANTERIOR: 

 

 

 

 

A CAUSADA PELO EMPREGADO J PRÁTICAS / ROTINAS E COMPRA 

B CAUSADA POR OUTRO EMPREGADO / OUTRA ÁREA K EXPOSIÇÃO À DETERIORIZAÇÃO 

C DEFEITO PELO USO NORMAL L ACEITAÇÃO / TOLERÂNCIA DA SUPERVISÃO 

D DEFEITO POR USO ERRADO OU ABUSO M MOROSIDADE DE PROVIDÊNCIAS 

E FALTA DE / FALHA NA / INSPEÇÃO PERIÓDICA N NECESSIDADE OPERACIONAL 

F FALTA DE / FALHA NA / ANÁLISE DA TAREFA O RESPONSABILIDADE MAL DEFINIDA 

G FALHA DE DESENHO / PROJETO / CONSTRUÇÃO P DESCONHECIMENTO DO RISCO / POTENCIAL DE  PERDAS 

H FALHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA Q CAUSADO POR EMPREGADO DE EMPREITEIRA 

I TEMPERATURA EXTREMA R OUTRA CAUSA BÁSICA 
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 28 – OBSERVAÇÕES/CONSIDERAÇÕES: 
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29 – MEDIDAS PROPOSTAS RESPONSÁVEL PRAZO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 

SUPERVISOR DO 
CONTRATADO 

 
 
 
 

SEGURANÇA DO TRABALHO 
CONTRATADO 

 
 
 
 
 

COORDENADOR GERAL 
CONTRATADO   
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Cópias em papel sem carimbo “CÓPIA CONTROLADA” são cópias não-válidas  
  

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/13 

 
MINUTA DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE SERVIÇO(S) - TRPS 

ANEXO Q15.1 

_________________________________________________ 
 

1 de 1 

 
 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE SERVIÇO(S) 
 
 
 
Tendo sido concluído(s) no dia ..../..../.... o(s) serviço(s) iniciado(s) no dia.../.../... e objeto do 
Contrato.................................., assinado em ..../.../... entre a Companhia Paraibana de Gás 
– PBGÁS e o CONTRATADO............................,.relativamente à contratação dos Serviços 
de ..................................................... foram os trabalhos considerados em condições de 
aceitação provisória e de comum acordo, as partes contratantes, pelos seus representantes 
abaixo assinados, lavram este Termo de Recebimento Provisório, em 2 (duas) vias de igual 
teor. 
 
 
Local, Data 
 

_____________________________________ 
.......... 

(Nome do Representante da PBGÁS) 
 

_____________________________________ 
Nome do CONTRATADO 

(Nome do Representante do CONTRATADO) 
 

 
 



 
   

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2014 
 

MINUTA DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE SERVIÇO(S) - TRDS 

ANEXO Q15.2 

_________________________________________________ 

Página 1 de 1 

 
 

 
 
 
 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE SERVIÇO(S) 
 
 
 
 
 
 
1. Tendo sido concluído(s) no dia ..../..../.... o(s) serviço(s) iniciado(s) no dia.../.../... e 
objeto do Contrato.................................., assinado em ..../.../... entre a .......... e o 
CONTRATADO............................,.relativamente à contratação dos Serviços de 
..................................................... foram os trabalhos considerados em condições de 
aceitação definitiva e, consequentemente, lavrado o presente Termo de Recebimento 
Definitivo de Serviço(s). 
 
2. Todo(s) o(s) serviço(s) foi(ram) executado(s) pelo CONTRATADO acima referido 
dentro das especificações determinadas e foram atendidas as exigências da fiscalização. 
 
3.  De comum acordo, as partes contratantes, pelos seus representantes abaixo 
assinados, lavram este Termo de Recebimento Definitivo, em 2 (duas) vias de igual teor. 
 
 
Local, Data 

 
_____________________________________ 

.......... 
(Nome do Representante da PBGÁS) 

 
_____________________________________ 

Nome do CONTRATADO 
(Nome do Representante do CONTRATADO) 
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TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO 
 
 
 
 
 
1. Tendo sido concluído(s) no dia ..../..../.... o(s) serviço(s) iniciado(s) no dia.../.../... e 
objeto do Contrato.................................., assinado em ..../.../... entre a Companhia 
Paraibana de Gás - PBGÁS e o CONTRATADO............................,.relativamente à 
contratação dos Serviços de ..................................................... e já considerados em 
condições de aceitação definitiva conforme Termo de Recebimento Definitivo de Serviço(s), 
consequentemente lavra-se o presente Termo de Encerramento do Contrato. 
 
2.  O CONTRATADO dá à PBGÁS neste ato, plena, rasa e geral quitação de todos os 
seus direitos relativos ao Contrato acima mencionado, especialmente aqueles 
correspondentes ao preço ajustado, para nada mais reclamar, sob qualquer título ou 
pretexto, com fundamento no Contrato ora definitivamente quitado. 
 
3.  De comum acordo, as partes contratantes, pelos seus representantes abaixo 
assinados, lavram este Termo de Encerramento do Contrato, em 2 (duas) vias de igual 
teor. 
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Local, .... Data.... 
 
 

 

 

_____________________________________ 
.......... 

(Nome do Representante da PBGÁS) 
 
 

_____________________________________ 
Nome do CONTRATADO 

(Nome do Representante do CONTRATADO) 
 

 
 
Testemunhas: 
 
 

________________________________ 
(Nome) 
PBGÁS 
CPF: 
 
 
 
________________________________ 
(Nome) 
Nome do CONTRATADO 
CPF 
 
 
 
NOTA: Deverá ser registrado em parágrafo específico do Termo de Encerramento do 
Contrato, o valor das multas porventura aplicadas pela PBGÁS, quer por atraso na entrega 
dos serviços, quer pelo não cumprimento de outras condições contratuais, bem como 
serem citadas aquelas multas que tenham sido aplicadas e, posteriormente, relevadas pela 
Diretoria, indicando, neste caso, os números da Ata, item e data da decisão respectiva. 
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À 
Companhia Paraibana de Gás - PBGÁS 
 
 
Ref: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2014 
 
 
Prezados Senhores: 
 
 
  
 Em atendimento à Cláusula Oitava do Contrato, estamos fornecendo a presente 
GARANTIA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, através do 
depósito de R$ .................... em nome da PBGÁS no valor equivalente de 5% (cinco por 
cento) do preço total proposto, efetuado na Caixa Econômica Federal, agência nº 0729, 
Conta Corrente nº 1.344-5, Operação 003, em ...../....../......, ou qualquer uma das formas 
previstas no Artigo 56 da Lei 8.666/93.  
 
Esta Garantia será válida durante a vigência do Contrato. 
      
 

Local e data:............................................................................. 
 

 
 
 

Assinatura:  
 

 
______________________________________________________ 

(Razão Social do licitante e nome e função do signatário) 
 
 
 
 
 

*Apresentar este modelo em papel timbrado da empresa* 
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 DECLARAÇÃO DE ME / EPP 
 
 
 
 
À 
Companhia Paraibana de Gás - PBGÁS 
 
 
Ref: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2014 
 
 
 

 
Prezados Senhores: 
 
 
A ................... (Nome da Empresa), inscrita no CNPJ/MF nº. ......................................, 

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(Sra) 

..........................................................., portador(a) do Documento de Identidade nº. 

........................ e do CPF nº. ................................, DECLARA, sob as penas da lei, que 

se constitui em microempresa (ou empresa de pequeno porte) para os fins desta 

licitação, nos termos da Lei Complementar nº 123/06. 

 

Declara, ainda, que não apresenta nenhuma das restrições do regime diferenciado e 

favorecido, dispostas no art. 3º, § 4º, da referida Lei (abaixo enumeradas), 

comprometendo-se a informar a Administração caso perca essa qualificação.  

Art. 3º, § 4º, da Lei Complementar nº 123/06: 
 

I – de cujo capital participe outra pessoa jurídica;  
 
II – que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa 

jurídica com sede no exterior;  
 
III – de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou 

seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos 
desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que 
trata o inciso II do caput deste artigo; 
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IV – cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de 
outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta 
global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 

 
V – cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa 

jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que 
trata o inciso II do caput deste artigo;  

 
VI – constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 
 
VII – que participe do capital de outra pessoa jurídica;  
 
VIII – que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de 

desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e 
investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, 
valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros 
privados e de capitalização ou de previdência complementar;  

 
IX – resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de 

desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-
calendário anteriores;  

 
X – constituída sob a forma de sociedade por ações. 

 
 
A presente declaração é feita sob as penas da lei. 
 

 
___________________________ 

Local e Data 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is) 
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