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Município d6 Atara  
ESTADO DO PARA 	 fttbdca 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARA 
PODER EXECUTIVO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N° 0200112018 - CPL 
PROCESSO N° 023501/201 

DATA DA REALIZAÇÃO 2410512018 
HORÁRIO DE INICIO DA SESSÃO as 09h00min (horário oficial de Brasília — D') 

LOCAL Prefeitura do Município de Atará - Para 

O MUNICIPIO DE ACARA — ESTADO DO PARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA/PA, 
com sede a Trav. São Jose no 120, Bairro Centro, cidade de Acara/PA, por intermédio da 
Ilustríssima Sra. Prefeita Municipal de Acara/PA, mediante Comissão Permanente de Licitação 
desgnado pela Portaria no 04112017-GAB, de 02 de janeiro de 2017, publicada em 02 de janeiro 
de 2017, quadro de Avisos da Prefeitura Municipal do Acara — Para, torna publico para 
corhecimento dos interessadLv, que fará realizar prqcesso Licitatórto na modalidade TOMADA 
DE PREÇO,  tipo MENOR PREÇO, regime de execução indireta e empreitada por PREÇO 
GLOBAL, POR ITEM, nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos 

A sessão de processamento da TOMADA DE PREÇO  será realizada no horário e datei 
supracitados no item 06 (seis) e seguintes, e será conduzida pelo Presidente e Meti' iros da 
Comissão Permanente de ic'tação, designados nos autos do processo em epígrafe, 
acompanhada pela Assessonig TeLnlca e Juridica do Municipio e demais interessados que se 
fizerem presentes Na ausênd ou impedimento de qualquer um dos membros da Comissão 
Permanente de Licitação indicado neste Edital, poderão atuar outros servidores oficialmenc 
capacitados e designados pela administração municipal 

O Edital completo e maiores informações poderão ser obtidos na Sala do Departamento de 
Licitações, prédio da Prefeitun Municipal do Acara, Estado 10 Para, sito a Trav. São Jose n° 
120, Bairro Centro, cidade de Acara/PA, no horário das 09h00min as 13h00min, a partis de sua 
publicação nos orgãos oficiais de publicidade, ate a penúltima data anterior aquela estipulada 
para sua abertura, desde que a empresa tenha feito a visita técnica e a caução da garuntia da 

,— proposta, local este disponível também a partir ida publicação do edital onde possa ser 
examinado e adquirido o projeto básico e demais elementos constantes de seus anexos 

1 DA LEGISLAÇÃO REGENTE DA LICITAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

1 1 O procedimento Iicitatoi, j obedecera, integralmente, a Lei Federal n° 8 666I9, a Lei 
Complementar n° 123106 e suas alterações e demais normas e exigências legais e 
regulamentares pertinentes deste Edital, inclusive no tocante .a fiscalização e acompanhamento 
pela Prefeitura Municipal de Acara/PA 

2 DO OBJETO 

2.1. A presente licitação tem xmo objeto a Contratação de Empresa de engenhaia para 
revitalização da praça da bibtia e construção da praça de alimentação neste Munitpic ce 
Acara - Para, conforme Prot'to, Planilha Oramentaria, E'oecificaçôes e Normas Tcnicqs, 
constante dos anexos desta 1 OMADA DE PREÇO, que são partes integrante e indiiveI do 
presente instrumento convocau2)r'o 1 
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PODER EXECUTIVO 	i 

3. DO PRAZO 

3. 1. A execução da obra devera ser realizada num prazo máximo 150 (cento e cinquenta) dias 
consecutivos, •a contar da emissão da. AES (autorização 'de execução de serviços) pela 
Prefeitura Municipal de Acara/PA 

4 DO VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO 

4 1 O valor global máximo estimado pela Prefeitura Mun;cq$al de Acará para a realização da 
obra está em conformidade corh o disposto no inciso X do art?10  da Lei n. 8666193. 

4.1.1. O valor estimado da presente Licitação é de R$ 590 057,84 (quinhentos e noventa mil e 
cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) 

S. DA DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA 

5.1. As despesas decorrentes da contratação da obra, objeto 4esta licitação correrá à: conta da 
dotação orçamentária previstas no orçamento financeiro do ano de 2018 

—DOTAÇÃO 	4 ESPECIFICAÇÃO E. DE DESPESA 
15 451 0007 1 025$ Construção, reforma e adaptação de praça e jardins t, 4.4.90.51 . 00  

6 DA ABERTURA, DIA, HORA E LOCAL 

6.1. O recebimento dos envelopes relativos à habilitação é a proposta será efetuados da 
seguinte forma. 

6.1 . 1. No dia 2410512018 de 08h45min as 09h00min, recebimento dos documentos de 
credenciamento e recebimento dos envelopes contendo a documentação de habilitação e 
propostas de preços, que deverão ser entregues em envelopes separados e fechados na Sala 
do Departamento de Licitações, prédio da Prefeitura Municipal do Acará, Estado do Para, sito a 
Trav São Jose n° 120, Bairro Centro, cidade de Acara/PA 

6.2 Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no primeiro dia útil 
subsequente, mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator ou 
fato imprevisivel 

7 DA PARTICIPAÇÃO 

.7.1. Poderá participar desta hcitação qualquer pessoa juridica de direito privado, cujo ramo 
mercantil seja pertinente com o objeto da mesma que 

7.1.1. Atendam às condições ,deste Edital é seus Anexos, inclusive quanto à docunentação 
exigida para habilitação 

e PRSFEÍTORÀ DE b 
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PODER EXECUTIVO 

72 A licitante devera possuir capital social ou valor do patrimônio liquido de no miniio 10% 
(dez por cento) do valor global por item estimado para esta licitação, devendo ser comprovado 
na data da apresentação da pwposta, na forma da Lei, conforme Art. 31, § 30 da Lei n° 8666193 
e suas alterações 

7 3 Quando da participação das Microempresn e Empresas de Pequeno Pode deverão sei 
adotados os critérios estabelecidos nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 12312006 e 
alterações posteriores 

,7.4. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação:  

7.4. 1. Servidor ou dirigente de qualquer órgão ou Entidade vinculada ao Órgão prorotor da 
licitação, bem assim, a empresa da qual tal servidor ou dirigente seja sócio, dirigente ou 
responsável técnico.  

7.4.2. Empresa associada ou que tenha sido associada ao Consultor ou qualquer outra entidade 
que tenha elaborado o Projeto Básico; 

7 S. A Licitante arcara integralmente com todos os Custos de preparação e apresentação de sua 
proposta de preços, independente do resultado do procedime r to licitatorio, 

7 6 Nenhuma empresa ou instituição vinculada à entidade licitante será elegível para participai 
deste processo licitatorio 

7.7. Não sera admitida nestaicitação a participação de 
Ç» 	 njnQr.r P4Si Sjr%T 

a) Consorcio de empresas, sob nenhuma forma 

b) Empresa declarada inidônç3a por órgão ou entidade da administração publica dieta ou 
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, 

c) Empresa que esteja cumprindo suspensão temporária de participação em licitaçno e/ou 
impedimento de contratar com a Administração Publica Direta e Indireta da União, Estados, 
Municípios ou Distrito Federal, 

d) Empresa que se encontre em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação, 

e) Autor do projeto de engenharia, pessoa física ou empresa da qual dito autor seja dirigente, 
gerente, acionista ou controlador, responsável trnico ou subuntratado 

f) Empresa  que entre os dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco por 
cento) do capital com direito de voto ou controladores, responsaveis técnicos ou subcontratados, 
haja alguém que seja servidor oublico, ou que tenha sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias 
anteriores a data da publicação desta licitação, 

..
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g) Parentes da autoridade responsável pela homologação do procedimento (Acórdão n° 
60712011-Plenário, TC-002.128/2008-1, rei. Min-Subst. André Luís Carvalho, 16.032011); 

h) Deputados e Senadores, de modo direto ou indireto, segundo o art. 54, inciso 1, alínea "a" e 
inciso Ii, alínea "a° da Constituis€ão Federal (Acórdão r,C 1793.2011-Plenário, TC-011.64312010-2, 
rei. Min. Valmir Campelo, 06.0i.2011). 

8. DA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

8.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser solicitados por 
qualquer pessoa e enviados por escrito, ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
em até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por uma 
das seguintes formas: 

8.1.1: Mediante entrega protocolizadas 

8.1.2. Para o e-mail licitacao_ zcara@hotmail.com . 

8.1.3. A Comissão Permanente de Licitação responderá por escrito, pelas mesmas vias os 
esclarecimentos solicitados atei 03 (três) dias úteis anteriores à data da Licitação a todos os 
licitantes. 

8.2. Os questionamentos respondidos estarão, sempre que possível disponível no e-mail: 
licitacao_acara@hotmail.com,  para.,ciência de todos os interessados. 

8.3. Os participantes poderão consultar diariamente no horário de 09h0.0min as 13h00min, 
através do Fone (91) 3732-1212, para verificação de ?nclusâo de adendos e/ou esclarecimentos 
neste Edital, especialmente no dia anterior,a sua realização. 

8.4, É de exclusiva responsabilidade do interessado á obtenção de adendos elou 
esclarecimentos, não podendo alegar desconhecimento em relação às informações 
disponibilizadas relativas ao Edital. 

8.5. As respostas aos esclarecimentos prestados pela Comissão Permanente de Licitação serão 
anexadas nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 
interessado. 

9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO? CONVOCATÓRIO 

9.1. E facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, cs termos da presente licitação, até 
05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação 
(Documentação), devendo a Prefeitura Municipal de Acara/PA, por intermédio da Comsão de 
Licitação, julgar e responder à nipugnação em até 03 (três) dias úteis. 

,y{ '- 	PREFEITURAOE 
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91. 11 . 11. , os pedidos de impugnação deveram ser protocolados $io seguinte endereço na Sala do 
Departamento de Licitações, predio da Prefeitura Municipal do Acara, Estado do Para, sito a 
Trav. São Jose n° 120, Bairro Centro, cidade de Acara/PA, no horário de 09h00min as 13h00m,n 

9.2. Decairá, do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Prefeitura Muncipal de 
Acara/PA a licitante que não o fizer ate o segundo dia .útil que anteceder á data marc&1a para 
recebimento e abertura dos envelopes Documentação, apontando as falhas ou irregularidades 
que o viciariam, hipótese em qie tal comunicação não terá efeito de recurso 

9.3. A impugnação feita tempe5tivamente pela licitante não ai) impedira de participar do p'ocesso 
licitatorio ate o trânsito em julgrdo da decisão a ela pertinente, 

9.4. No caso de ser constajada, a necessidade do alteiação do Edital, seu extrato será 
republicado, na forma determinada pela Lei, reiniciando a contagem de prazo para apresentação 
das propostas 

9 5 A licitante que, injustificadamente e sem fundamento, recorrer da decisão do Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, quer através de recurso administrativo, quer por ação 
judicial fica ciente que, tendo seu pleito denegado podea ser acionada judicialmente para 
reparar a dilação temporal e os danos causados a Administração Publica pela ação 
procrastinatoria 

9.6. As respostas as impugnações prestadas pelo Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação serão anexadas nos autos do processo !icitatorio e estarão disponíveis para consulta 
por qualquer interessado 

ID DA VISTORIA TÉCNICA 

r° 	 / 	 S?P1 	fl 

' 10.1. A licitante devera vistoriar o iocal on e serao executaaos os serviços -  objeto deste certame, 
por intermédio do representante legal da empresa, para inteirar-se das condições e do grau de 
dificuldades existentes, em companhia de servidor da Prefeitura Municipal de AcaráíPA 
designado para esse fim 

4 

a) Neste caso, nenhum licitantç, em nenhum momento, poderá alegar desconhecimento do local 
e das condições de execução oo objeto licitado, muito menos como pretexto para não executar a 
obra nos termos requeridos neste Processo Licitatorio 

b) E de responsabilidade da Contratada a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua 
omissão na verificação dos loc-ns de execução do objeto licitado 

10 2 O licitante poderá vistoriar o local onde será .executado o objeto desta licitação ate o 
segundo dia útil anterior a data fixada no preâmbulo deste Edital, com o objetivo de inteirar-se 
das condições e grau de dificutdade existente A vistoria devera ser realizada pelo representante 
legal da empresa, devidament credenciado e previamente açendado na secretaria municipal de 
obras 

» 
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10.3. A declaração de vistoria, .elaborada de acordo com o Anexo constante deste Edital, deverá 
ser visada por servidor da Prefeitura Municipal de Acará/PA. 

11. DA REPRESENTAÇAO E JO CREDENCIAMENTO 

11.1. Cada credenciado podera representar apenas uma licitante. 

11.2.. Tratando-se de proprietáro ou sócio 9K 

11.2.1. Copia de documento dC identidade de fé pública com fotografia, devidamente autenticados 

em cartório ou pela Comissão 

11.2.2. Copia do ato constitutivo e alterações contratuais ou cópia do ato constitutivo na •ua forma 
consolidada, devidamente registrado na Junta comercia!, de'idamente autenticados em caroc 

ou pela Comissão. 

11.3. Tratando-se de Procurador 	
/ 

11.3 1. Cópia de documento de identidade detc pública com fotografia, devidamente autenticados 

em cartório ou pela Comissão. 	
/1 

-e, 

11.12. Termo de credenciamento (conforme modejo do ano li) devidamente autenucado er-
car.ório ou Procuração (origin3l ou cópia autenticada) com r-'deres para representar empre:: 
em licitações, ou especificamente. para este certame e sps rspectivas fases. 

11.3.3. Cópia do ato constitutivo 	 ôr!c 
e alterações contratuais ou cópia do ato constitutivo na ua -forma  

consolidada, devidamente regatado na Junta comercial, dedameflte autenticados em carf  

ou pela Comissão. 

11.4 A licitante deverá junta' ainda aos documentos de credenciamento cópia do ermo d 
rethada deste edital e do certificado de registro cadastral, NÃO sendo aceito o credenciamento da 

licitante sem o mesmo. 

11.5. O representante legal da licitante que no se credenci'Y perante a CPL ficará impedido de 
participar do certame. de dec'arar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito c' 
interposição de recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião de abertura 

do 

envelope "Documentos". 

11.6. Corno condição previa ai.,  (redenciamento a CPL verificará o eventual descumpri'remo da 

condições de participação, especialmente quanto à exiténcia de sanção que vipet.: 

participação no certame ou a ft u r'contrataÇãU mediante a cnsulta aos seguintes cadaatro: 

11.3 1. Cadastro Nacional •:e empresas inidôneas e 
cçispensas - CEIS, martido oe': 

Cor,troladoria-Geral da União; 

PREFEITURA DE 
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11.6.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Aios de Improbidade Adrr,nistratva 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

11.6.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante 

11 .6.4. Constatada a existênuia de sanção, a C..PL NÃO credenciará a licitante, per falta de 
condição de participação 

11.7. Todos os documentos rSativos ao credenciamento e do representante devem estar fora dos 
envelopes de documentos de habHitação e de proposta 

11.8. Não sera aceita, em quSquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser 
corno ouvinte 

12 DA APRESENTAÇÃO DA pOCUMENTAÇÃO DE HABILI FAÇÃO E PROPOSTA 

12 1 As licitantes interessadas deverão apresentara documntação de habilitação e propostas, 
no dia, horário e local fixado neste Edital, nus envelopes n° 01 - HABILITAÇÃO e n° 02 
PROPOSTA DE PREÇO, fechados, indevassáveis e distihtns, endereçados a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ACARA/PA, com a seguinte identificação na parte externa 

ENVELOPE N0 01 (HABILITAÇÃO) 
PREFEITURA MUNICIPAL Dg ACARA - PARA 
COMISSÃO PERMANENTE flE LICITAÇÃO 
TRAV. SÃO 'JOSÉ N° 120, BIJRRO CENTRO, ACARA/PA 
NUMERO DE CNPJ E RAZÃO :SOCIAL COMPLETA DO LICITANTE.  
DATA E HORA DA ABERTURA 
REF. TOMADA DE PREÇO N9  0205011201 8—CPL 

• ENVELOPE N° 02 (PROPOSTA). ••  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA - PARÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TRAV. SÃO JOSÉ N° 120, BAIRRO CENTRO,  ACARNPA 
NUMERO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL COMPLETA DO LICITANTE 
DATA E HORA DA ABERTURA 
REF. TOMADA DE PREÇO P4° 020501/2018—CPL 	- 	 - 

112.11. Os envelopes deverão estar lacrados e rubricados sqndo abertos somente em publico 
pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, na data e hora determinada para o 
certame 

12.1.2. Todos os documentos do interior dos enve'opes N° 01 - HABILITAÇÃO e P1° 02 - 
PROPOSTA DE PREÇOS deverão estar assinado e rubricados pelo representante legal da 
licitante e organizados sequencialmente em ordem cronológica, de acordo com o soIicit°do nos 
tens 13 e 14 do edital, sob persa  de inabilitação e deiscâssifice ção 

13 DO ENVELOPE N°01 - HABILITAÇÃO 

PREFE!TORA 	ft 
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13 .1. Apresentar, dentro do ENVELOPE n° 01, lacrado, os seguintes documentos e seguir 
discriminados 

132 DOCUMENTAÇÃO RELMTWA A HABILITAÇÃO JURIEHCA ,//" 

13 2 1 Cópia do RG e CPF dos sócios da empresa LiciLrite devidamente autenticado em 
cartório ou por servidor publico mediante a apresentação do original, 

11,1 2,2. 2 Registro comercial, no çaso de empresa 

13.2.3. Ato constitutivo, estato ou contrato social em vigor devidamente registrado em se 
tratando de sociedades como, nais e, no caso de sociedades por ações, acompart ado de 
documentos de eleição de seu , , a Lei n° 10 .40612002 (Código Civil Brasairo) 

1324 Inscrição do ato consJu'ivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 

113.2.6- Decreto de autorizaçn, em se tratando de empr a ou sociedade estrangira em 
funcionamento no pais, e ate de registro ou autorização p ra funcionamento expedido pelo 
orgo competente, quando a awidade assim o exigir.  

Obs.: O contrato social poderá ser apresentado na sua forma consolidada 

133 DOCUMENTAÇÃO REU JIVA A REGUL ARDADE FIS 	TRABALHISTA 

13.3.1. Comprovante de insv?o no Cadastro Nacional da 'Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda (CNPJ-MF), 

1332 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, Distrito Federal, ou mdrl!cipal, 
relatvo a sede da licitante per mente ao seu ramo de atividaje e compativel com objeta desta 
licitação, 

13 3 3 Certidão Conjunta Ne; tiva de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa 
da União, regularidade à Segvuiade Social ou Certidão Coijinta Positiva com efeito ri 'gativo, 
expedida pela Receita Federt 1 do Brasil (RF BB) e Procuradoria Geral da Fazenda acional 
(PCFN), da sede da licitante, 

113.3.4 Certidão Negativa de i rihutos Estaduais ou Certiø ko Positiva com efeito negativo, 
expedida pela Fazenda Estadu i1, da sede da licaanteoj,Certii ao de Não Contribuinte, 

13 35 Certidão Negativa de tributos Municipais 	Certidão Positiva com efeito i ogativo, 
expedida pela Fazenda Municipal, da sede da licitant7

arantia  

ertdão de Não Contribuinte, 

1336 Prova de regutaridac'» com o Fundo de 	por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regula' no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei 

PREFWTURAP • 
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13.31. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CND1Ç nos termos do Título Vil-A, da 
• Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°. 5.452,'de 1 1  de maio de 1943 
(Lei n° 12440, de 07 de junho de 2011) 

134 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TECNICA 

13 4 1 Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica do CREAICAU, de sua respectiva 
Região, com validade a data de apresentação da habilitação, devidamente atualizada em todos 
os seus dados cadastrais e contratuais, devendo constariesta que xiste em seu quadro 
engenheio civil. 

13.42. Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física dó CREAICAU, de sua respectiva 
Região, com validade à data de apresentação da habilitação, devidamente atualizada em todos 
•os seus dados cadastrais, devendo constar que é engenheiro civil. 

13.4.2.1. Comprovante de que ô responsável técnico integra o quadrô permanente da 
proponente, na data prevista para entrega dos invólucros, que deverá ser feita mediante a 
apresêntação da cópia da carteira de trabalho autenticada em cartório ou pela Comissão ou 
cópia do, contrato de prestação de serviços autenticado em cartório ou pela Comissão. 

• 13.42.2. O item anteriár, refere, se ao responsável técnico que não,ja sócio da proponente. 

13.43. Certidão, de Acervo Técnico devidamente emitida pelo CREA ou outro donselho 
competente, comprovando que o responsável técnico do proponente, tenha executado obra ou 

• serviço dê características semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior 
relevância e valor significativo do objeto da licitação 

13 4 3 1 No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, 
ambos serão inabilitados 

13.4.4. Atestado de capacidade técnica devidamente registi:ado. no CREA ou outro conselho 
competente, comprovando que o proponente tenha executado serviços de características 
compatíveis com o objeto desta licitação ou serviços similares de complexidade tecno'ogica e 
operacional superior.  

13 4 5 A Declaração de Visita Técnica faz parte deste item, e terá que vir dentro do Envelope n° 
01 (HABILITAÇÃO), a não apresentação da mesma, implicara ria inabilitação do licitante 

135 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO EC9MÍCA FINANCEIRA 

13 .5.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social (DRE), já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por alancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encenado ha mais de 03 (três) mees da data de apresentação da 
proposta Na hipótese da atualização ou aumento do patrimônio liquido, a licitante terá q e, 
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obrigatoriamente, apresentar, documento que altera aquela demonstração devidamente 
arquivada na Junta Comercial e/ou Cartório de Registro Civil 6 s Pessoas Jurídicas.  

13 5 1 1 O balanço Patrimonial referente ao ultimo exercício social será aceita somenti ate 30 
de abril do ano subsequente 

a) As empresas com menos de 01 (um) ano de existência ou mais de anos paralisadas, que 
ainda não tenha balanço fin 1 de exercício, deverão apresentar balanço de abertura e/ou 
demonstrações contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio liquido rel&ivos ao 
penodo de sua existência, sen"o isenta a apresentação da capacidade financeira da empresa.  

b) Os índices deverão ser Jernonstrados por cálculos efdituados por contador ou técnico 
devidamente registrado no Cc'iselho Regional de Contabilidade — CRC, os quais deverão ser 
extraídos da demonstração dó Balanço Patrimonial devidamente registrado no órgão 
competente na forma da legiciação vigente, cujos documentos, balanço e demonstrativo, já 
deverão estar inclusos dentro do envelope de habilitação, sendo vedada a sua inclusão durante 
a sessão ou apresentação a posteriores, 

C balanço e as demonstraçoes contabeis deverão ser apresentados por copia do seutermo 
bertura, documento comprbatorio de registro na junta tornercial e termo de encerramento, 

autenticados em cartono ou pela comissão, 'em como o Certificado de Reguaridade 
Profissional — CRP (atualizaca) com finalidade balanço pa,trimonial. Poderá, também, ser 
aprêsentada copia da publicayo em jornal, devidamente autenticada 

d) DEMONSTRAR, a b 
Geral. LG), Solvência 
resultante da aplicação 

1 	1 	•11 	 1lY jfl r 
d lUndice de Liquidez 	

III 	

rn 
AC-4-RLP 

LG= ------------------
PC ELC 

d 2 índice de Solvência Gerai (3G) maior ou igual a 1, obtida pela formula 
AT 

SG=--------- --------- 
PC-'-ELC 

d 3) Indice de Liquidez Corre1 ite (LC) maior ou igual a 1, obtida pela formula 
AC 

LC=  -------------- > 1 
PC 

OB& Os fatores constantes das formulas cina serão e,ttraidos do balanço patr momat 
exigido no item 13 5 3 deste Edital, em que 
AC Ativo Circulante 
RLP — Realizável em Longo Prazo 

a 
: PREFE  ]TU RADE 

•ACARA 
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PC Passivo Circulante 	1 

ELP - Exigivel em Longo Prazc. 
AT - Ativo Total 

13 5 2 Certidão negativa da feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 
extrajudicial, expedida pelo disi buidor da sede do iicitante 

13.5.3. Garantia de Proposta - A licitante prestará garantia correspondente a, 1% (um por 
cento) do valor estimado para a contratação, referente ao prazo de validade da proposta, 
optando por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1 1 , da lei n° 8.666193.  

13.6.4. Se a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o kitante devera tomar as seguintes 
providências 

Se for realizada c' caução em dinheiro, a empresa devera depositar na Conta 
Corrente 43 006-4 — Banco do Brasil S/A - Agencia 4014-2, em favor de Prefeitura Municipal de 
Acara-Tributos 1 

13 5 4 2 O Certificado de Rec bimento de Cauoo e o comprovante da garantia de manutenção 
da proposta (completa) deverâu vir dentro do envelope n° 01 (HABILITAÇÃO) 

13 5 43 A garantia prestada, o será liberada após a decisao que inabilitar ou desclassificar a 
licitante, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação, e no caso de habilitadas 
e classificadas, após a adjudicção e homologação do seu objeto Exceto a do vencedor, cuja, a 
devolução ocorrera após a assinatura do contrato, odendo ser retida e reforçada como garantia 
do contrato.

-  

13.5.5.Certidão Simplificada emitida pela Juntaomercial 

13 5 6 Certidão especifica emdida pela Juríf 	rnercial 

13.6.7.Certidão de inteiro teor 3mitida pela Junta 	niercial 

1358 Alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura Mun cipal do domicilio da empasa 

13.6. OUTROS COMPROVAN 1  ES E ELEMENTOS: 

1361 Declaração da Empre de que não possuem em seu quadro, trabalhadores menores de 
14 a 18 anos, conforme dispce o inciso XXXIII do Art. 70  da Constituição Federal, conforme 
(Anexo III) 

13 6 2 Declaração de que cu" ip e todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital, quanto 
as condições de habilitação jLrídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e 
regularidade fiscal, bem come de que esta ciente e concoi a com o disposto no Edital em 
referência (Modelo — Anexo V) 

PREFEITURA DE 
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13 6 3 Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação, 
atestando a inexistência de ci cnnstâncias que impeçam a empresa de participar do processo 
licitatono, (Modelo - Anexo VII) 

13 6 4 Declarações diversas (Declaração de autorização paia investigações complementares, 
Declaração de fidelidade e veracidade dos dirurnentos aprasentados e Declaração que não 
emprega servidor publico coni3 mie (Anexo XVI) 

13 6 5 A não apresentação dos documentos acima referen ados implicara na inabilitação do 
licitante 

13 6 6 No caso de a certidão c.onter a informação "Esta certidão só e valida no origir,d", não 
será aceito na forma autenticada 

13 6 7 Os documentos apresentados com a validade expiràda acarretarão a inabilit ção do 
proponente Os documentos que não possuirei prazo de validade, somente serão aceitos com 
data não excedente a 90 (no enta) dias, da expedição, iesalvada a hipótese de a hcitante 
comprovar que o documento t m prazo de validade superior ao convencionado, mediante 
juntada da norma legal pertinente 

13 b 3 Os documentos emitidos pela INTERNET, somente serão aceitos dentro do pazo de 
validade e após a confirmação ia autenticidade nos respectivos sites 

1369 A comprovação de regi paridade fiscal das microempie'sas e empresas de pequeno porte 
somente será exigida para eito de contratação, observado o disposto nos § 1 0  e 20  do art.  
43 da LC n° 12312006 e alteraç5es posteriores 

13 6 10 As microempresas 	empresas de pequeno pqrte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para t-'veto de comprovação de regularidade fiscal, mesmo q'Àe esta 
apresente alguma restrição 

136 10 1 Na hipótese acima descrita, havendo algum restrição na comprova?ão da 
regularidade fiscal das microernpresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo 
de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o propornte for 
declarado o vencedor do cert, me; prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Publica, para a regularização da documentação 

13 6 10 2 A não regularizaçto da documeita9-io, no prado previsto no subitem jnterior, 
implicara na decadência do direito da microempresa ou empresa de pequeno porte vencedora a 
contratação, sem prejuizo das sanções previstas no art. 81 dá Lei no 8.666, de 21 de junho de 
1993, sendo facultado a Administração convocar os licitarlus remanescentes, na ordem de 
classificação, visando adjudica' o objeto licitado ou ainda poderá ser revogada a licitação 

13 6 10 3 Em se tratando 4 microempresas e empresa de pequeno porte devera ser 
apresentada, ainda, declaração de que detêm tal condição, segundo previsão do art 11 do 
Decreto n° 6 204/2007, para que possam gozar dos eneficios outorgados pela Lei 

PREPEITURA DE 3% 
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Complementar n° 123106 e atualizada pela Lei Complementar n° 14712014, podendo ser .tilizado 
o modelo constante do (Anexo IV) 

13.13,110.4. A falsidade de decla1ação prestada objetivando os Seneficios da Lei Complementar « 
123, de 14 de dezembro de 2006 caracterizara o crime de que trata o art. 299 do Codigo Penal, 
sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção prevista no subitem 14.1 
deste edital 

113.6.1111w Os documentos medcionados neste Capitulo deverão referir-se exclusivamente ao 
estabelecimento da licitante,',vigentes a época da abertura da licitação, podendo ser 
apresentados em original, ou por qualquer processo de copia autenticada por tabelião de notas, 
ou por copias não autenticada,,,, desde que sejam exibidos os originais para a conferência pela 
Comissão Permanente de Licitação, ou por publicação em óu;ão de imprensa oficial, sob pena 
de inabilitação 

13.6.12. Encerrado o prazo para entrega dos envelopes, nenhum outro documento será 
recebido, nem serão permitidns quaisquer emendas, rasuras, ressalvas, adendos, alterações, 
acrescimos, substituições ou entrelinhas a documentação ou as propostas, exceto a piomoção 
de diligências que a Comissão entender necessárias, bem como a autenticação de documentos 
pela Comissão Permanente de Licitação, destinada a esclarecer ou a complementar a instrução 
do processo licitatorio ou para instrução de eventuais recursos interpostos 

1 

13.6.13. Após a fase de habilitação não caberá desistência dê proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação 

14 DO ENVELOPE N°02— PROPOSTA DE PREÇOS 

114 .11, A proposta financeira devera ser apresentada em 01 (uma) via impressa, isenta de 
- emendas, rasuras, ressalvas, alterações ou entrelinhas, em envelope fechado (ENVELOPE 02), 

contendo na sua parte externa e frontal, alem da razão sociat sia licitante, os mesmos dizeres do 
envelope de habilitação, substituindo-se o termo Habilitação pelo termo "Proposta" 

14.í 1 As Propostas de Preçt's poderão conter outros dados e informações que a critério do 
licitante, sirvam para melhor dcumentar e esclarecer os serviços a serem executadas 

11 4.1.1 2. Não serão permitidas emendas, rasuras ressalvas, adendos, alterações, aciescimos, 
substituições ou entrelinhas a documentação ou a propostas, exceto a promoção de diligências 
que a Comissão entender necessárias, bem como a autenticação de documentos pela Comissão 
Permanente de Licitação, destinada a esclarecer ou a comp1ementar a instrução do processo 
licitatorio ou para instrução de eventuais recursos interpostos 

14 2 A proposta financeira devera ser apresentada de acordo com o modelo (Anexo VIII), 
contendo nome completo, CPF, estado civil, nacionalidade e numero do telefone celular do 
responsável da empresa que &,sinará o contrato 

PREFEITURA D 

SAcARA 
Travessa São José n° 120— Praça Gz Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690 )Ø 



Mu nicTo 'ao Acará 
ESTADO DO PARA 

PREFIITURA MUNICIPAL D&A CARA 
PODER EXECUTIVO 

143 Nome, razão social, endereço da empresa e numero do Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas, no Ministério da Faztnda — CNPJ do Ministério da C izenda, 

144 A Proposta de Preço devera conter (Anexo VIII) 

a) Preço unitário e global de cada item fixo e irreajustavel das obras, em algarismo' e por 
extenso, em moeda corrente dc pais 

a)Orçamento constante de pLrrilhas com indicação de preços por item, unitário - e t taI, em 
moeda corrente do pais (Anexe IX) 

b)Resumo Financeiro da Planilha de Preço (Anexo X) 

o) Composição de custos unitár os (Anexo XI) 

d) Planilhas de composição analítica das taxas de 6 D 1 — Bonificação e Despesas Indiretas, 
(Anexo Xli), sendo OBRIGATÓRIA a indicação dei Taxa Percentual positiva para cada um dos 
itens listados no modelo 

e)Ptanilhas de composição anhlrtica das taxas de Encargos Spciais aplicadas, conformy (Anexo 
XIII), sendo OBRIGATORIA a indicação de Taxa de Percentual positiva para cada um dos itens 
listados no modelo 

f) Prazo de validade da propot -i não inferior a 60 (sessenta) lias contados da data da abertura 
da Licitação 

g)Cionograma físico-financeirt, o qual indicara o inicio e o término da execução de todas as 
obras (Anexo XIV).  

h)Declaração explicita do prazn de garantia integral dos serviços, que devera se no mínimo de 
05 (cinco) anos, na forma do artigo 618 do Novo Código Qivil, durante o qual a licitante se 
compromete em solucionar os problemas decorrentes de faIhas ou inadequações do serviço, 
num prazo máximo de 72 (seCenta e duas) horas, contados a partir da Lei n° 8.666193 e suas 
alterações Comunicação forçial da Prefeitura Municipal de Acara, na forma do art. 69 
combinados com o art 73 

i) A proposta de preços não poderá ultrapassar o valor de referência constante na ulanilha 
orçamentaria, sob pena de desclassificação da proposta 

14 O prazo de garantia exiqdo no item "h" começa a contar a partir da emissão do atestado 
de conclusão definitiva das obns, expedido pela Prefeitura Municipal de Acara, em conmnância 
com as disposições legais pertvientes 

14.6. Os preços unitários, pacia's, totais e qieoais que a mpõem a planilha de custos do 
licitante terão obrigatoriamente que contemplar todas as deSpesas decorrentes de materiais, 
mão-de-obra, equipamentos, eis sociais, beneficio& e de» pesas indiretas, lucro e demais 
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composições necessárias a pena execução da obra, excluída a Prefeitura Municipal de Acara 
de qualquer solidariedade 

147 As empresas deverão apresentar, sob as penas da lei, em especial o art. 299, do Código 
Penal Brasileiro, Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo 
(Anexo XV) deste Edital 

14.8. Em nenhuma hipótese o sob qualquer fundamento serão aceitas propostas após a hora 
fixada para o inicio da licitação 

15 PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

15 1 A licitação será processada e julgada nos termos da Lei n° 8666193 e suas alteb ações e 
suplementada pelas demais legislações vigentes que regem a materia 

15.i. Da sessão será lavradü ata circunstanciada que regstrara todas as ocorrências que 
interessem ao julgamento da licitação.  

15.3. As reuniões para recebimento e abertura dos involucros de documentos de habilitação e 
propostas, das reclamações e impugnações fe,'a0 e as demais ocorrências que interessem ao 
julgamento da licitação, serãi avradas as atas circunstanciadas, devendo as mesmas ser 
assinadas pelos membros da Comissão e também por todas a-,  licitantes 

15 4, As duvidas que surgirerj durante a reunião serão esclarecidas a juizo da comssão ou 
deixadas para posterior deliberação, devendo o fato ser registrdo em ata, em ambos os casos 

15 .5,. A Comissão inabilitara o Licitante e desclassificara as propostas que não contiverem as 
informações requeridas nos itens 13 e 14, respectivamente, ou que contrariarem este Edital 

1164. Os concorrentes deverão examinar todas as propostas, devendo rubrica-las junlamente 
com os membros da Comissão' 

15.7. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu exclosivo critério, decidir pelo exame e 
julgamento da documentação a mesma sessão de abertura da licitação ou em outra, ern data a 
ser oportunamente divulgada, çivando, então os licitantes terão vista da documentação 

15.8. Anunciado o resultado d& habilitação, o Presidente da Comissão Permanente de L citação 
interpelara os licitantes quanto a sua intenção de interpor recurso, que, se havendo desistência 
expressa, mediante a assinatu a do "Termo de Desistência de'Interposiçâo de Recursos" poderá 
dar prosseguimento aos trabalhos,, com a abertura dos envelopes da Proposta 

15.9. Caso os envelopes contendo a documentação e propostas não sejam abertos na mesma 
sessão, todos os envelopes serão lacrados, rubricados por todos os membros da Comissão de 
Licitação e pelos licitantes pesentes e guardados em ccíre ate a data marcada para a 
realização de nova sessão, evendo constar em ata essa ocorrência, com a indicação da 
quantidade de envelopes recet 5 idos 

Àw
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15.10. ,  Após o Presidente da bomissão Permanente de Licitação declarar encerrado o prazo 
para recebimento dos envelopes, com os documentos de habilitação e com as propostas, 
nenhum outro poderá ser receI ido 

15.11. O não comparecimen.o da licitante ao ato de abertura das propostas ou falta de 
assinatura na respectiva ata quando for o caso, implicara a aceitação das decisões da 
Comissão de Licitação 

1542 Quando todas as Ucitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desçlassificadas, aplica — se l o Art. n° 48 § 30, a Entidade de Licitação devera fixar aos 
Licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou do outras 
propostas, esc oimadas das cansas que determinaram a inabilitação ou a desclassificação 

15.13. A critério da Comissão Permanente de Licitação, nao serão considerados motivos para 
inabilitação ou desclassificação as simples omissões formais, na documentação ou proposta, 
que sejam irrelevantes, não prejudiquem o perfeito entendimento da proposta e não 
comprometam, restrinjam ou f sirem o caráter competitivo do processo licitatorio 

15.14. Quaisquer declarações reclamações ou impugnaçõe' feitas posteriormente a lavratura 
das atas não serão levadas en't consideração 

16 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

16.1 No julgamento das popostas classificadas por atender aos aspectos documentais 
explicitados no item EnvelopeN0  01 - HABILITAÇÃO", atendidas as condições prescritas neste 
Edital, será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, POR ITEM, entendendo-se corno 
tal o valor total da proposta por item, sendo adjud!cada a empresa vencedora de cada item.  

- 	 •-y 

16.2. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação processara a abertura dos envelopes 
das Propostas dos licitantes habilitados, desde que tenha hP'4jdo renuncia expressa e unânime 
do direito de recorrer ou se findo o prazo legal, não tenha wido interposição de recurso ou, 
ainda, após o julgamento de eventuais recursos interpostos 

16.3. Após abertos os envelopes, todas as propostas serão lidas em voz alta e rubricadas a 
cada folha pelos licitantes presentes e pela Comissão Permanente de Licitação 

16.4. Serão desclassificadas ri5 propostas que sejam omissas, vagas, imponham condições, 
ocasionem duvidas quanto ao seu teor, contenham preçu excessivos ou manifestamente 
inexequíveis ou não atendam I3c  requisitos deste Edital e seià, anexos 

16.5. Nenhuma proposta deverá incluir lqualquer vantagefti não prevista neste Edital, ou 
apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demas licitantes 

• 	 •. 	 . 	
• 	

• 

• 	 • 	 •• 	•  
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16 6 Na Proposta de Preço, no caso de discordância entrQ os preços unitários e os preços 
resultantes de cada item, pr€valecerão os primeiros, devendo a Comissão Permanente de 
Licitação proceder às correçoe) necessárias, inGlt4sive com reção ao preço global 

16.7. Serão desclassificadas at propostas 

16 1 1 Que não atendam as exigências previstas do item 14 esubitens deste edital 

16 7 2 Com o valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestac1amente 
inexequiveis, assim considerar los aqueles que não venham a ter demostrada sua viabilidade 
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 
mercado e que os coeficiente; de produtividade são compatíveis com a execução do objeto 

' contratado, conforme art 48 da Lei n° 8.666193.  

16 8 Observadas as condições acima a Comissão Permanente de Licitação classificará as 
propostas em ordem de menor, preço por item Será vencedor p licitante que apresentar proposta 
de acordo com as especificações do edital e ofertar menor preço, (tipo de licitação menor preço 
global, por item), 

169 No caso de igualdade entre duas ou mais propostas a Comissão Permanente de Ucitação 
procedera ao desempate considerando como critério o sorteio, em ato publico, para o qual todas 
às licitantes serão convocadas, sendo vedado qualquer outro processo, 

16.9 1 E assegurada, no presente Certame, corno critério de desempate, a preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte 

16 9 2 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 10% (dez por cento) 
superiores ao melhor preço obtido (menor proposta) 

16 9 3 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada devera declarar, 
por escrito, que aceita oferecer, proposta com valor inferior ao do primeiro colocado, no prazo cc 
30 minutos, nos termos do art 44, § 1 1  da LC 12312006 Havendo interesse em formular nova 
proposta, devera apresenta-la em ate 02 (dois) dias úteis, situação em que será adjudicado em 
seu favor o objeto licitado, preeAichidas as exigências deste Edital e seus anexos 

16 10 Não ocorrendo a contra)2cão da microernpresa ou empresa de pequeno porte, ria forma 
prevista no subitem anterior, starão1convocadas  as propostas remanescentes que porventura se 
enquadrarem na ordem classrí Patória, para o exercício, do me;mo direito 

16 19 1 O tratamento difere4 rado a que aludem os subiters anteriores somente se aplicara 
quando a melhor oferta inicia' não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte 

16 11 Caso todas as propostas sejam desclassificadas, a 4m issão Permanente de icitação 
poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para que os licitantes habilitados apresentem novas 

Á, 

4 	 PREFEITt1Rd¼ DE 0i» 

travessa São José n° 120 — Praça Qrr Matriz centro -. Acara 1 Pará - CEP 68690 CXI 



Municipio ao Acara 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DOA CARA 
PODER EXECUTIVO 

propostas, escoimadas das causas que determinaram a sua,desclassificação, na forma do art.  
48, § 30 , do Estatuto das Licitações.  

16 12 Anunciado o resultado ca fase de julgamento, 
'
será aberto o prazo para a interposição de 

recursos, que havendo desistência expressa da interposiço, dar-se-a prosseguimento aos 
trabalhos 

17 DOS RECURSOS 

17.1. Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação, caberá:  

17.1.1. Recurso, no prazo de L5 (cinco) dias us1s a contar da intimação do ato ou da kwratura 
da ata, em consonância com o ad 109, incisos 1 e II e no parágrafo 4 1  da Lei n° 8666193 e suas 
alterações, dirigidos por escrito a autoridade superior, por intermédio da Comissão Permanente 
de Licitação, a qual poderá roconsiderar sua decisão, no piazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, 
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informados 

17 1 2 O recurso previsto nas alineas "a» e "b" do inciso 1 do art. 109 da Lei n° 8.6156193.  e suas 
alterações terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e razões 
de interesse publico, atribuir, ao recurso interposto eficacia suspensiva aos demais recursos 

17 1 3 O recurso interposto, na forma do art. 109, da Lei n° 8666193 devera ser entregue 
contra recibo, na sala de Licitação, e será cor1iunicado aos demais licitantes, que poderão 
impugna-lo no prazo de 05 (cnco) dias úteis, contados a patr do primeiro dia útil subsequente 
ao recebimento da comunicação efetuada pela Prefeitura Municipal de Acará, podendo, ainda 
qualquer licitante, dentro do pr zo legal, obter vistas do processo..  

17 '1 4 Somente serão considerados os recursos devidamente fundamentados, protocolizados 
dentro do prazo legal 

17.1 Mantida a decisão da Cor rnssão Permanente de Licitaçãd, caberá representar a autoridade 
competente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a pdrtir do dia útil subsequente a data 
de sua comunicação, que deçidirá sobre a sua procedênca ou não, após manifestação da 
Assessoria Jurídica da Prefeitua Municipal de ficara 

18 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA LIGrVAÇÃO 

181 DA ADJUDICAÇÃO 

18.1.1. A execução das obras correspondente ao objeto desta TOMADA DE PREÇO será 
adjudicada a empresa vencedora de cada item, depois de atendidas as condições deste Edital, 
com ,a devida publicação nos o;gàos oficiais e/ou quadro de aviso da unidade gestora 

182 DA HOMOLOGAÇÃO 

• • 	 • 	• 	 - 	• 	- 	 • 	- 	 • 	 • 	 Vcç 	PREFÈITURA no •» 
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1821 Após a divulgação do resultado de julgariiento da., propostas e decorrido o prazo 
recuisal previsto em lei, e adjrdicado o objeto á licitante vencedora do certame, o mesmo será 
homologado pela autoridade competente da Prefeitura Municipal de Acará, com a devida 
publicação nos órgãos oficiais ç'Iou no quadro de aviso da unidade gestora 

19.1 DA CONVOCAÇÃO DO LÀtITANTE VENCEDOR 

19.1 1 . Até .a assinatura do coriti ato, a Prefeitura Municipal de Acará pode desqualificar licitantes 
por despacho fundamentado, tem que estes tenham direitos a indenização ou ressarc'mento e 
sem prejuízo de outras sar ções cabíveis, se tiver conhecimento de qualquer tato ou 
circunstância anterior ou poste inr ao julgamento da licitação, que desabone a idoneidade ou a 
capacidade financeira, técnica ou administrativa, inclusive sua inscrição no CADIN (Cadastro 

' informativo de Créditos não Quitados).  

19.2. Depois de homologado o resultado da licitação, a Administração convocara o licitante 
vencedor para que preste, no prazo de 05 (cinco) dias contados do recebimento da comunicação 
oficial, a garantia de execução das obras e fiel cumprimento do contrato, podendo optar entre 
caução em dinheiro, títulos de divida publica, fiança bancaria e seguro garantia, a qual deve 
corresponder a 3% (três por cento) do valor do contrato 

19 3 Prestada a garantia, a adjudicatária será uonvocada pais assinatura do contrato, dentro do 
prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da comunicação oficial, a fim de formalizar o 
compromisso assumido pelas oartes 

194 O prazo de convocação a que se referem os subitens anteriores poderá ser prol -rogado 
uma vez por igual período, qu ndo solicitado durante o seu transcurso pela parte interessada e 
desde que ocorra motivo justifioado aceito pela Administração 

19.5. Se o licitante vencedor tino prestar a garantia ou desisti; de retirar ,o termo de contrato ou 
instrumento equivalente ou 3üixar de cumprir a exigêtickis relativas a apresentação da 
documentação exigida para a contratação, na forma disposta neste Edital, sem justificativa, 
tempestiva e por escrito, aceit 3S pela Prefeitura Municipal dç, Acará restarão caducos os seus 
direitos de vencedor, sem prej.'izo da aplicação das sanções prevista neste Edital 

19 E facultado á Administração, quando ocorrer a hipótese do item anterior, adjudicar p objeto 
licitado aos licitantes remanescentes, convocados na ordem de classificação, desde <iue  nas 
mesmas condições da proposu da primeira colocada, ou a licitação poderá ser revogada, caso 
em que se aplicara a primeira holocada, por inexecução total cio contrato, a critério da P'efeitura 
Municipal de Acara, qualquer, das sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666193 e suas 
alterações 

20 DA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DA UGTPÇÃO 

20.1. A Prefeitura Municipal dc. Acará poderá alem das hipóteses previstas no item ante ior, por 
razões de interesse publico decorrente de fato superveniente, revogar apresente 1v lação a 
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qualquer momento, antes da assinatura do contrato dela decorrente ou, em caso de constatação 
de ilegalidade, anular no todo eu em parte, o procedimento licitatório 

20.2. Na ocorrência de revogação do procedimento licitatorio, não será devida ao licitante 
qualquer tipo de indenização, inclusive por lucros cessantes 

20.3. A anulação do procedimento licitatorio, ocorrida antes da retirada do instrumento contratual 
equivalente, não gera obrigação de a Prefeitura Mur'icipal de Acará, indenizar licrtantas, sob 
qualquer das hipóteses.  

20À Da anulação ou da revegação do procedimento licitatorio cabe recurso a ser dirigido a 
autoridade superior competentv, na forma do inciso 1, alínea "r" do art. 109 da Lei n° 8. (366193 e 
suas alterações 

21 DA RESCISÃO 

21.1. A rescisão das obrigações decorrentes da presente licitação se processara de acordo com 
o que estabelece a Seção V, Cap. III, da Lei n° 2666193.  

22 DA GARANTIA CONTRATUAL 

22.1 O licitante vencedor deverá apresentar como garantti da execução das obras e fiel 
cumprimento do contrato cauço em dinheiro ou títulos de divida publica, ou seguro-garantia ou 
fiança bancaria, correspondente a % (três por cento) do valor do contrato 

22.2. Caso a garantia prestada consista em títulos da divida publica, estes deverão ter sido 
emitidos sob a forma escritura, mediante registro em sisternà centralizado de liquidaç?10 e de 
custodia autorizado pelo Banco do Estado do rara e avaliadas pelos seus valores econ5micos, 

-. conforme definido pelo Ministeuo da Fazenda 

22.3. Se for realizada a caução em dinheiro, a empresa devera depositar na Conta Corrente 
43.006-4 - Banco do Brasil S/\ - Agencia 4014-2, em favor de Prefeitura Municipal de Acaia-
Tributos, 

22.4.,  Qualquer que seja a modalidade escolhida pela Licitante, devera ser entregue, nk; ato da 
assinatura do Contrato, o resptctivo comprovante a PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ.  

22.5. A garantia será renovac1a sucessivamente ate o térmnio do contrato e sempre que seu 
valor seja objeto de alteração 1  utilizando-se para tal o Indico Geral de Preços do Mercado 
(IGP-M), fornecido pela Fundação Getulio Vargas 

22.6. Após o cumprimento fiel e integral do contrato, tendo sido expedido o Teimo de 
Recebimento Definitivo da Obr i ou Serviço de Engenharia, a Prefeitura Municipal de Acara fará, 
sob requerimento, a devolução daarantia a CONTRATADA 

23 DOS ÔNUS E ENCARGOS ,  

... 	. 	.. 1 	... 
PREFEITLJRADE •ø 

rSt1ACARA 
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23.1. Serão de inteira é exclusiva .responsabilidade da firma vencedora na forma d.o a4t 71 da 
Lei n° 8 666/93, os salários dos empregados z todos os encargos previstos pelas leis fiscais, 
comerciais, sociais e trabalhistas, inclusive os relativos a acidentes de trabalho, npostos, 
gratificações, etc., decorrentes dc, contrato que venha a ser celebrado 

23.1.1. A inaciimplência da Cortratada para com os pagamentos acima referidos não transfere o 
ônus da responsabilidade a Contratante, nem poderá onerar o contrato 

23.2. Caberá ao licitante vencedor 

a) Responder pelos danos eentualmente causados as instalações dos prédios, mobiliário, 
'\ maquinas e demais pertences dan, obra, ainda quando praticados involuntariamente por seus 

empregados.  

b) Assumir inteira responsabihdade por acidentes de trabalho quando em serviço ou em trânsito, 
devendo tomar todas as medidas necessárias ao atendimento de seus empregados 

c) Manter em atividade o numero de empregados contratados, 

d) Não transferir a outrem, no lodo  ou em parte, o contrato, têm previa e expressa anuência da 
Contratante, 

e) Substituir, sempre que exigido pela Contratante, através de memorando, independeiemente 
de utificação por parte dnsta, qualquer empregado cuja atuação, permanênc a e/ou 
comportamento sejam julgadcs prejudiciais, inconvenientes ,,ou insatisfatórios a disciplina da 
repartição ou ao interesse do serviço publico, 

,- f) Assumir inteira responsabidade pela execução das obras, nos termos constantes nos 
Anexos deste Edital, devendp os materiais a ser empregados receber previa aprovação da 
Con ratante, que se reserva o direito de rejeita-los, caso não satisfaçam os padrões específicos, 
ou não possuirem certificação onsoante as normas da ABNT; 

g) Responsabilizar-se inteiramente pela boa execução das obras, pelo fornecimento dos 
materiais conforme especifictção técnica e mão-de-obra qualificada, bem como pelo fiel 
cumprimento da programação desses serviços, previstos neste Edital e seus anexos, 

h) Cumprir as exigências legais sobre higiene e segurança do trabalho, inclusive promovendo 
palestras sobre o assunto para os seus empregados 

i) Cadastrar os empregados no Departamento de S eguranç 4 da Empresa, bem como mantê-
los, quando em serviço, ur iformizados e portando "CRACHA" de identificação e com 
equipamento necessário para o bom desempenho das obias, de acordo com a utilização 
prevista pela obra, 

j) Exercer controle sobre assiqúdade e pontualidade de seus empregados, 

PREFEITURA DL 0 
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k) Manter no local da obra ou serviços de engenharia o "Livro Diário" que será destiiado as 
anotações de ocorrências diárias, assim como as comunicações com a Fiscalização da 
Prefeitura Municipal de Acara 

24 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

24 1 O Contrato a ser celebr do com a licitante vencedora, terá suas clausulas e condições 
reguadas pela Lei n° 8 666/93 e suas alterações, cuia minuta consta de anexo ao Edital 

24.2. A licitante vencedora, após a homologação do certame licitatório, será convocada 
oficialmente, para no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato, sob pena de 

— decair o direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n 2  8 666193, 
garantida a prévia defesa; 	. 

24.3. Caso a Licitante retire sua proposta durante o período de validade definido no Edital a 
mesma perdera os direitos de assinatura Contratual 

24.4. Na recusa em assinar o contrato ou se convidada a fazê-lo não atender ao chamado no 
prazo de 05 (cinco) dias uteis, decairá do direito a contratação sendo facultada a Prefeitura 
Municipal de Acara, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-
lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto 
aos preços, ou revogar a licitação, independentemente da aplicação das sanções previstas 
neste edital 

24.5. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante 
vencedora que tenham servido 'de base para o julgamento da licitação, bem como as condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, independentemente de transcrição 

24.6. Correrão por conta da Contratante as despesas de publicação do extrato do contrato nos 
órgãos oficiais, que será providenciada ate 10 (dez) dias corridos 

24.7. Sem prejuízo do disposto na Lei 8666193, o contrato referente ao objeto descrito no item 02 
do presente Edital, será formalizado e conterá necessariamente as condições especificadas 
neste instrumento convocatório, conforme Anexo XVII. 

248 O contrato devera ser as!nado OBRIGATORIAMENTE digitalmente 

25 DOS TIPOS DE RECEBIMfNTO DO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

25.1. Executado o contrato, o objeto será recebido.  

a) Provisoriamente, pelo resppnsavel por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em ate 15 (quinze) dias úteis, contados da 
comunicação escrita do contratado, — 

PREFEITURA De o 
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b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 
termo circunstanciado, assinaçio pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou 
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos avençados no contrato, observado o 
disposto no art. 69 da Lei n° 8 ('66/93 

25.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a licitante da responsabilidade civil pela 
solidez e segurança das obra , dentro das limitações estatuídas, quer pelo contrato, quer por 
legislação pertinente 

26 DAS CONDIÇÕES DE PAAMgNTO 

26. 1. Iniciada a execução das nbras pactuadas no Contrato de Empreitada por Preço Global por 
Item, o pagamento será efetuado conforme medições emitidas pela Fiscalização da Obra, e 
faturas devidamente atestadw, pela Prefeitura Municipal de Acara, que dará conformidade a 
porcentagem física executada obedecendo ao cronograma de entrega da obra 

26. 1 1 Para fins de pagameno serão observados os procedimentos adotados pela Prefeitura 
Municipal de Acara 

26.2. O pagamento das obras westadas a Prefeitura Municipal de Acara somente será efetuado 
mediante credito em conta orrente a ser especificada pela CONTRATADA no contrato 
administrativo.  

26.3. E obrigação da CONTRATADA de manter, durante toda a execução do contrato, em 
corri oatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habiVação e 
qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII da lei 8666193), ue para a devida compre 'ação, a 
cada solicitação de pagamento, devera juntar Certidão de Regularidade do FGTS, Certidão 
Negativa de Debitos — CND junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS, Piova de 
Quitação com a Fazenda Fe&ral, Estadual e Municipal, de acordo como disposto no art. 29, 
inciso III, da Lei n° 8 666/19P3, dentro do prazo de validade, sendo Certidão Conjunta de 
Débitos relativos aos Tributos 'ederais e da Divirja Ativa da União, da sede ou do dorncilio do 
licitante, Certidão Negativa de Natureza Tribinaria e Não 1 ributaria da Fazenda Estadual da 
sede ou do domicilio do licitante Certidão Negativa de Natureza Tributaria, ou outra equivalente 
na forma da lei da Fazenda Municipal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT 
vigente 

26.4. O pagamento das obras ontratados será efetuado, na fçrma do art. 40, inciso, XIV, alínea 
'a" da Lei n° 8 666/93, por etapa da execução das obras conforme o cronogram. físico-
financeiro, medido e atestad, pelo fiscal da obra e apo ser atestada pela fiscalização da 
Prefeitura Municipal de Acara efetiva execução das etapas previstas nesse cronograrna e no 
Edital Convocatorio 

26.6. O pagamento será 1  p& meio de faturas devidamente atestadas, acompanhadas do 
documento de comprovação ca execução das obra? (medição da etapa) e apresentação da 
documentação abaixo relacionada e ainda o "check list" ara recebimento de faturas de 
serviços 

PREFEITURA O 
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26 6 Nenhum pagamento s&ra efetuado a contratada, enquanto não for comprovado o 
recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social), correspondentes ao mês da 
ultima competência vencida, bem como, apresentada nota fiscal/fatura devidamente atestada 
por servidor designado, confoi[n'e dispõe o art. 67 da Lei n° 8666193, e suas modificações, ou 
enquanto estiver pendente de jquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em 
virtude de penalidade ou inad mp!&ncia contratual, sem que isso gere direito a acréscimo de 
qualquer natureza 

26.7. Após o devido processanento o pagamento será efetu,ido no prazo não superior a trinta 
(trinta) dias, contados a parti da data final do período de adimplemento de cada parcela, 
mediante a emissão de Nota iscal/Fatura devidamente atestada pela Prefeitura Municipal de 
Acara 

27 DA FISCALIZAÇÃO 

27.1. A Prefeitura Municipal Je Acara designara um servidor (técnico) apto a proceder a 
fiscalização da obra, objeLo CONTRATADA, cabendo P  a fiscalização quanto a toda 
documentação apresentada pia empresa contratada, que após analise, dará conformidade ao 
pagamento, conforme o artigo 07 e parágrafos ,da Lei 8 666/93 e alterações posteriores 

27 2 A presença de fiscalização não exclui e nem diminui a responsabilidade da contratada 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade 

27 3 A Prefeitura Municipal de Acara exercera ampla e irrestrita fiscalização na execução das 
obras, objeto desta licitação a qualquer hora, pelo Engenheiro designado pela Prefeitura 
Municipal de Acara, sendo a mesma realizada, individual ou conjuntamente, para todos os 
efeitos adotando os procedimentos e padies previstos nos projetos, nas especificações 
técnicas e nas orientações de opacihamento, 

27 4 A fiscalização da obra cid Prefeitura Municipal de Acaa poderá exigir a substituição de 
qualquer empregado da licitante vencedora, de acordo com o rnteresse das obras, o que devera 
ocorrer em ate 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação, 

27 6 O documento hábil para comprovação, registro e avalição de todos os fatos e assuntos 
relacionados e referentes a execução das obras, será o DIÁRIO DE SERVIÇOS, fornecido pela 
empresa, onde tanto a contratsda  quanto a fiscalização, deverão registrar anotações dia rias , 
visando a comprovação real do andamento da oba e execução dos termos do contrato, sendo 
visado por ambas as partes 

27 G O DIÁRIO DE SERVIÇOS devera ser aberto mediante termo circunstanciado, lavrado na 
primeira pagina, correspondenk ao dia em que, efet'vmente, a empresa iniciar as obras 

27.7. Concluídos as obras; se estiverem em perfeitas condições, serão recebidos, 
provsoriamente, pela fiscalização ou pelo responsável por sej acompanhamento, que lavrara o 
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO 

fA 
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li 

27.T 1 Para o recebimento provisório, a CONTRATADA devera fornecer a Prefeitura Municipal 
de Acara, se existirem, os ceiificados de ganntia dos equipamentos instalados na obra, bem 
corno os compromissos de mAnutenção gratuita e os manuais de operação e manutenção de 
maquinas, instalações e equipmentos, 

27.8. Decorridos 30 (trinta) diEn do TERMO DE RECEBIMEN ro PROVISORIO, se as obras de 
correção das anormalidades porventura verificados foiem executadas e aceitas pela 
fiscalização da Prefeitura Muucipal de Acara e, comprovadgs os pagamentos da contribuição 
devida a Previdência Social reItiva ao período de execução da obra, mediante a apresentação 
do Certificado de Quitação dr INSS e o comprovante do FGTS, será lavrado o TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO 

28 DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

28.1. A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida dentro dos 
limites previstos no § l°do artigo 65 da Lei 8666193 podendo a supressão exceder tal limite, 
nos termos do § 20 , inciso II do mesmo artigo 

29 DAS SANÇÕES 

29.1. Os atos praticados por Iic'tantes ou contratados, contrarias ao objetivo desta licitação ou de 
satisfação total ou parcial a obrigação assumida, sujeitam-se os faltosos as penalidades 
estabelecidas nos artigos 86 «i 38 da Lei n° 8.666193 e suas alterações, garantida, sompre a 
defesa previa, recurso e vistas' .do processo na forma estabelecida pela lei, a saber 

29.2. As sanções administrativas ensejadas peio descumprirnento das condições estabelecidas 
neste Edital e demais instrumçntos contratuais oriundos do presente certame, serão aplicadas 
de acordo com o procedimento estabelecido pela Prefeitura Municipal de Acara, 

29.2.1. São hipóteses, entre outras, de praticas irregulares e sias respectivas sanções 

Ocorrência4 	 Sanções Administrativas que poderão 
ser 	aplicadas 

1 Deixar de entregar documentação - Advertência, 
exigida no Edital 	 - Multa; 

- MJta de mora, 
- Suspensão Temporária 
- Impedimento de licitar/contratar com 
Prefeitura Municipal de Acara ate 02 (dois) 
anos,  

II Fazer Declaração Falsa 	 Advertência, 
-Multa, 
- Multa de mora, 

Suspensão Temporária 

PREFEFTUR DE .* 
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— 	 Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Municipal de Acara ate 02 (dois) 
anos, 

III 	Apresentar documentação falsa - Advertência, 
- Multa, 

1 -Multa de mora, 
— 	 Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Municipal de Acara ate 02 (dois) 
anos, 

IV 	Comportar-se de modo inidôneo Advertência, 
— Mu'ca, 
- -Muita de mora;.[- 
- Suspensão Temporária 
- 	 Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Municnal de Acara ate 02 (dois) 
anos, 

W Cometer fraude fiscal Advertência, 
-Multa; 	-H 

-Multa de mora, 
— Suspensão Tehporaria 
— 	Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Municipal de Acara até 02 (dois) 
anos,  

VI Não mantiver a proposta cu desistir do Advertência; 
lance — Multa, 

- Multa de mora, 
— Suspensão Temporária 
— 	 Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Municipal de Acara ate 02 (dois) 
anos, 

VIL Não assinar o contrato ou não retirar a Advertência, 
nota 	de 	empenho, 	quando 	convocado — Muita, 
dentro 	do 	prazo 	de 	validade 	de 	sua — Multa de mora, 
proposta., -  Suspensão Teniporana 

- 	 Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Municipal de Acara ate 02 (dois) 
anos; 	 à  

VIII 	Entregar 	o 	objeto 	fori 	do 	prazo Advertência, 
estabelecido ou atrasar a execução de - Multa, 
obra ou serviço., —  Multa de mora 

— Suspensão Teriporaria 
— 	 impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Municipal de Acara ate 02 (dois) 

• 	 .• 	
•. 

• 1 t. 

Mun:cCoZ Atará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO AcARÁ 
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anos, 

IX Não efetuar a troca do objeto, quando Advertência, 
notificado — Multa, 

- Multa de mora, 
— Suspensão Temporaria 
— 	 Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Municipal de Acara ate 02 (dois) 
anos; ,  

X. 	Substituir 	o 	objeto 	for 	do 	prazo Acvertência, 
estabelecido., —  Multa, 

-Multa de mora, 
• 

- Suspensão Temporária 
— 	 Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Municipal de Acara ate 02 (dois),] 
anos, 

• 	 .. 	 . 

Advertência, 
X1 Deixar de executar qualquei obrigação - Multa, 
pactuada ou prevista em Lei e no Edital da - Multa de mora, 
Licitação, em que não se comine outra — Suspensão Tervporaria 	 4 

penalidade - 	 rnpedImento 	de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Municipal de Acara ate 02 (dois)  
anos; 

XII Inexecução parcial do conh ato Advertência, 
- Multa, 
-Multa de mora, 
- Suspensão Temporária,  
— 	 Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Municipal de Acara ate 02 (dois) 

. 
,. 

Xlfl Inexecução total Advertência, 
- Multa, 
-, Multa de mora, 
— Suspensão Ternporaria 
- 	impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Municipal de Acara ate 02 (dois) 1  

29.3. Nas ocorrências dos itene, fi, III, V, XIII e XIV do acima, sem prejuízo de outras, sem, ainda, 
cominada a sanção de Declaração de Inidoneidade para licitar e contrata com a Administração 
Publica 

29 3 1 Os fatos incursos na s ocorrências dos itens Ii, III e V serão obrigatoriamente 
comunicados ao Ministério Público Estadual e/ou, se for o caso, ao Ministério Publico Federal 

.. 
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29.4. As sanções estabelecidas neste edital, não excluem outras previstas em Lei, nem a 
responsabilidade da licitante/contratada por perdas e danos que der causa pela pratica de 
irregularidades 

29.5. As sanções estabelecida neste Edital, no impedem a anulação/revogação da licitação ou 
a rescisão do contrato, a critério exclusivo da Mmnistração 

30 DOS REAJUSTES DOS PREÇOS 

30.1. Os preços poderão ser reajustados, para mais ou para menos, a cada doze (12) meses 
(Lei Federal n 10.19212001) contados da data limite da apresritação da proposta, aplicando-se 

,---. a variação do índice Geral de Preços — IGP — Dl, ocorrida no penado ou outro indicador que 
venha a substituir, calculado mediante a seguinte formula 

V(l - lo) 
R= ----------------- 

lo 
Onde 	 r-r r 	a 
R - Valor do reajuste procurado; 	 4 L t 
V — Valor contratual a ser reaju ,taqq, 	 , 	 - 	• 
lo índi.céinMial .7 J6f6re-5e aqp cqjflie %c;e a4Si4da$Øta; 
1— Indice relativo data do reae4 	 U$ 3W; 

31 DAS DISPOSIÇÕES GERPIS 

31 1 E facultada a Comissão Iermanente de Licitação ou autoridade superior em qualquer fase 
da licitação, promoção de dilijência destinada a esclarecer ou complementar a instrução de 
processo, vedada a retirada ou inclusão de todo e qualquer documento ou informação constante 
da proposta, 

31 2 O recebimento das propcsstas pela Prefeitura Municipal de Acara não implica em nenhum 
direito ou compromisso com o proponente, alem do recebimer*o das mesmas 

31 3 A apresentação da proposta obriga o proponente vencedor ao cumprimento de todas as 
disposições contidas nesta TOMADA DE PREÇO e seus anexos 

31.4. A licitante devera examinar detidamente as disposições contidas neste EDITAL pois a 
simples apresentação dos en'elopes 1 e II subentende o conhecimento integral do objeto em 
licitação, bem como aceitação incondicional do presente EDITAL, não sendo aceitas alegações 
de desconhecimento de qualquer clausula ou condição 

31.5. A Comissão Permanente de Licitação poderá desclassificar a licitante que, no decurso da 
licitação, não agir com lisura e, decoro e/ou atentar contra a idoneidade da Prefeitura Municioai 
de Acara, ou quando o represntante legal da licitante se poXar  inconvenientemente durante a 
licitação, sem que lhe assista e direito a reclamação ou indenização de qualquer naturez- 

PREFEITURA DE , 
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31.6. Reserva-se a Comissão Permanente de Licitação o direito de rejeitar todas as propostas, 
bem como propor a revogação ou anulação, sem que caiba qualquer indenização ou reembolso 
de despesas aos participantes 

31 .7, A decisão da Comissão somente sera considerada definitiva após homologação pela 
Autoridade Superior.  

31 1 .8, A Prefeitura Municipal de Acara podara revogar ou cancelar no todo ou em parte o 
processo, por razões de inttresse publico decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e sufiLente para justificar tal conduta, devendo anula-la, por ilegalidade, 
de oficio ou por provocações d',  

T 31.9. Nenhuma indenização sara devida as licitantes pela elaboração e/ou apresentação da 
documentação e propostas relativas ao presente Edital 

31.10. As licitantes deverão cumprir as recomendações deste Edital, uma vez que a 
inobservância de quaisquer de suas disposições constitui moUvo de invalidação irreversivel das 
pr000stas 

31.11. O licitante e respoi savel pela fidelidade das nformaçoes e dos documentos 
apresentados em qualquer fase dá licitação, pela manutenção do compromisso de fornecer o 
objeto licitado, nas condições estabelecidas, dentro do prazo de validade das propostas 

31.12. A simples participação na licitação implica na aceitação ,integra[ e irretratável das normas 
e condições deste Edital e seus anexos, bern.omo, a observância dos preceitos legais e 
regulamentares em vigor.  

31.13. A Prefeitura Municipal oe Acara não tomara em consideração alegações posteriores de 
'T enganos, erros ou distrações, ver'ficados nos preços apresentddos 

31. 14. A anulação da licítaçãog  induz a do Contrato e não ge4a obrigação de indeniza exceto 
pelo que já foi fornecido ate a data em que ela for declarada, desde que não seja imputável a 
culpa, promovendo-se a respohsabilidade de quem lhe deu causa 

31.15. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Pdrmanente de Licitação, com base 
na ei n° 8.666/93 e suas alter ções 

31.16.O Foro para dirimir o possíveis litígios que decorrerem deste processo seta o da 
Comarca do Acara/Para, afasWdo qualquer outro, por mais pn 'ilegiado que seja 

3117 Fazem parte integrante deste Edital 

[Anexo 1 — Memorial descritivo e Especificações Tecnicas 
Anexo II - Modelo de Procuraç to/Credenciamento, 
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Anexo III - Modelo de Declaração conforme dispõe o inciso XXXIII do Art. 7 0  da Cont4ituiç 
Federal de 1988; 
Anexo IV - Modelo de Declaração de enquadramento de micro e pequena empresa, 
Anexo V - Modelo de Declaração de que cumpre todos os reqisitos de habilitação, 
Anexo VI - Modelo de Declaração de Atestado de Visita Técnica; 
Anexo VII - Modelo de Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de 
habilitação, 
Anexo VIII - Modelo de Apresentação da Proposta, 
Anexo IX - Planilha de Orçamento, 
Anexo X - Modelo de Resume :inanceiro 
Anexo Xl - Modelo de Composçaõde custos unitarios, 
Anexo XII,-  Modelo de Compo' ição de BDI, 
Anexo XIII - Modelo de Composição de Encarg - s Mensalista, 

J" Anexo XIV - Modelo de Cronocrama físico-financeiro; 
Anexo XV - Modelo de Declaração Independente de Proposta 
Anexo XVI - Modelos de Declarações, 
Annen Xvii - Minuta rin flnntrti 

Acará/PAO4 de maio de 2018. 

ERIC MIRAN 	EMIRANDÃ 
Presiaeitç4a uPL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DO ACflA 

1 MEMORIAL DESCRITIVO 

1 GENERALIDADES 

Este memorial descritivo tem como objetivo estabelecer as normas e condições para a execução de 
obras e serviços relativos a R".,VITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 
DE. ALIMENTAÇÃO, no Mtmicípio de Acará/ Pará, conforme os projetos compreendendo o 
fornecimento dos materiais, mão-de-obra com leis sociais, equipameçitos, impostos e taxas, assim como 
todas as despesas necessarias a completa execução da obra pela e'npresa contratada 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
•1.• 	

H 

1 - VERIFICAÇÕES E INTERPÍ ETAÇÕES 

Compete a firma empreiteira minucioso estudo de verifidação e comparação de todos os 
desenhos dos projetos espei ificações e demais elementos integrantes da documentação tec ica 
fornecida. pela PMA, bem como, providenciar os registros nos órgãos competentes. 

Para efeito de interpretação de divergências entre as especificaçoes e os projetos prevalecerão 
sies Caso surjam duvidas caberá a PMA esclarecer.  

A planilha de quantidades partes integrantes da documentação fornecida pela PMA, servirão 
ambem para esclarecimentos tm todos os itens de serviços através das indicações de caracterist as 

dimensões unidades quantidaoes e detalhes nelas contidas.  
Os valores dos insumos dos serviços afim-  que não constarem explicitamente na planilh de 

quantidades devera ser considerado nas composições de custos dos referidos serviços 
Os serviços de carater,permanentes, tais como oronto sociro administração da obra um eza 

da obra equipamentos e maqui iarios deverão ter seus custos inseridos na composição do BDI 

Nestas especificações deve ficar perfeitamente claro, que todc'4 os casos de caracterizaçã de 
matérias ou equipamentos por determinada marca, fica subentebdido a alternativa "ou simik" a 
uuzo da fiscalização 

2-OCORRÊNCIA E CONTROr. E 

A empreiteira ficara oDngada a manter na obra um ivro diário de obras, destinado as 
anotações pela contratada sobre o andamento ao obra bem como observações a serem feitas nela 
iscalização 

A empresa responsa 	em decorrência de eventuais alterações feitas nos serviços de acordo 
com a fiscalização, devera apresentar o "As Bulit" através de do mentos que se tornem necessaiios 
tais como plantas croquis des 3nhos detalhes etc.  

3 MATERIAIS A EMPREGAR 

O emprego de qualquer material com maior ênfase paia o de acabamento como la tas 
cerâmicas, ferragens esquadrias metais louças sanitárias e etc estará sujeito a fiscalização que 
decidira sobre a atualização do rrasmo 

Todos os materiais dverao ser previamente aprovados pela fiscalização antes da sua 
aplicação 

A empreiteira será obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado nelo 
engenheiro/arquiteto fiscal dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no livro duar de ;  

obras 
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PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARA 

FISCALIZAÇÃO 

,A fiscalização será exe'cida por engenheiro ou arquiteto designado pela PMA Cabe ao fiscal 
v,Yiaa[ o andamento das obras 'e elaborar relatórios e outros elementos informativos. 

• . 	 O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente, o projeto e suas especificações, 
• 	devendo a PMA, ser consultada para toda e qualquer modificação.. 

Em caso de inexistência ou omissão de projetos, compete à fiscalização fazer a indicação e 
Oroceder as definições necessárias para execução dos serviços como por exemplo locais padrões,  
modelos, cores, etc. .. . 

COMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO 

Toda comunicação e solicitação deverão ser registradas nó livro diário de obras, e quando' 
necessário, através de oficio ou memorandos 

6-PRONTO SOCORRO: 	. 	. 	. 

A empreiteira deverá manter no local da obra, um serviço de'. pronto socorro para atendimentos 
dos operários que sofrerem pequenos acidentes no canteiro de obras. 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

A contratada devera manter na direção da obra um preposto com conhecimentos técnicos que 
,)ermitam a execução com perfeição de todos os serviços alem do' demais elementos necessários a 

e feita administração da obra como, almoxarife, apontador vigia e etc.  
• 	. A contratada deverá comunicar com antecedência à' !  PMA, o nome do responsável técnico, com 
SuS5 prerrogativas profissionais 

A PMA fica no direito de exigir a substituição do profissional indicado, no decorrer da obra aso 
o mesmo demonstre insuficiente perícia nos trabalhos ou indisposições em executar as ordens da 
fiscalização.  

A mão-de-obra a ser empregada nos casos necessarios, devera ser especializada onde será 
obrigatória a utilização dos equipamentos de proteção individual (EPi), apropriados a cada caso, visando 
a melhor segurança do operário, juntátriente com os .,achás dos trabalhadores relacionados para obra,  

A contratada será respu ncavel pelas observâncias das leis decretos regulamentos portarias e 
normas federais, estaduais e municipais direta e índinstamente aplicáveis ao objeto do contrato,  
inclusive por suas subcontratade, 

Durante a execução dos serviços a contratada deverá 

v' providenciar junto ao CREA as anotações de responsabilidades Técnicas - ARTs 
referentes ao objeto do contrato e especificações 'pertinentes, nos termos da lei n° 
6496-77. ,'  

V Responsabilizi-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos a 
legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal 
alocado nos serviços objeto do contrato,  

v' Efetuar pagarientos de todos os impostos taxas e demais obrigações fiscais 
incidentes ou que vierem a incio r  sobre o objeto do contrato ate o recebimento 

• 	. 	, 	' definitivo dos 'serviços. 	 . 
A contratada deverá montar um escritório na ob a com dependências confortáveis 
para uso da .fiscalização,  dotado de .pessoal e 'material necessário ao perfeito 
funcionamento"e atendimento dos serviços de consrução 

v A vigência será ininterrupta por conta da contratada, ate o recebimento definido da 
obra. 	 .: 	• 	 '.. 
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8— EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINARIOS 

A contratada será responsável pelo fornecimento de todos os equipamentos, andaimes e 
naquinarios assim como pequenas ferramentas necessárias ao bom andamento e execução dos 
serviços ate a sua conclusão 

Os agregados serão estocados em silos previamente preparados. 

9—LIMPEZA: 

A contratada será responsável pela limpeza permanente da obra durante todo o seu periodo de 
necução sendo responsável pela retirada de todo os materiais excedentes oriundos do processo de 

construção da obra como madeiras, matenais brutos tijolos etc.  

/ 
cesaa 90

l
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ÉSPECIFICACÕES TÉCNICAS 

1-SERVIÇOS PRELIMINARES 

• 	Barracão da obra: 
0. barracão da obra deverá ser executado com madeira branca de boa qualidade. 
A cobertura será com i?Iha de fibrocimento de 4 mm, Brasilit ou similar. 
O piso de assoalho cora tábua forte ou piso em concreto simples traço 1 3 5 
A pintura será com cal virgem. 

Placa da obra: 
A placa da obra será tipo banner, estruturada com peças de madeiras 3" x 2 e 2"x 1 

obedecendo o medeio fornecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA - PARA (PMA), que 
objetiva a exposição de informações. 

• 	Locação da obra: 
O gabarito da obra dc»era er executado com madeira de boa qualidade sendo utilizadas 

tábuas alinhadas e desempenadas pregadas sempre topo a topo O gabarito devera ser nivelado e 
em esquadro. 

• 	2- MOVIMENTO DE TERRA 

Escavação manual: 
A escavação será executada de forma manual utilizando enxadas, pás, cavadores e etc. 

Aterro incluindo apiloamento: 	. 
O aterro deverá se ç  de material de boa qualidade, do tipo arenoso, compactado 

• 	manualmente em camadas máximas de 20 cm molhando-se com água durante a execução. 
Depois de concluído deverá apresentar compactação igual ou superior a 90% do procto 

• 	normal. 
• 	Bota fora: 	 . 	 .• 

Todo o entulho produzido na obra deverá ser removidb para local indicado pela 
FISCALIZAÇAO, sendo que no período em que permanecer na obra, deverá ser acondicionado 
convenientemente em local próprio, separado e que não obstrua os caminhos de serviço e nem • 	
exponha as pessoas a riscos cie acidentes. 

3. FUNDAÇÕES E ARRIMO 

• Escavação manual: 
A escavação será executada de forma manual utilizando enxc das pás, cavadores e etc.  

• 	Bota fora:. 	• 
Todo o entulho procJuzidq na obra devera ser removido para local indicado pela 

FISCALIZAÇAO sendo que no período em que permanecer na obra deverá ser acondicionado 
convenientemente em local próprio, separado e que não obstrua os, caminhos de serviço e nem 

• 	• • exponha as pessoas a riscos de acidentes. 
• 	Lastro em concreto simples: 

• 	• 	• 	• 	No fundo das vigas bildrames e blocos, deverá ser executado lastro de concreto magro 
• 	para evitar que a armadura entra em contato direto com o solo. 

Cais de Arrimo em Concreto ciclópico: 
Ocais de Arrimo será executado em concreto ciclópico Fck 25 Mpa. As fôrmas serão de 

• 	• madeira branca de boa qualidade. 	 • 	 4 
O cimento utilizado será poty, nassau, zebu ou similar CPli-.-Z32. 
Pedra preta. 	•y 	 • 	 • 	 .. 
Areia com granulornetria média. 	• 	• 

Especificação Técnica 	 1 
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• 	 PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ !  . 

• 	Administração Local 
A equipe técnica empregada na administração da obra será composta por um encarregada 

geral, que ficará encarregado de gerir diretamente a equipe envolvida no processo produtivo. 

• 4—ESTRUTURA 

Concreto armado: 
O concreto a ser utilizado será .da classe especificada em projeto. Em nenhum 

caso será lahçado concreto que apresente sinais de pega iniciada, ou que tenha sido misturado 
mais de urna  hora antes, e a atura máxima admitida para lançamento em queda é dê 2,00m. Se a 
peça ultrapassar esse limite admite-se a utilização de meio adequado como funil ou tromba ou 
lançamento através de janelë lateral, Enquanto estiver sendo lançado, e imediatamente após o 
lançamento, será procedido o  adensamento mecânico (vibração) durante o tempo necessário, de 
modo a preencher todos os recantos da forma e envolver completamente a armadura, adquirindo a 
melhor consistência. E importante evitar a vibração da armadura caso contrário resultará em 

• 	diminuição da aderência. 
As Sapatas, arranquea, vigas, pilares e as lumeeiras serão executadas em concreto 

armado, Fok 25 Mpa, com cimento, areia e seixo, 
• 	 As fôrmas serão de chapa compensada de boa qualidade convenientemente escorada, 

com o fim de garantir à estrutura final as medidas constantes no projeto. Caberá à executante da 
• 	obra, considerando as condições peculiares do local, apresentar projeto detalhado do escoramento 

e das formas, atendendo às norm$ da ABNT condizentes ao material empregado (madeira e/ou 
• 	aço). Antes do lançamento serão conferidas as medidas e procedida à limpeza. Caso recebam 

• 	tratamento com produto antiadérente, este será aplicado antes da colocação da armadura. Sendo 
formas absorventes, durante a concretagem deverão estar saturadas de água. 

O aço empregado na obra será das classes CA-50 A e CA-60e normatizado. 
O cimento utilizado sern Poty, Nassaü, Zebu ou similar CP II— Z32. 
Areia com grahulometria média livre de impurezas. 
O.seixo utilizado será de grariulometria média livre de impurezas. 

Laje em concreto armado 
• 	 Serão executadas laje maciças em concreto armado, cororme o projeto estrutural da 

mesma As formas deverão ser em chapa de Madeirite de e=1 O Om n os escoramentos poderão 
ser metálicos ou em madeira dimensionados para suportar as cargas das lajes 

O aço empregado na ojra será das classes CA-50 A e norma'izado 
O cimento utilizado será Poty, Nassau Zebu ou similar CP II - Z32 
Areia com granulometria média livre de impurezas 
O seixo utilizado será de granulometria media livre de impureztas 

5—ESQUADRIAS: 	• 	 • 

Portas em Madeira 
• • 	• As portas e serão executadas em madeira de lei. 

Os caixilhos das esquadrias de madeira serão do tipo adu.àla e alizar com dimensões 
mínimas de 7,50 x 1,00cm. As folhas terão couçoeiras com 10 cm de largura e pinázios com 8cm 
de largura, sendo que o último pinázíh.terá 15cm de largura. 

A madeira a ser utilizada em sua confecção será seca, isent de broca, fendas ou outros 
defeitos que comprometam a sua resistência não sendo aceitas também, todas as peças que 

• apresentarem sinais de êmpenapento. 
Porta de veneziana de alumínio: 

As portas dos boxes do* banheiros serão executadas em alurnjnio. 
Grade de ferro em metalon: L  

O vão das portas exterriás terão grade em metalon, 
Portas Enrolar em ferro: 

Especificação Técnica 
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As portas e serão executadas em ferro galvanizado conforme orientação da fiscalização 
Balancin em vidro temperado: 

Será feita a instalação em vidra temperado, com ferragens adequadas. 
As fechaduras das portas de madeira deverão ser de embutir, sempre de 'cilindro e 

• 	maçaneta do tipo alavanca e de trinco reversível acionado pela maçaneta e pela chave com 02 
(duas) voltas. As chaves deverão ser fornecidas em duplicata; 

As dobradiças serão de metal cromado do tipo reforçado, com anel de 3 %" x 3" e serão no 
• 	mínimo de 03 (três) unidades 'por folhas. 

As fechaduras das porias dos sanitários deverão ser próprias ao seu uso. 
Os rebaixos ou encaixes terão a forma das ferragens não sendo toleradas folgas que 

exijam emendas, enchimento àom talisca de madeira, etc. 
A localização das ferrens nas esquadrias será medida com precisão, de modo a serem 

evitadas discrepâncias de posição ou diferenças de nível perceptíveis à vista. 
A localização do assentamento das ferragens será determinada pela fiscalização se não 

identificável pelo sentido deabertura constante em projeto. 
As maçanetas das poitas, salvo em condições especiais, serão localizadas a. 105 cm do 

piso acabado. Antes do assentamento, as ferragens deverão ser aprovadas pela fiscalização. 
Guarda corpo: 	. 

Será executado em aço galvanizado conforme orientação da fiscalização. 

6—PAREDE E REVESTIMENTO: . 	 . 

Alvenaria de tijolo cerâmico a cutelo: 
Serão utilizados tijolos cerâmicos de 6 ou 3 furos para vedar uma abertura, conforme a 

fiscalização e o quê foi definidc no projeto. 
O cimento utilizado nu assentamento dos mesmos será lPoty, nassau zebu ou similar 

CPIÍ—Z32. 
O aditivo plastificante idilizado na argamassa de assentamento será o Vedalit Quimikal ou 

Similar. 
As paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos levarão chapisco e reboco com argamassa de 

cimento e areia. 	. 	 . 
Revestimento Cerâmico 2040cm: 

As superfícies indicadas receberão acabamento em cerâmica 20 cmx 20 cm - TIPO A, 
Fabricante Porto rico Cecrisa nu Similar, a lajota devera ser aprovada ,pela fiscalização 

A argamassa colante industrializada utilizada será da Q,üaiizolit, Argamassas Belém ou 
similar 

O rejunte utilizado será da Quartzolit ou Similar, na cor a ser determinada pela fiscalização. 
Chapisco: 	 . 	,.. 	 . 	. 

Todas as paredes de alvenaria interna e externas e superfícies de concreto armado,, serão 
chapiscadas dom argamassa de cimento e areia no traço 1:1 

Se for usar produto industrializado (SIKA CHAPISCO OU SIMILAR) no processo de 
chapiscagem., seguir as orientações do fabricante. 

O cimento utilizado senA poty, nassau zebu ou similar CP II - Z32 
Areia com granulometria media. 	 . 

Emboço: 
Após chapicado, será aplicado emboço com argamassa de cimento, areia e aditivo ligante 

de fabricação industrial (Vedait, Quimikal ou similar), no traço 1:6 (cmento e areia), nas paredes 
que receberão acabamento eitcerâmica.  

O cimento utilizado será poty, nassau, zebu ou similar CP li —232. 
'A granulometria de are será média. 

Reboco: 	. 	. . 
Todas as paredes e superfícies indicadas levarão reboco de argamassa de cimento areia 

fina no traço 1 2 e aditivo Iigare de fabricação industrial.  
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• 	 PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 

• 	 O reboco externo será executado com impemieabilizante do tipo SIKA 1 na dosagem 
recomendada pelo fabricante. 

• 	 Acabamento em Pedra Rústica: 
As superfícies indicadas receberão acabamento em Pedra Rústica, que será aprovada pela 

fiscalização. 
• 	Pastilha cerâmica lOxIO cm: 

As superfícies indicadas receberão acabamento em cerâmica 10 cm x 10 cm - TIPO A, 
Fabricante Porto rico, Cecrisa ou Similar, a lajota deverá ser aprovada pela fiscalização, 

A argamassa colante industrializada utilizada será da Quartzolit, Argamassas Belém ou 
similar: 

O rejunte utilizado serei da Quartzolit ou Similar, na cor a ser determinada pela fiscalização 

7—PINTURA 

• 	Acrílica com massa e selador: 	' 
O selador Acrílico util&ado será da Coral, Suvinil ou Similar. 
A massa acrilica será da Coral Suvinil ou Similar.  

A tinta acrílica será da Coral, Suvinil ou Similar. 
Verniz madeira: 
• 	Antes da aplicação do, verniz será executado o lixamento para madeira, para depois aplicar 
o verniz. da Coral, Suvinil ou Smílar. 
Resina sobre pedra: 

Antes da aplicação da resina será executado o limpeza da parede em pedra rústica para 
depois aplicar a resina da Coral, Suvinil ou Similar 

8— RODAPÉS, PEITORIS, BANCADOS E SOLEIRAS. 
Os peitoris bancadas e soleiras serão em granito cinza com 02cm de espessura nos 

padrões a serem definidos pela fiscalização. 
Os peitoris serão em granito cinza com 3cm de espessura, nos padrões a serem definidos 

pela fiscalização e serão providos de rebaixos e pingadeiras 
Os rodapés serão em porcelanato,. fabricante Porto Rico, Cecrisa ou Similar, com 7cm de 

altura, nó mesmo modelo do porcelanato definido para o piso pela fiscalização para ser utilizada no 
piso. ... 

A argamassa colante industrializada utilizada será da Quatzolit, Argamassas Belém ou 
similar. 	 . •• 
O reunte utilizado será da Quartzolit ou Similar, na cor a ser determinada pela fiscalização. 

9—PISOS 

Camada impermeabilizador 
Os pisos indicados receberão uma camada impàrmeabilizadora em concreto ciclápico com 

SIKA 1 . ou produto Similar, na dosagem especificada pelo fabricante. 
.0 cimento utilizado será poty, nassau, zebu ou similar CP li - Z32. 
Areia com granulometria media. 
Pedra preta. 	 . 

Camada.regülarizadora: 	H. 	. 	 ..  
A camada regularizadora será executada com argamassa de cimento areia no traço 1 4 e 

espessura 2cm 
O cimento utilizado será pôty, nassau, zebu ou similar CP li --232.  
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Areia com granulometria média ou grossa. 
Placa pré-moldada, concreto simples (e=5,Ocm): 
A placa pré-moldada será exôutado em concreto simples com espessura de.5 cm, declividade de. 
1%, e alvenaria de tijolos cerâmicos a cutelo para fazer a contenção, o concreto terá SIKA 1 ou 
produto Similar, na dosagem especificada pelo fabricante. 
O cimento utilizado será poty, nassau, zebu ou similar CP li —Z32. 
Areia com granulometria media. 
Seixo médio. 
Pedra preta. 
As juntas plásticas serão de 1?mmxSmmx2,Om. 

Porcelanato padrão médio: 
As superfícies indicad&s receberão acabamento em porcelanato padrão médio, Fabricante 

Porto rico, Cecrisa, Grês ou Similar, a lajota deverá ser aprovada peia fiscalização. 
A argamassa colante industrializada utilizada será da Quartzolit, Argamassas Belém ou similar. 

O rejunte utilizado será da Quartzoht ou Similar, na cor a ser determinada pela fiscalização 

• 	10— PAISAGISMO É DRENAGtM PLUVIAIS 

• 	Plantio de Grama: 
Será feito, onde indicado em planta; sobre o terreno aplainado, isento de detritos, 

devidamente corrigido com calcário, se necessário, e adubado. O plantio será em placas ou 
• H. mudas, de Variedades adaptadas à região á escolha da FISCALIZAÇÃO.  Os trechos onde não 

houve "pega' deverão ser replantados. Nos taludes deverão ser usadas técnicas adequadas para 
conter as placas, até seu enraizamento e evitar que as chuvas arrastem a terra solta empregada 
no plantio. Deverão ser fêitas irrigações de maneira a garantir a "pega". Cuidado especial deverá 
ser tomado na remoção de ervas daninhas que deverão ser removidas periodicamente, de maneira 
a evitarem sua propagação. . 

Escavação manual: 
A escavação será executada de forma manual utilizando enxadas, pés, cavadores e etc. 

Lastro de areia e10,Ocm 
No fundo das valas escavadas para a colocação do tubo de drenagem de concreto 

armado, deverá ser executado lastro de areia com espessura 10,&m que funcionará como colchão 
de areia. . . 

Reaterro: 
Será adotado • processõ idêntico do aterro para o, reaterro das áreas remanescentes das 

escavações para regularizar o erreno 

Boca de lobo: 
Serão construídas bocas de lobo e a colocação de tubos em concreto de 400 mm e 800 

mm respectivamente conforme projetos 

11 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
Os serviços de instalações elétricas obedecerão às normas da ABNT e normas das 

concessionárias locais. 
Será instalado quadro de distribuição de embutir para 06 disjuntores com barramento 

2F+N+Terra 127v, fabricante Gemar ou Similar. 
Quadro de medição padrão REDE CELPA 
Os disjuntores utilizados no quadro de distribuição devem ser DIN fabricante GE ou Similar.  

• 	As tornadas universais deverão ser da Perlex ou Similar. 	. 
As luminárias serão de embutir, com lâmpadas de led de 10w e 18w 
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Todos os interruptores devem ser para IOA-250v, Fab. Periex ou Similar, instalados em 
caixas de pvc 4" x 2 » . 

Deverão ser fornecidos e instalados cabos condutores de cobre de 04 mm 2, 10 MM 2, com 
isolamentos e nus, conforme projeto. 

Todos os eletrodutos serão de PVC .(normatizados), Fab, Tigre, hidrosol ou Similar, rígido, 
rosqueado, com acessórias, respectivos diâmetros e bitolas indicados no projeto e conforme a 
planilha de quantidades. 

Será construída caixas em alvenaria para o aterramento do quadro de distribuição, a tampa 
será em concreto armado. 

A haste de aterramento copperweld com conector e dimensões de 518" x 3,00 m, conforme 
o projeto. 

Será instalado Poste metálico com luminária de quatro pétalas, com rele fotoelétrico.  

12—INSTALAÇÕES  HIDRO$ANITÁRIAS 

Os serviços de instalações .hidro-sanitárias obedecerão às normas da ABNT e normas das 
concessionárias locais. 

Serão instalados os pontos de água e de esgoto conforme projeto. 
As instalações serão executadas em tubas de PVC normatizados, fab, Tigre, Akros o 

Similar, e com diâmetros de acorda com os projetos. 
Os registros de gaveta ije 314" serão metálicos com canoplas.ehi dimensões de acordo com 

o projeto, fabricante Docol, lco ou Similar. 
Será instalada caixa de passagem e gordura em alvenaria de 60x60x60 conforme projeto. 
A fossa séptica e o surrídouro e as caixas de passagens do esgoto, serão executados em 

• alvenaria de tijolos cerâmicos, sendo a fossa revestida com argamassa de cimento e areia no traço 
1:3( chapisco) e 1 2(reboco) As tampas serão em concreto armado fck 20 Mpa 

•.As fôrmas poderão serde madeira branca de boa qualidade. 
• O aço utilizado será CA 50 e CA 60 da Belgo, Gerdau ou Similar. 
• O cimento utilizado será poty, nassau, zebu ou similar CP II —232. 
• Areia com granulometria média( chapisco) e fina( reboco). 
• Seixo fino ou médio. 
• O concreto utilizado será de 20 Mpa. 

13—APARELHOS, LOUÇAS  E. METAIS. 
Todas as louças (portas toalhas, saboneteiras, papeleiras,. lavatórios, lavatórios PNE e 

vasos sanitários PNE) serão aproVadas pela fiscalização inclusive os acessórios dos vasos e 
lavatórios. , 

As torneiras serão tipo cromada popular para lavatórios õ thrneiras de jardim, os sifões 
Serão em plásticos brancos para os lavatórios. 	 . 

14 PROTEÇÕES E COMBATE A INCÊNDIO 	 . 	 ... 

Serão instaladas luminárias de emergência, placas de sinalização e extintores de incêndio 
do tipo P0 ABC de 6 kg e conforme õ projeto. 

As instalações deverão conter também todas as sinalizações de alerta, previstas nas 
normas de segurança 

.15-SERRALHERIA 	. 

Deverá ser fornecida e instalada uma placa de inauguração da obra, em aço escovado, de 
40 x 60. cm, conforme modelo adotado pela PREFEITURA MUNICIPAL ACARA, devendo à 
fornecedor oferecer uma garantia de 12 meses com referencia a qualidade do material utilizado na 
confecção da placa 

IS— BANCO EM CONCRETt*' 
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Será executado em concreto armado conforme projeto e orientação da fiscalização. 
As fôrmas serão de madeira branca de boa qualidade. 
O aço utilizado será CA 50 e CA 60 da Belgo, Gerdau ou Similar. 
O cimento utilizado será poty, nassau, zebu ou similar CP II —Z32. 
Pedra preta. 
Areia com granulometria media 

17—LIMPEZA 
Todos os serviços deverão ser entregues completamente arrematados, devendo ser 

testadas as tubulações instalações, etc Após o término da obra a contratada fará a limpeza de 
todo o canteiro que tenha utilizado, retirando todo material empregado, de modo a entregá-lo 
completamente limpo e desimpedido. 

Poderão ser utilizados na limpeza produtos químicos adequados para cada material, para a 
limpeza externa poderá ser utiizada vassoura, enxadas, e outras ferramentas necessárias para a 
limpeza 

ilha 
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Municipio ao Atara  
ESTADO DO PARA  

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARA 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO II 

MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDE NCIAMENTO 

Por este instrumento publico dL' prQcuração ou nstrumento particular, a empresa 

(razão social da empresa), inscrita no CNPJ sob n° 

com sede na 	 (endereço completo), Bairro 

Cidade de 	 , Estado do 

com CEP 	 , nomea como 

procurador(a) o(a) Sr (a) 

(nome do procurador), 	 (nacionalidade, 

cidade de nascimento, profissão, estado civil, etc), portador (a) da cédula de identidade RG r° 

	

do Estado do 	 (Estado emissor do documento) e 

inscrito(a) no CPF/MF sob n° 	 , residente na 

(endereço completo) Bairro 	 , Cidade de 

	

Estado do 	 com CEP 

a representa-la na tcitação instaurada pela Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Acara, na modalidade TOMADA DE PREÇO N° 02050112018 - C PL, na 

qualidade de REPRESENTAN rE LEGAL, outorgando-lhe poderes para praticar todos os atos 

< pertinentes ao presente certame  em nome da empresa supramencionada, bem como formular 

propostas, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ào certame 

Local e Data 

(Firma Reconhecid em Cartório Representante da Empresa Outorgante) 
(Nome doRepresentante) 
CPF n° do Representante 

RG n° do Repre3entante 

OBS.: ESTE DEVERA VIR FORA DOS ENVELOPES 

'JAtARA 
Travessa São Jose n° 120 - Praça d Matriz centro - Acara Pará - CEP 68690 000 



Mun 	Acará  
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DOMARA 

	

• 	 PODER EXECUTIVO 

ANEXO III 

Prefeitura Municipal de Acara 

Trav. São Jose n° 120, Bairro (entro, cidade de Acara/Para 

Comissão Permanente de Licitação 

TOMADA DE PREÇO N° 0205'112018 - CPL 

MODELO DE DECLARAÇÃO CONFORME DISPÕE O INCISO XXXIII DO ART.. 7 0  DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

	

A empresa 	
4 	

(razão social da empresa), inscrita no 

CNPJ sob n° 	 por intermédio de seu representante legal o (a) 

Sr (a) 

(nome do representante legal), 	 , portador (a) d4 cédula 
. 	..•.. 	.. 	. 	 •/'•.• 

de identidade RG n° 	 do Estado do 	 (Estado emissor 

do documento) e inscrito(a) no CPF/MF sob n° 	 , DECLARA, para fins do 

disposto no inciso XXXIII do ar 7 0  da Constituição e na Lei n°9 854, de 27 de outubro de 1999, 

que não emprega menor de dezoito anos em tribalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos.  

Ressalva emprega mènor, a partir de quatorze anos na condição de aprendiz 

Local e Data 

(Nome do Representante) 
CPF n° do Representante 
RG n° do Representante 

PREFEITURA OFÁ 

C'ACARA 
Travessa São José n°. 120 Praça & Pâatriz Centro - Acará fPar—CEP 68690•00 
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• MunícTp!o dõ Acará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO. ACARÁ 
PODER EXECUTIVO. 

ANEXO IV 

A 
Prefeitura Municipal de Acara 
Trav. São Jose n° 120, Bairro C entro, cidade de Acara/Para 
Comissão Permanente de Licitação 
TOMADA DE PREÇO N° 0205)1/2018 - CPL 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA 
.. . .

i  

A empresa 	 (ícão social da empresa), inscrita no 

CNPJ sob n° 	 por intermedo de seu representante legal o (a) 

Sr (a) 

(nome do representante Iegal) 	 , portador (a) da cédula 

de identidade RG n° 	 do Estado do 	 (Estado emissor 

do documento) e inscrito (a) nc (JPF/MF sob n° , DECLARA, para fins do 

disposto no item 13.6.10.3. do EDITAL DA TOMADA DE PREÇO N 1 02050112018 - CPI., sob as 

sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data e 

considerada 

MICROEMPRESA, conforme Inciso 1 do artigo 3 0  da Lei Complementar n° 123, de 

1411212006 e suas alterações, 

) 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3 0  da Lei Complementar 

n° 123, de 1411212006 e suas cdterações 

Declara ainda que, por preencher os -9qwsitos legais, pretende usufruir do direito de 

pretorência para contratação i a presente licrtaço, na formado parágrafo 2 1  do art. 44 da Lei 

Complementar n° 123, de 14 d dezembro de 2006 e suas aherações, não se enquadrando nas 

vedações constantes do paraghafo 40, art. 30 , do referido Diploma Legal 

Local e Data 

(Nome do Representante) 
CPF n° do Representante 
RG ri0  do Representante 

rravessa São José W. 120-Praça dx Matriz Centro - Acará! Pará- CE? 68690-010 

IV 	 PREFEITORAbE s 

t'AcARA 
ç) 	

UNIDOS COUSTNUINSOUNA NOVAH,S - .IRJN 

•t•fl 



• (a 
Mun:cipio•dõ Atara 

ESTADO DO PARA 

PREÉEITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO V 

A 
Prefeitura Municipal de Acara 
Trav. São Jose ri 0  120, Bairro (entro, cidade de Acara/Para 
Comissão Permanente de Licittção 
TOMADA DE PREÇO N° 020U1'2018 - CPL 

MODELO DE DECLARAÇÃO OE QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

A empresa 	 (razão social da empresa), inscrita no 

CNPJ sob n° 	 , por, intermédio de seu representante legal o (a) 

Sr. (a) 

(nome do representante Iegal) 	 , portador (a) da cédula 

de identidade RG ri° 	 do Estado do 	 (Estado emissor 

do documento) e inscrito(a) no CPF/MF sob n° , DECLARA, que cumpre 

todos os requisitas de habilitação exigidos neste Edital, quanto as condições de habilitação 

jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal, bem como 

de que esta ciente e concorda com o disposto neste Edital em referência Habilitação e Proposta 

de Preços, constantes dos itens 13 e 14 do edital da TOMADA DE PREÇO N° 02050112018 - 

CP[-.  

E por ser verdade, assino a presente declaração sob as penas da lei 

Local e Data 

(Nome do Representante) 
CPF n° do Representante 
RG n° do Repíesentante 

PREPEITURA DE ø 

tACARA 
- 	 - 	 - 	

- 

Travessa São ,José n° 120— Praça da Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 6869C O')O 



Municipio ;ro Acará 

	

ESTADO DO PARA 	 - 

PREFEITURA MUNICIPAL DQ A CARA 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO VI 

A 
Prefeitura Municipal de Acara 
Trav. São Jose n°120, Bairro ('entro, cidade deAcara/Para 
Comissão Permanente de Licitação 
TOMADA DE PREÇO N° 020,5 01,2018 - CPL 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

Declaramos, para o fim de atender, ao Previsto no Edital da TOMADA DE PREÇO N° 

02050112018 - CPL, que o (a) Sr (a) 	CPF n° 

na 	qualidade 	de 	representante 	da 	empresa 

	

CNPJ 	 no 

telefone_____________________________ 

compareceu na   verificação e certificação das 

quantidades, medidas e e tado das instalações a serem construidas/reformadas e 

esclarecimento das atividades i erem executadas 

Acará, PA, em 	de 	de 2018.  

Representante da PMA - 

Cargc 	dentificação do vistoriado da Licitante 
hsinatura do vistoriado da Lictnte 

PREPCITURADE 

eAcARA 
Travessa São Jose n° 120— Praça eh Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 6869ú-,1,)0 



F&2 
Municipio o Atara 

ESTADO DO PARA 	 - 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO .Vil 

A 
Prefeitura Municipal de Acara 

Trav. São Jose n° 120, Bairro (,entro, cidade de Acara/Para 

Comissão Permanente de Licitdção 

TOMADA DE PREÇO N° 02050112018 - CPI- 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 

DE SUA HABILITAÇÃO 

A empresa 	 (razão social da empresa), inscrita no 
CNPJ sob n° 	 , por 1ntermedo de seu representante legal o (a) 
Sr (a) 

(nome do representante legal), 	 , portador (a) da cédula 

de identidade RG n° 

	

	 do Estado do 	 (Estado emissor 
C do documento) e inscrito(a) no PFIMF sob n° 	 , DECLARA, sob as penas 

da lei que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no processo 

licitatorio da TOMADA DE PREÇO N° 02050112u18 - CPL, ciente da obrigatoriedade de declarar 

,-. ocorrências posteriores 

Local e Data 

(Nome do Representante) 
CPF n° do Representante 
RG no do Representante 

PREFEITURA DE 

Travessa São Jose n° 120— Praça dc M tri.. Centro - Acará 1 Pará - CEP 686904flO 



• 	£,;fl 
Municipiot Atará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO VIII 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

Loca' e Data 

A 
Prefeitura Municipal de Acara 
Trav, São Jose n° 120, Bairro (entro, cidade de Acara/Para 
Comissão Permanente de Licit.ição 

'-, TOMADA DE PREÇO N° 020501/2018 - CPI- 

Senhora Presidente 

Em atendimento a TOMADA DE PREÇO solicitado, que objetiva a Contrat€çâo de 
Empresa 	para 	execução 	de  	na 

no município de -- 	 /PA, Apresentamos 
nossa proposta nas seguintes condições 

1) - Preço Global do Item 
2) Prazo de Execução:  
3) Prazo de Validade da Proposta 	 dias, 
4) - Condições de Pagamento:  

Na oportunidade, declar amos submissão aos termos expressos no referida TOMADA DE 
PREÇO e seus anexos 

Declaramos que o prazu da garantia integral dos serviços realizados será de no mínimo 
05 (cinco) anos, na forma do artigo 618 do Novo Código Civil, durante o qual a licitante se 
compromete em solucionar os problemas decorrentes de falhas ou inadequações dos serviços, 
num prazo máximo de 72 (setnta e duas) horas, contados à partir da comunicação formal da 
Secretaria Municipal de Educação, na forma do art. 69 combinado com o art73, da Lei n° 
8.666193 e suas alterações 

Atenciosamente, 

(Nome do Representante) 
CPF n° do Representante 
RG n° do Representante 

PREFEITURA DE 

cx4ACØA 
J rravessa São José n° 120- Praça di Matriz Centro - Atará! Para - CEP 66690 J0 



PREFEITURA DE • 

oACAR4t 
rravessa Sao ,José n° 120— Praça d Matriz Centro - Acara 1 Para - CEP 68690 000 
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COMPOSIÇÃO % DE CUSTOS 

COMPOMENTES 1 	 % 

SALÁRIOS 

ENCARGOS 

ADMINISTRAÇÃO 

LUCRO 

MAQUINASE 
EQUIPAM( NTOS 

MATERIAL 

DESPESA; 

OUTROS 
(ESPECIFICAR) 

TOTAL 	
1 100% 

MunicC, Acará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A GARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO XI 

MODELO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS 

4 
PREFEITURA DE g* 

J'ACARA 
Travessa São José n 0. 120- Praça c Matriz Centro - Acará / Pará - CEP 6869C-000 





(j) 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ-PA 

BbI %  
E--- 	 . 	 - 
[Lo 	iCUSTOS INDIRETOS 	 ., 	 . 	_ 4,41% 

1 	Administração Central e Local 	2,44975 

.2 .. Seguros + Garantia 	 . . 	0,30% 
I,. 

 

Riscos 	 . 	 0,72% 
Despesas Financeiras 	 09557o 

20 	TRIBUTOS  	 Tia 15% 
pis 	 0,65% 
C.ofins 	. 	 .- 	 . 	3,00% 

- 	53 	 5 00% 
• 	NSS. . 	 . . ... .•4,50% 

E30 	LUCRO 	 - - 4,78% 
4Y8% 

4.0 . 	}TAXA TOTAL DE BDI. 	 26,00% 

Segundo Acordão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União - TCU Q calculo do BDl deve ser feito da 
seguinte maneira 

1 + , C+tR G).ti +OF) (1 ri) 

Aarninistração Central 

S ,=tSeguto 	 . 

Riscos 	 / 
Garantia 	. 	•• 	 j 	. 	. 

-* Depesas Financeiras 

L 	Taxa de Lucro/Remuneração 
incidência de Impo stõs (P13, COFINS e $5) 	 Cesar Eøarj 	das Filho 	1 

	

CREA) 	jlSÜ 3729 
Ennhelro Civil 
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MunicT&io 3 Atará  
ESTADGDOPARÁ 	 - 

PREFEITURA MuIWCIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO XV 

MODELO DE DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

Processo no 002050112018 

TOMADA DE PREÇO N° 02050112018 - CPL 

Eu, 	(nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador 
do RG no  PC"UF), e do CPF n°   na condição de 
representante devidamente ror'stituido de (Identificação completa da licitante) doravante 

denominado simplesmente (Licitante), para fins dt' dispostf -j no item 14.7 da TOMADA DE 
PREÇO N° 020501/2018 - CPi, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código 
Penal Brasileiro, que 

(a) A proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO N° 02050112018 CPL foi 
elaborada de maneira independente pela empresa licitante, e o conteúdo da mesma não foi, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO  N° 02050112018 - CPL, por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa, 

(b) A intenção de apresentara proposta elaborada para participar da TOMADA DE PREÇO N° 
020501/2018 - CPI- não foi informada discutida ou recebida de qualquer outro participante 

potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO N° 020501/2018 - CPI- por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa, 

(c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de oualquer 

outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO N°020501/2018 - CPI- quanto a 
participar ou não da referida licitação; 

(d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO N° 
02050112018 - CPL não será, no ,todo ou em parte, direta pu indiretamente, comunicado ou 
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO N° 
02050112018 - CPL antes da adjudicação do objeto da referida licitação, 

(e) Que o conteúdo da proposta apresentada para particØar da TOMADA DE PREÇO  N° 
02050112018 - CPL não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido 

ou recebido de qualquer integrante da Comissão Permanente de Licitação response ai pelo 
certame antes da abertura ofici 1 das propostas, e 

(f) Que esta plenamente cier'te do teor e da extensão desta declaração e que deter plenos 

poderes e informações para firla-la 

Local e Data 

(Nome do Representante) 
CPF n° do Representante 
RG n° do Representante 

Á 	
PREFEITURA DE • 

•ACARÍ 
Travessa São José n° 120 — Praça d. Matriz centro - Acará 1 Pará - CEP 68690 Or)0 



• 	 Munico Atará 
ESTADO DOPARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO XVI 

MODELOS DE DECLARAÇÕES 

• DECLARAÇÃO AUTORIZANDO INVESTIGAÇÕES COMPLEMENTARES 

a DECLARAÇÃO DE FIDELIDADE E'VERACIDADE DOS DOCUMENTOS 

APRESENTADOS 

• DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA SERVIDOR PUBLICO 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARAINVESTIGAÇÕES 
COMPLEMENTARES 

(A empresa 	-- inscrita no CNPJ 	, por intermédio de seu 
representante legal o 3c 	portador da carteira de identidade 
no  e inscrito no CPF no  autoriza, por este instrumento 
a Prefeitura Municipal da Acara a realizar todas as investigações complementares 
que julgar necessárias a habilitação no proc.esso lutatorio da TOMADA DE 
PREÇO N° 0205011201t3 - CPL 

Acara (PA), 	de 	 de 2018 

Nomie numero da identidade do declarante 

.n .  

DECLARAÇÃO DE ,  FIDELIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS 
APRESENTADOS 

Declaramos par-t os devidos fins de direito, que aceitamos todas as 
condições do Edital da 1 OMADA DE PREÇO N° 02053112018 - CPL, sendo 
veridicas e fieis todas a informações e documentos apresentados 

Acare (PA), 	de 	 de 2018 

Norn e numero da identidade do declarante 

PREFEITURA DE 

dARA 
Travessa São José n°. 120— Praça d;. Matriz Centro - Acará Pará - CEP 68690-600 



• 	
• • :r - 

P A 1. 1F- 1 r- 
- 	 - 	 .. 	• 

DECLARAÇÂO QUE NÃO EMPREGA SERVIDOR PUBLICO 

REFERENTE A IMODALIDADE (JCITATÓRÍAA QUAL VAI PARTICIPAR) 

A empresa _____ _______ inscrita no CNPJ - 	por intermédio 
de seu representante egaI o Sr 	portador da carteira de 
identidade n° -  e lnscnto no CPF n°______ _______ DECLARA para 
os devidos fins que na possuímos em nosso quado de empregados servido 
publico 

Acará (PA), 	de 	 de 2018 

Nomhumero da idr4idade do declarante 

• 	 :•H 	jN . O:f1 	J$flflRUU DOu ri, NOVA,  TOp 

À' 
PREFEITURA DE 

SACARA - 	 • 	
• 	 uo,cowsl,trnlno OMAEOVAH iA. 

Travessa São Jose ri° 120— Praça Õc Matriz centro - Acará 1 Pará -  crp 68690 G 4 J0 



Estado do Pará 
• . . 	 GOVERNO MUNICIPAL DE ACA1Á 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 	
(. 	

- 

• 	. 	 ANEXO XVII- MINUTA DE CONTRATO 

O Município de ACARA, através da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE. ACARA, neste ato denominado 
CONTRATANTE, localizado na Travessa São Jose no 120, inscrito no CNPJ (MF) sob o n° 05 196 548/0 301-72, 
representado pelo(a) Sr (a) AIVIANDA OLIVEIRA E SILVA, e, de outro lado a 	, inscrita no 
CNPJ (MF) sob o n9  	 ., estabelecida na 	 •: 	 doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, neste ate representada por   de acordo com a representação 
legal que lhe é outorgada por têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Contrato, de conformidade com a 
TOMADA DE. PREÇOS n° 2/2018-020501 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se 
CONTRATANTE e CONTRATADA ãa noimas disciplinares da Lei n? 8.66693 e alterações posteriores, mediante as 
Cláusulas que se seguem: . •• 

'tiÁUSLJLA PRIMEIRA - DO OBJETO . 

•j. O presente Contrato tem corno objeto a Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de 
revitahzação da Praça da Bíblia e construção da Praça de Alimentação no município de Acara/PA 

CLAUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 

1 Os serviços ora contratados compreendem as especificações descritas nos Anexos do edital da 
TOMADA. DE PREÇOS n° 2/2018-020501; partes integrantes deste Contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

1. O valor total deste Contrato 4. de R$ ............... (. ........ ...........................................), discriminado dê acordo 
com a planilha integrante da proposta de preços e o cronograma fisico-financeiro apresentados pela CONTRATADA.  

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇO, 

1 Os serviços deverão ser executados ate 31 de Dezembro de 2018 

1 1 - O prazo para inic1 dos serviços será de ate 5 (cinco) dias, contados do recebimento d4 Ordem 
de Serv o expedida pela CONTRATANTE e ode conclusão, era de acorde com o proposto pela CONTRK1ADA, 
se inferior ao máximo definido no caput desta Clausula, 

2 O prazo de garantia dos servis devera ser deS anos, contados do sermo de Recebimento Definitivo a ser 
emitido por Comissão designada pela au ridade competente 

CLAUSULA QUINTA - DO AMPARO) LEGAL 

1 A lavratura do presente Contrato decorre da realização da TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-020501 

2 Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado no r  ocesso 
licitatorio n° 2/2018-020501, tornando e mo base o disposto no artigo 45, parágrafo 1°,inciso 1, da Lei n° 8 666/93 

CLAUSTJLA SEXTA - DA GARANTIA 
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1 Será exigida da CONTRATADA a apresentação a Administração do CONTRATANTE, no prazo naximo 
de 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura deste Contrato, comprovante de prestação de garantia 
correspondente a 5%. (cinco por cento) do valor global de sua proposta, mediante a opção por uma das seguintes 
modalidades: 

Li - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

.1.1 - a garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em caderneta de 
poupança em favor da CONTRATANTE,;.. 

1.2 seguro-garantia; 

1.3 fiança bancária. 	. 	 . 

2 No caso de rescisão deste Contrato, por culpa da CONTR! TADA, não será devolvida a garantia, 
responsabilizando-se a CONTRATADA por perdas e danos causados ao CONTRATANTE, além de sujeitar-se a 
outras penalidades previstas na lei 

CLÁUSULA SÉTIMA ,-  DA EXECUÇÃO DO. CONTRATO 

i A execução deste Contrato, bem como, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas clausulas contratuais e 
pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 8 666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, 
do mesrrio diploma legal. . 

CLÁUSULA OITAVA -DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE 

É A vigência deste Contrato teta inliCio a partir da data de sua assinatura e vigera ate 31 de Dezembro de 
2018, tendo inicio e vencimento em dia ele expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo 

CLAUSULA NONA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

1 Caberá a CONTRATANTE 

1 1 - permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da prestação dos serviços 
de reforma e adequação, 

1.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo prep sto ou 
responsável técnico da CONTRATADA 

1.3 - acompanhar e fisc hzar o andamento dos serviços de reforma e adequação, por rnternwdio da 
Comissão para tanto formalmente design ida, 

1.4 - autorizar quaisquer serviços pertinentes ao objeto deste contrato, decorrentes de imprevistos 
durante a sua execução, mediante orça'nento detalhado e previamente submetido e aprovado pelo Município de 
ACARA, desde que comprovada a nece;idade deles; . 
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1. 5 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações 
passadas pela CONTRATANTE ou com as especificações coústantes. dos Anexos do . Edital da TOMADA DE 
PREÇOS n° 2/2018-0205.01; 

1.6 - solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes dos 
Anexos do Edital da TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-020501; 

1.7 - atestar as nota fiscal/faturas correspondentes e fiscalizar o serviço, por intermédio de servidor 
da CONTRATANTE, especialmente designado para esse fim 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA . . 

1 Caberá a CONTRATADA, além dos encargos previstos nos Anexos do Edital da TOMADA DE PREÇOS 
ri' 2/2018-020501: •• . 	. 	••• 	. 

1.1 - ser responsável, en relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução 
dos serviços objeto deste contrato, tais .como: 	 . 

a) salários; 	 . 	. 
b) seguros de acidente; 	. 	 . 
e) taxas, impostos e contribuições; 
d)indenizações; 	. 	. 	. 	 . 
e)vales-refeição.; 	. 	. 	. 	 . 
f)vales-transporte; e 
g) outras que poçventura venham a sei criadas e exigidas pelo Governo, 

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porérr, semj 
qualquer vínculo empregatício com o órgão; 	 . 

1.3 -. manter; ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir 
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares da 
CONTRATANTE; 	... 	 . 	 . 

1.4 - responder pelos danos causados diretamente a Administração da CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução da reforma e adequação, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou o  acompanhamento pela CONTRATANTE; 

1. 5 - responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da 
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução ddos serviços; 

.1.6 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus 
empregados na execução dos serviços ou no recinto da CONTRATANTE; . 

1.7 - assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, 
éstanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar; 

1.8 - verificar e comparai todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços 
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a) no caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões ás Normas 
Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá á CONTRATADA formular imediata comunicação escrita à 
CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos serviços 

1.9 - reparar, corrigir, amover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os 
serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 
utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização; 

• 	 1.10 - providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução dos serviços, no 
sentido de evitar qualquer tipo de acideute, 

1 11 - fornecer instalaç& s adequadas para .fiscalização dos serviços de reforma e adequação 

• 	 1.12 - instalar uma placa de identificação da obra com os dados necessários e na forma da legislação 
2rtinente;. 

1.13 - remover o entulho e Lodos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra, 
durante todo o período de execução; especialmente, ao seu final; 

1.14 -prestar a garantia çan relação aos serviços, exigida pelo presente Contrato, conforme o disposto 
no § 1°do art. S6da Lei n°8.666/93; 	

:• 

1 15 - permitir, aos tecnvos da CONTRATANTE e aqueles por ele formalmente indicados, acesso as 
suas instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto, 

1.16 - comunicar a Adtinistração da CONTRATANTE, pór escrito, qualquer anorn-iandsde de 
caráter urgente e prestar os esclarecimeni os que julgar necessário; 

1.17 - responsabilizar-st ' pela construção, operação, manutenção 6 segurança do canteiro de obras, 
vigilância, organização e manutenção do esquema de prevenção de incçndio, bem como outras con truções 
provisórias necessárias, conforme prev sto nas Especificações Técnicas constantes do Edital da TOMADA DE 
PREÇOS n°2/2018-020501; 

1.18 - responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeiçãô de equipamentos, materiais e :erviços 
pela CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição; 

1.19 - responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços contratados, bem 
como por ensaios, testes ou provas necessários, inclusive os mal executados; 

1.20 - providenciar, ás suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais 
apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, quando do uso de similar ao descrito nas 
Especificações Técnicas constantes do Edital da TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-020501, sempre que a 
fiscalização da CONTRATANTE julgar necessário; 

1.21 - exigir de seus sukontratados, se for o caso, copia da ART dos serviços a serem realizados, 
apresentando-a a Unidade de fiscalização da CONTRATANTE, quando solicitado; 

1.22 - responsabilizar-se pela perfeita execução e complete 'acabamento dos serviços cont-atados, 
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obrigando-se .a prestar assistência técnica e administrativa necessária para : assegurar andamento conveniente dos. 
trabalhos; 	. 	. . 

1.23 - submeter à aprovação da Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, o(s) nome(s) e o(s) 
dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, porventura, venha a substituir 
o originalmente indicado, 

1.24 - garantir, pelo prvo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados a partir 
da data daemissão do Termo de Recebimento Definitivo, corifo,rne artigo 618 do Código Civil Brasileiro; 

1.25 - durante o período de garantia de que tratam os itens 1.24 e desta Cláusula, a CONTRATADA 
devera, sob pena de ser incluída no cadastro de empresas suspensas de narticipar em licitação realizada pelo 
CONTRATANTE, atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo mx1mo de 15 (quinze) dias, contado da 
comunicação oficial; e . . . . 

1.26 - manter, durante toda a execução dos serviços de reforma e adequação, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na TOMADA DE PREÇOS n° 
2/2018-020501. . . . . . . . 

2 Caberá, ainda, a CONTRATADA, como parte de suas obrigações 

2.1 - efetuar o registro df ste Contrato no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
-CREA;. 	 . 	. 

2 2 - indenizar ou restaurar os danos causados as vias ou logradouros públicos, 

2.3 - remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura exi 4tentes no local da obra, e 

2.4 - cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do Trabalho.  

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DÁS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

À CONTRATADA caberá, aioda 

1 1 - assumir a respons'1nhdade por todos os encargos previdçncianos e obrigações sociais previstos 
na legislação social e trabalhista em vigor; obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não 
manterão nenhum Vinculo empregatício com a CONTRATANTE; 

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabeleudas na 
legislação especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da esp&ie, forem vitimas os seus emprrgados 
no decorrer do fornecimento e do desempenho dos serviços ou em coneflo  com eles, ainda que acontet,do em 
dependência da CONTRATANTE, 

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda ti ibalhista, civil ou penal, relacionados a 
execução dos serviços, originariamente vinculada por pn. 'encao, conexão ou continência, e 

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscai, e comerciais resultantes da exs.cução 
deste Contrato. .. 	 . . 	 .,. 	 . 	 . 	 .. 
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2 A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na Condição anterior, não 
transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto 
deste Contrato, razão pela qual CONTRATADA renuncia expressamente a qúalquer vínculo de solidariedade, ativa 
ou passiva, com a CONTRATANTE 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

1 Devera a CONTRATADA observar, também, o seguinte 

1.1 - é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pesè.oal do 
CONTRATANTE durante a vigência deste contrato; 

1.2 - e expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se 
,r\ouver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE; e 

1.3 - é vedada a subcontiatação total dos serziços objeto deste Contrato;, 

13.1 - a.subconratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada pela 
Administração da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUÇÃO  DOS 
SERVIÇOS 

1 Caberá a CONTRATADA providenciar, junto ao CREA, a devida Anotação de Responsabilidade 1  cnica-
ART relativa aos serviços objeto da pres-rire licitação, de acordo com a legislação vigente 

2 O responsável técnico pe1 S serviços a serem desenvolvidos devera ter vinculo formal com a 
CONTRATADA e devera ser o indicado na fase de habilitação do certame ln itatorio da TOMADA DE PREÇOS n °  
2/2018-020501 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

1 Durante o periodo de vigenna deste Contrato, a execução dos serviços de reforma e adequaçaa serão 
acompanhados e fiscalizados por Comissão da CONTRATANTE, para tanto instituída, permitida a contratação de 
terceiro., para assisti-la e subsidia-la de ir formações pertinentes a essa atribuição, devendo 

1 1 - promover as avaliações das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma Físico-
Financeiro; e 	. 	. 	 . 

1.2 - atestar os documentos referentes a conclusão de cada ,etapa, nos termos deste Contrato, para 
efeito de pagamento. 	 . . 

2 Alem do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o Titular da CONTRATANTE ou outro servidor 
devidamente autorizado poderá, ainda, 'ustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o 
especificado, sempre que essa medida se tornar necessária. . . .. 

' A CONTRATADA devera indicar preposto, a ser submetidc, a aprovação da Administração da 
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CONTRATANTE, durante o período ,de vigência deste Contrato, para representa-la sempre que for necessário.  

4. A CONTRATADA deverá manter no local da obra, durante a sua execução, 01 (um) engenheiro inscrito 
no CRUA e aceito pela Administração da CONTRATANTE, que na ausência do responsável técnico, se não for o 
próprio, para representá-la sempre que for,  necessário. 

5 O representante da CONTRATANTE anotara em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário 4 regularização das faltas ou defeitos 
observados. 

6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da CONTRATANTE 
deverão ser solicitadas a seus superiores era tempo hábil para a adoção das irechdas convenientes 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DA REFORMA 
- 	-. 

1. Após concluído, o objeto deste contrato será recebido provisoriamente pela Administração do 
• CONTRATANTE, mediante termo ciruinstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 10 (dez) . dias úteis 
contados do recebimento da comunicação escrita encaminhada pela CONTRATADA a CONTRATANTE 

O recebimento definitivo do bj eto deste contrato será efetuado por Comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo máximo de 30 (trinta) 
dias úteis, necessário a observação, ou a vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contatuais, 
observado o disposto no art. 69 da Lei n° 8 666/93 

3. Os serviços somente serão considerado concluídos e em condições ae ser recebidos, após cumpridas todas 
as obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada sut conclusão pela CONTRATANTE. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

1 A atestação das notas fiscais/faturas referente as etapas dos serviços executados objeto deste Contrato 
caberá ao CONTRATANTE, ou a servidor designado .para esse fim. 

LAUSULA DECIMA SÉTIMA - DA DESPESA 

1 A despesa com a execução dep serviços objeto deste Contrato, mediante a emissão de notas de empenho, 
esta a cargo da dotação orçamentaria Exercício 2018 Projeto 1801 154510007 1 025 Construção, Reforma e 
Adaptação de Praça e Jardins, Classificação econômica 44 90 Si 00 Obras e instalações 

1.1 - A despesa para os anos subsequentes, quando for o caso, será alocada a dotação orçamentaria 
prevista para atendimento dessa finalidade, i ser consignada a CONTRATANTE, na Lei Orçamentaria do Município.  

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO PAGAMENTO 

1 Obedecido o Cronograma Fisi& o-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitara a CONTRA! ANTE 
a medição dos trabalhos executados Unia vez medidos os serviços pela fiscalização, a CONTRATADA apresentara 
nota fiscal/fatura de serviços para liqujdação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem 
bancaria creditada em conta correnteou ¼ ieque nominal ao credor no prazo de lO (dez) dias contados da apresentação 
dos documentos na CONTRATANTE 

TVSZflJflt.NO,fl 	 . 
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.1.1 . Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização; 

1.2 - as medições serão efetuadas pela fiscalização, obedecendo-se o seguinte 

1.2.1 - quinzenalmente, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, quando serão 
feitas as medições pela Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, coniderando-se os serviços efetivamente 
executados e por ela aprovados, tomando por base as especificações e os desenhos do projeto, 

1.22 - serão emitidos os Boletins de Medição dos Serviços, em duas vias, que deverão ser 
assinadas com o De acordo do Responsa cl Técnico, o qual icara com uma da vias, 

1.2.3 - as medições deverão ser solicitadas pela CONTRATADA até o 30  (terceiro) dia útil 
do mês subsequente e a fiscalização terá 4)2 (dois) dias úteis para executar a medição.  

1.3 - A critério da fiscalização e no exclusivo interesse da CONTRATANTE, as medições poderão 
ser feitas considerando-se os materiais c .  equipamentos fornecidos e depositados no canteiro da obra Neste caso, o 
valor a ser levado em conta para efeito de pagamento será o custo dos materiais e equipamentos constante das 
composições de custos unitários apresentadas pela CONTRATADA 

« 1.11 -  entende-s- por custo a cotação de preço apresentada pela CONTRATADA na 
TOMADA DE PREÇOS n°2/2018-020501, menos o BDF contratual; e 

1.12- 2- o BDJ relativo aos materiais e equipamentos, bem, ainda, a parcela dos serviços 
relativos a mão-de-obra e respectivo BDI serão pagos após a efetiva e compirta aplicação dos materiais e instalação 
dos equipámentos. 

1.4 - as notas fiscal/faturas deverão ser emitidas e entregues pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE, para .fins de liquidaçi'o e pagamento, ate o dia 22 de cada nês, de forma a garantir o recolhimento 
das importâncias retidas relativas a contribuição previdenciaria no prazo estabelecido na alínea "b", inciso J, artigo 
30, da lei n°8212/91 

1.4.1 - No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues a CONTRATANTE em 
..tata posterior a indicada no item anterior será imputado i CONTRATADA o pagamento dos eventuais encargos 
moratórios decorrentes. 

1.5 - O pagamento meti >',al dos serviços somente podem s r  efetuado após a apresentação da nota 
fiscal/fatura atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei ri' 8.666/93, e verificação da 
regularidade da CONTRATADA junto Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
CRF 

2 O pagamento da primeira fat'ira/nota fiscal somente poderá ocorrer, se acompanhada dos comprovantes 
dos seguintes documentos 

2.1 - Registro da obra no CREA, 

22- Matricula da obra r  INSS, e 
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2.3 - Relação dos Empregados - RE 

3.:A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços 
executados, os equipamentos ou os materiaistornecidos não estiverem em perfeitas condições de funcionamento ou 
de acordo com as especificações apresenactas e aceitas 

4. A CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos deste Contrato. 

5 Nenhum pagamento será efetvado a CONTRATADA enquanto pen lente de liquidação qualquer obrigação 
financeira e previdenciana, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação de 
penalidade à CONTRATANTE. 

6 Nos casos de eventuais atraos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
(1gumafotma para tanto, fica convencionado que o índice, de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, 

entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, gera calculada mediante a 
aplicação da seguinte formula 

EM=IxNxVP 	 ... 

Onde: 

EM = Encargos móratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista parao pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga 

= taxa de compensação financeira = 000?16438, assim apurado 

= (TX/100) 1 = (6/100) 1 = 0,000 16438 

365 	365 

tx = Percentual da taxa anual = 6%. 

6.1 - A compensação financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao 
da ocorrência.  

CLÁUSULA DECIMA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

1 O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8 666/93, desde que 
haja interesse da Administração da CONTRATANTE, com à apresentação das devidas justificativas, adequadas a 
este Contrato.. . . . 

• 2. A CONTRATANTE poderá alterar unilateralmente este contrato no seguintes casos: 

2 1 - quando houver modificação do projeto ou das especifv ações, para melhor adequação técnica 
aos seus objetivos.; e 	 . •.. . 	 . 
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2.2 - quando necessária a modificação do valor contiatual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitações 

CLAUSULA VIGÉSIMA - DO AUMI NEO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 

1. No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser 
aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos lO 
e 2°, da Lei n° 8.666/93. 

1.1.- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, ai o limite ora previsto, calculado sobre o valor contratado, e 

1.2 - nenhum acrescimo poderá exceder o limite estabelecido nesta clausula, e 

.1.3 - nenhuma supresso poderá exceder 25% do valor inicial atualizado do contrato, salvo as 
supressões resultantes do acordo celebdo entre as partes. 

2 Em caso de supressão dos serviços, se a CONTRATADA já houver ,  adquirido os materiais e posto no local 
dos, trabalhos, estes deverão ser pagos pela CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente comprovados e 
monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos ev entualmente decorrentes da su p ressão, 
desde que regularmente comprovados 

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA DAS PENALIDADES 

1 O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprirneito das obrigações estabelecida, neste 
Contratci sujeitara a CONTRATADA a multa de 0,3% (ze n virgula três por cento) por dia e por ocorrência sobre o 
valor total deste Contrato, ate o máximo de 1 0% (dez por certo), recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez 
comuniLada oficialmente 

2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a previa 
defesa, aplicar a CONTRATADA as seguntes sanções 

2.1 - advertência; ' 

2.2 - multa de 10% (d( z por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução deste 
Contrato, recolhida no prazo de 15 (quirr c) dias, contados da comunicação oficial; 

2.3 - suspensão tempraria de participar em licitação c impedimento de contratar com a 
Administração da CONTRATANTE, pei 3 prazo de até 2 (dois) anos, 

2.4 declaração de ini 1 orieidade para licitar ou contratar com a Administração Publica enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja promov ida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração 
pelos prtjuizos resultantes e após decorr ido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior .  

3 Pelos motivos que se seguem principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tra das no 
item anterior 
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3.1 - pela não apresentaão da apólice de seguro colara riscos de engenharia, conforme disposto na 
Cláusula Sexta; 

3.2 - pelo atraso na execução da obra, em relação ao prazo proposto e aceito, 

3.3 - pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro; 

3.4 - pela recusa em sutrtituir qualquer material defeituoso empregado na execução da obra, que vier 
a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo máximo dó 5 (cinco) dias, ou no prazo para  tanto 
estabelecido pela fiscalização, contado dá data da rejeição; e 

3.5 - pela recusa em ref er qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se 
efetivai no prazo máximo de 5 (cinco) das, ou no prazo para tanto etabelec4do pela fiscalização, contado da data de 

r ejeição  

3.6 - pelo descumprimento de alguma das Clausulas e dos prazos estipulados neste Contrato e em sua 
proposta. 

4 Alem das penalidades citadas  a CONTRATADA ficara sujeita, anda, ao cancelamento de sua inscrição 
no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no que couber, as demais penalidades referidas no Capitulo lv 
da Lei n° 8 666/93 

5. Comprovado o impedimentq ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos pela 
Administração da CONTRATANTE, m relação a um ios eventos arrolados no fiem 3 desta Clausula, a 
CONTRATADA ficara isenta das mencionadas 

6 As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração da CONTRATANTE, e declaração de midoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Publica poderão ser apliadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos 
pagamentos a serem efetuados 

ÇLÁUSLJLA VIGÉSIMA SEGUNDA DA RESCISÃO 	• 	• •. 

1 A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisao, conforme disposto nos artigos 17 a 80 
da Lei no 8.666/93.: 	 • • 	• 

1.1 - Os casos de rescião contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

2 A rescisão deste Contrato poderá ser 

2,1 - determinada por ato unilateral e escrito da AdministYção da CONTRATANTE, nos casos 
enumer'dos nos incisos 1 a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

22 - amigável, por acoruc ,  entre as partes, reduzida a termo nh processo da licitação, desde que haja 
conven ncia para a Administração da CONTRATANTE; e 
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2.3 judicial, nos termos da legislação vigente sobre 4 matéria 

1 A rescisão administrativa ou  amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS CONSIDFRAÇÕES ESPECÍFICAS 

L As duvidas e/ou omissões, po 'tentara existentes i as Especificações constantes do Edital da TOMADA DE 
PREÇOS n°2/2018-020501,serão msohkdis pela CONTRATANTE. 

2.. Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra quali&ada, devendo a CONTRATADA estar 
ciente das normas tecmcas da ABNT, coirespondentes a cada serviços consta ites das Especificações 

3. A.CONTRATADA ficará obuigada a executar fielmente os servids programados nas especificações, não 
se admitindo modificações sem a previa consulta e concordância da CONTR'4ANTE 

CLAUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A  PROPOSTA DA CONTRATADA 

1 Este Contrato fica vinculado tos termos da TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-020501, cuja realização 
decorre da autorização da CONTRATANTE, constante do processo licitatoim n" 2/2018-020501, e aos termos das 
propostas da CONTRATADA 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO FORO 

1. As questões decorrentes da execução deste Jnstrumento, pie não possam ser dnimidas 
administrativamente, serão processadas isa Comarca do Município de ACARA, com exclusão de qualquer cano, por 
mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, Inciso 1, alinçi "d" da Constituição Federal 

1 E; para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se opresSie Contrato em 3 (três) vias de igual teor 
e forma, para que surtam um só efeito is quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, 
CONTRATANTE e CONTRATADA, à pelas testemunhas abaixo. 

fl. 

ACARA - PA,emde 	 de 

CONTRATANTE 	CONTRA I'ADA(0) 

TESTEMUNHAS 
1.: 
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