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ESTADO DO PARÁ

PREJf3TURA MUNICIPAL DO A CARA
PODER EXECUTIVO

:.ÈQITAL DE TOMADA DE PREÇO N°. 07060 2/2018 - CPL
PROCESSO ti° 07060212018
DATA DA REALIZAÇÃO; 0310712018
HORÁRIO DÉ INrCIO DA SESSÃO: às lOhOOmin (horário oficial de Brasília - DF)
!OCAL Prefeitura do Município de Acará - Pará

r

O MUNICÍPIO DE ACARÁ - ESTADO DO PARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA/PA,
com sede a Trav. .Sac. Jose n° 120, Bairro Centro, cidade de Acara/PA, por intermédio da
llustríssimaSra. 'PrMeita Murb;ipal de Acará/PA, mediante' Comissão Permanente dê, Licitação
designado pela Portaria n° 0ttU2O17GAB, de 02 de janeiio de 2017, publicada em 02 de janeiro
de 2017 quadro k- Avisos da Prefeitura Municipal do Acara - Para, torna publico para
conhecimento dos interessado', que fará realizar processo Ljcitatprio na modalidade TOMADA
DE PREÇO, tipo:,ÇkFNOR PREÇO, regime de execução !r!direta e empreitada por PREÇO
GLOBAL, POR IT EM nas condições estabelecidas neste EcØal e seus Anexos
A sessão de procesamento.
da TOMADA DE PREÇO será realizada no horário e data
11,
supracitados no i em 06 (seis) e seguintes, e será conduzidâ pelo Presidente e Membros da
Comissão Perman? 11e de Licitação, designados nos autos do processo em epígrafe,
acompanhada pel i ( sessoria Técnica e Jurídica do Municipio e demais interessados que se
fizerem presentes. a 'iusênca ou impedimento de qualquer um dos membros da Comissão
Permanente de Liciia-ão inrdo neste Edital, poderão atuar outros servidores oficialmente
capacitados e desijos oe-la, 3dmiriistração muncipal.

O Edital completo rnakres .nfo:nações poderão ser .obtidos ha Sala do Departamento de
Licitações, prédio 'la Prefeitur; Municipal do Acará, Estaco do Pará, sito à Trav. São José n°
120 Bairro Centro, cidade de Acará/PA, no horário das 09h00min às 13h00min, a partir de sua
publicação nos órços oficiais de publicidade, até a. penúltima data anterior aquela esipulada
para sua abertura, dde que empresa tenha feito a visita técnica e a caução da garantia da
_- proposta, local es t dsponívl também a partir da publicação do edital onde possa ser
examinado e adquindbo pmnjeto básico e demais elementos constantes de seus anexos
1. DA LEGISLAÇÃÕ MEGEI4ÏE DA LICITAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO
1.1. O procedimento licitatóric' obedecerá, integralmente,, a Lei Federal n° 8.666193, a Lei
Complementar n°1t23/06 e suas alterações e demais normas e exigências legais e
regulamentares pertinetes dete Edital, inclusive no tocante á fiscalização e acompanhamento
pela Pri Ú pal de AcurôJPA.

2. DO OBJETO
2.1. A presente 1k

õ tem como objeto a Contratação de Empresa de engenharia para
tição da cobertura da quadra poliesportiva da escola municipal Lídia
le Acar Para, conforme Projeto, Plaáilha Orçamentaria, Especificações
constnte dos anexos desta TOMADA DE PREÇO, que são partes
1 do pre ente instrumento convocatório.
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3. DO, PRAZO
3.1. A execução da obra deverá ser realizada num prazo máximo 120 (cento e vinte) dias
consecutivos, a contar da emissão da AES (autorização de execução de serviços) pela
Prefeitura Municipal de Acará/PA.
4. DO VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO
4.1. O valor global máximo estimado pela Prefeitura Municipal de Acará para a realização da
obra está em conformidade coro o disposto no inciso X do ad 40 da Lei n 8.666193.
4.1.1.O valor estimado da prpsente Licitação é de R$ 109.973,72 (cem mil e novecentos e
setenta e três reais e setenta e.rdois centavos).
11

S. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
5.1. As despesas decorrentes da contratação da obra, objeto desta licitação correrá à conta da
dotação orçamentária previstas, no orçamento financeiro do ano de 2018:

fl 'bÔAÇÃÕ.

ESPECIFICAÇÃO
123 1 0003_10j Construção, reforma, Adequação de quadras nas
escolas

E. DE DESPESA
905`1.0_J

6 DA ABERTURA, DIA, HORA E LOCAL
6.1. O récebimento dos envelopes relativos a habilitação e a proposta será efetuado da seguinte
forma
6 lia No dia 03/0712018 de 09h45min as lOhOOmin, 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 Acara, Estado do Para, sito a
Trav São Jose n° 120, Bairro Centra, cidade de Acara/PA
6.2., Não havendo expediente na data mercada, 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 PARTICIP9ÃO
7.1. Podera partiçipar desta licitação qualquer pessoa jurídica de direito privado, cujo ramo
com o objeto da mesma que
mercantil, seja
Pertinénte
1
7A Atendam as condições deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto a documentação
exigida para habilitação.
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7.2. Ajicitante deverá possuir capital social ou valor do patrimônio líquido de no mínimo 10%
(dez por cento) do v!lor globa' por item estimado para esta licitação, devendo ser comprovado
na data da apresentação da prposta, na forma da Lei, conforre Art. 31, § 30 da Lei n° 8.666193
e suas alterações.
7 3 Quando da par4cipação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão ser
adotados os critérios estabel&idos nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 12312006 e
alterações postericies
7.4. Não poderão concorrer dita ou indiretamente nesta licit1ção
qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao órgão promotor da
7 4 1 Servidor ou dirigente
licitação bem assu a empresa da qual tal servidor ou dirigente seja sócio, dirigente ou
responsavel tecnico
7.4.2. Empresa associada ou que tenha sido associada ao Consultor ou qualquer outra entidade
que tenha elaborado p Projeto Básico;
7.5. A Licita nte arcara integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua
proposta de preços 1 ndependente do resultado do procedimento licitatorio,
7.6. Nenhuma emprCsa ou instituição vinculada a entidade licitante será elegível para participar
deste processo licitatorio
7 7 Não sera admitida nesta licitação a participação de
1

a) Consorcio de empresas, sob nenhuma forma,
b) Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da administração publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal,
c) Empresa que esteja cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e/ou
impedimento de contratar com a Administração Publica Direta e Indireta da União, Estados,
Mui íicipios ou Distritp Federal
d) Empresa que se encontre em processo de dissolução, fusãõ, cisão ou incorporação,
e) Autor do projeLo de engenharia, pessoa física ou empresa da qual dito autor seja dirigente,
gerente, acionista ou controlador, responsável técnico ou subcontratado
f) Empresa que ençe os dirigentes, gerentes, acionistas ou dtentores de mais de 5% (cinco por
cento) do capital ctm direito de voto ou controladores, responsáveis técnicos ou subconfratados,
haja alguem que sja servidor publico, ou que tenha sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias
anteriores a data ct publicação desta licitação,
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g) Parentes da autoridade responsável pela homologação do procedimento (Acórdão n°
607/2011-Plenário, TC-002 128/2008-1, rei Min-Subst André Luis Carvalho, 16032011)
h) Deputados e Senadores, de modo direto ou indireto, segundo o art. 54, inciso 1, alínea "a" e
inciso li, alínea "a" da Constituição Federal (Acórdão n° 179312011 -Plenário, TC-011 64312010-2,
rei Min..Valmir Campelo, 06.072011).
8 DA SQLICITAÇÂO DE INFORMAÇÕES
8.1. Os pedidos de esclarecimentos ieferentes 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 aiteriores a data fixada para abprtura da sessão publica, por uma
das seguintes formas
8 1 1 Mediante entrega protocolizada,
8.1.24 fPára o e-mail licitacao —acara@hotmail.com .
8.1,1 A Comissão Permanente de Licitação respondera por escrito, pelas mesmas vias os
esclarecimentos solicitados ate 03 (três) dias úteis anteriores a 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. Oso participantes poderão consultar diariamente no horário de 09h00min as 13h00min,
através do Fone (91) 3732-1212, para verificação de inclusão de adendos e/ou esclarecimentos
neste Edital, especialmente no dia anterior a sua realização
8.4. E de exclusiva responsabilidade do interessado a obtenção de adendos e/ou
esclarecimentos, não podendo alegar desconhecimento em relação as informações
disponibilizadas relativas ao Edital
8.5. As respostas aos esclarecimentos prestados pela Comissão Permanente de Licitação serão
anexadas nos autos do processo licttatorio e estarão disponiveis para consulta por qualquer
interessado.
9 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
9 1 E facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos da presente licitação, ate
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 Comissão de
Licitação, julgar e responder a impugnação em ate 03 (três) dias úteis.

-
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de impugnação deveram ser protocolados no seguinte endereço: na Sala do
Licitações, prédio da Prefeitura Municipal do Acará, Estado do Pará, sito á
120, Bairro Centro, cidade de Acará/PA, no horário de 09h00min a s 1 3hoomin
9.1 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Prefeitura Municipal de
Acará/PA a licitante que não o fizer ate o segundo dia útil que anteceder a data marcada para
recebimento e abertura dos envelopes Documentação, apontando as falhas ou irregularidades
que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso
9.1 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a mpedira de participar do processo
licitatorio até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente,
-

9.4. No caso de ser constatada a necessidade de alteração 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, poderá 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 licitatorio e estarão disponíveis para consulta
por qualquer interessado
10 DA VISTORIA TÉCNICA
10 1 A licitante devera vistoriar o locl ànde serão eecufadosoeMçbsoijefo dedtb 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 Acara/PA
designado para esse fim
a) Neste caso, nenhum licitante, em nenhum momento, poderá alegar desconhecimento do local
e das condições de execução do 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 locais de execução do objeto licitado
10.2. O licitante podera 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 dificuldade existente A vistoria devera ser realizada pelo representante
legal da empresa, devidamente credenciado e previamente agendado na secretaria municipal de
obras

PREFEITURA DE
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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 REPRESENTAÇÃO E PO CREDENCIAMENTO
11.1. Cada credenciado podert. representar apenas uma licitante.
11.2. Tratando-se de,oroprietáYio ou sócio
11.21. Copia de documento de identidade de fé pública com fotografia, devidamente autenticados
em cartório ou pela Comssao.
11.2.2. Copia do ate constitutivo e alterações contratuais ou cópia do ato constitutivo na sua forma
consolidada, devidaniente registrado na Junta co,nerciai, deyidamente autenticados em cartório
ou pela Comissão.
11.3, Tratando-se de Procurador
112.1. Cópia de documento de identidade de fé pública com fQtografia, devidamente autenticados
em cartório ou pela Comissão.
11.3.2. Termo de credenciamento (conforme modelo do anexo il devidamente autenticado em
cartório ou Procuração (original ou cópia autenticada) com poderes para representar a empresa
em licitações, ou especificamente, para este certame e suas respectivas fases.
11.3.3 Cópia do atoconstitutivp e alterações contíatuais ou cópia do ato constitutivo na sua forma
consolidada, devioamente regSrado na Junta comercial, dSdamente autenticados em cartório
ou pela Comissão
11.4. A licitante deverá juntar ainda aos documentos de ciedenciamento cópia do'termo de
retirada deste edital e do certificado de registro cadastral, NÃO sendo aceito o credenciamer1to da
licitante sem o mesmo.
11.5. O representaube legal da licitante que não se credenciar perante a CPL ficará impedido de
partiçiparl do certame, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de
interposição de recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião de abertura do
envelope "Documentos'.
11.6. Como condição previa ao credenciamento a CPL verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
11.6.1. Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União:

pREFr,rupA DE
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11.6:2*øàdastro Nacional de Cõndenãções Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantic..ppelo Conselho Nacional de Justiça.
11 63 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante
Constatada a existência de sanção, a CPI-NÃO credenciara a licitante, por falta de
111.6
condiç9 de participação
11 7 Todos os documentos relativos ao credenciamento e do representante devem estar fora dos
enveIcpçs.Øe documentos de .Íjabilitação e de proposta. Os documentos apresentados rio ato do
credenciamento poderão ser Lt3ados como sendo parte dos documentos da licitante desde que
não comprometa a lisura do c Lame.
11.8. Não será aceita, em qua quer hipótese, a participação de licitante retardatária, anão ser
como oUvinte
12 DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABIUTAÇÃO E PROPOSTA
12.1. As licitantes interessadas deverão apresentar a documentação de habilitação e propostas,
no dia, hprario e local fixado peste Edital, nos envelopes n° 01 — HABILITAÇÃO e ri ° 02 PROPOSTA DE PREÇO, fechados, indevassáveis e distintos, endereçados à PREFEITURA
MUNICIPAL DE ACARA/PA, com a seguinte identificação na parte externa
ENVELOPE N°01 (HABILITAÇAO)
PREFEiTURA MUNICIPAL DE ACARA - PARA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TRAV. SÃO JOSÉ N° 120, BARR0 CENTRO, ACARA/PA
NUMERO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL COMPLETA DO LICITANTE
,— DATA E HORA DA ABERTURA
REFiTOMADA DE PREÇO N° 070602/2018—CPL
ENVELOPE N°02 (PROPOSTA)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA - PARA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TRAV sÃo JOSÉ N° 120, BAIRRO CENTRO, ACARA/PA
NUMERO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL COMPLETA DO LICITANTE
DATAtE HORA DA ABERTURA
REF?TOMADA DE PRECO N° 070602/2018—CPL
112.11.'1 Os envelopes deverão estar lacrados e rubricados, sendo abertos somente em publico
pelos membros da Comissão jPermanente de Licitação, na data e hora determinada para o
rn .4a n a

12.1.2. Todos os documentos do interior dos envelopes N° 01 - HABILITAÇÃO e N° 02 —
PROPOSTA DE PREÇOS deverão estar: assinado e rubricados pelo representante legal da
licitante e organizados sequencialmente em ordem cronológica, de acordo com o solicita nos
itens 13 e 14 do edital, sob pena de inabilitação e desclassificàção.
PREFEITURA DE
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13. DO ENVELOPE N°01 - HABILITAÇÃO
I
r

13.1. Apresentar, dentro do ENVELOPE n°. •oi, lacrado, os seguintes documentos a seguir
discriminados:
13.2.ÇDQCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

/

13.2.1 ,. Copia do G e CPF dos sócios da empresa Licitante devidamente autenticado em
cartono ou por servidor publico mediante a apresentação )p-orginal,
13.2.2,, Registro comercial, no caso de empresa individual;

1

13 2 3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores, a Lei n° 10.40612002 (Código Civil Brasileiro)
13.2.4 Inscrição do ato: constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da
diretoria em exercício;

13.2.5. Decreto cie autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento ro pais, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, cuando a atividade assim o exigir.
Obs.: : O .contrat sociI poderá ser apresentado na sua forma consolidada.

131 DOCUME\TAÇÃO RELATIVA A REGULARIDAFISCAL E TRABALHISTA
13.3.1. Comprovárite de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazëna(CNPJMF).
.
.
13.3.2. Prova de Scrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, Distrito Federal, ou municipal,
relativo a sede da licitante pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com objeto desta
licitação,

/

3 Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa
1113,1
da União, regularidade a Segui idade Social ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo,
expedida pela Receita Federal do Brasil (RFBB) e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN),.da sede da licitante; . .

13.3.4. Certidão Negativa de:tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito negativo,
ou Certidão de Não Contribuinte
expedida pela Fazenda Estadual, da sede da licit
13 35 Certidão N'qativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeito negativo,
expedida pela Fan rda Municipal, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte,
;'. .....

.

..

... .

..

..

..,
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13.3.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garanta por Tempo de Serviço
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei

(FGTS),

13.3.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT nos termos do Titulo Vil-A, da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Le n° 5 452, de 1 0 de max de 1943
(Lei n° 12440, deoTde junho de 2011)
134 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO TEC IC
13 4 1 Certidão de Registro Quitação Pessoa Juridica d GRENCAU, de sua respectiva
Região, com validade a data dê apresentação da habilitação [,devidamente atualizada em todos
os seus dados cadastrais e $.ontratuais, devendo constar nesta que existe em seu quadro
engenheiro civil
13.4.2, Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física do CRENCAU, de sua respectiva
Região, com validade a data de apresentação da habilitação, devidamente atualizada em todos
os seus dados cadastrais, devendo constar que e engenhei uvil
13.4.2.1. Comprovante de que o responsável técnico integra o quadro permanente da
proponente, na data prevista para entrega dos invólucros, que deverá ser feita mediante a
apresentação da copia da carteira de trabalho autenticada em cartório ou pela Comssão ou
copia do contrato de prestação de serviços autenticado em cartório ou pela Comissão
13.4.2.2. O item anterior refere-se ao responsável técnico qutrão seja sócio da p ro ponente.
13.4.3. Certidão 11e Acervo fecnico devidamente emitida pelo CREIA ou outro conselho
competente, comprovando que o responsável técnico do proponente, tenha executado obra ou
ser'.iço de caracteristicas semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior
relevância e valor significativo do objeto da licitação
1343 t No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional,
ambos serão inabilitados.
13.4.4.,Atestado de capacidade técnica devidamente registrado no CREA ou outro conselho
competente, comprovando que o proponente tenha executado serviços de características
compativeis com o objeto desta licitação ou serviços similares de complexidade tecnológica e
operacional superior.
13.4.5 A Declaração de Visita Técnica faz parte deste item e terá que vir dentro do Envelope mi 0
01 (HABILITAÇÃO), a não apresentação da mesma, implicara ia inabilitação do licitante
115—DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA
13.5.1. Balanço Patrimonial e demonstrações 'contábeis do ultimo exercício social (DRE), já
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedad a sua substituição por balancetes ou balanços provisorios, podendo ser atualizados por
PREFEITURA DE »
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índices oficiais quando encerrado ha mais de 03 (três) meses da data de apresentação da
proposta Na hipótese da atualização ou aumento do patrimônio liquido, a licitante terá que,
obrigatoriamente, apresentar documento que altera aquela demonstração devidamente
arquivada na Junta Comercial e/ou Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas.
13.5. 1 . 1. O balanço Patrimonial referente ao ultimo exercício social será aceita somente 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 finál de exercício, deverão apresentar balanço de abertura e/ou
demonstrações contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio liquido relativos ao
perioclo de sua existência, sendo isenta a apresentação da capacidade financeira da empresa
b) Os índices deverão ser demonstrados por cálculos efetuados por contador ou técnico
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, os quais deverão ser
extraidós da demonstração do Balanço Patrimonial devidamente registrado no órgão
competente na forma da legislação 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) O balanço e as demonstrações contábeis deverão ser apresentados por cÕpi2 do seu termo
de abertura, documento comprobatorio de registro na junta comercial e termo de encerramento,
autenticados em cartório ou pela comissão, bem como o Certificado de Regularidade
Profissional - CRP (atualizada) com finalidade balanço patrimonial Poderá, também, ser
apresentada copia da publicação em jornal, devidamente autenticada
d) DEMONSTRAR, a boa situaçãofinariô*a 4 Sdttàte ser"',,','VS4 pqtØ
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquid& Corrente (LC), maiores ou igu
resultante da aplicação dadió u11S aaio$h Qá[tge&SrafdÚs dêSu4lat
5.

d4uidez
a dl (um),

d.1) índice de Liquidez Geral (LG) maior ou igual a 1, obtida pela formula
AC+RLP
LG= -------------------> 1
PC ± ELC
d.2) Índice de Solvência Geral (SG) maior ou igual a 1., obtida pela formula:
AT
SG= ------------------->í
PC+ELC
d.3) Índice de Liquidez CorreÁte (LC) maior ou, igual a 1 obtida pela fórmula:
AC
LC= ------------------PC
OBS: Cs fatores uonstantes das fórmulas acima serão Øxtraidos do balanço patrimonial
exigido no item 1 53 deste Edital, em que
'r

-:
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AC Ativo Circulante
RLP Realizável em Longo Prazo
PC - Passivo Circulante
ELP - Exigível em Longo Prazo
AT - Ativo Total
13.5.2.H Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação
licitante
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sed ,

9

113.5.3_ 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 0, da lei n° 8.666193.
13.5.4. Se a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o licitante devera tomar as seguintes
providências
13.5.4. 1 - Se for realizada a caução em dinheiro, a empresa devera depositar na Conta
Corrente 43.006-4 —Banco do Brasil SIA - Agencia 4014-2, em favor de Prefeitura Municipal de
Acara-Tributos
13.5.4.2.,'0 Certificado de Recebimento de Caução e o comprovante da garantia de manutenção
da proposta (completa) deverão vir dentro do envelope n° 01 (HABILITAÇÃO).
13. 5 . 4 . 3. A garantia prestada, só será liberada após a decisão 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 adjudicação e homologação do seu objeto Exceto a do vencedor, cuja, a
devolução ocorrera após a assinatura do contrato, podendo ser retida e reforçada como garantia
do contrato

/

13.5.5 Certidão :Simphficada emitida pela Junta C omercia l,
13.5.6, Certidão especifica emitida pela Junta Comercial
13.5.7. Certidão de inteiro teor emitida pela JuntR Comercial
13 6 8 Alvara de funcionamento expedido pela Prefeitura Mur1cipal do domicilio da empresa
13,13.OUTROS COMPROVANTES E ELEMENTOS:

/

13.6.1. Declaração da Empresa de que não possuem em seu quadro, trabalhadores menores de
14 a 18 anos, conforme dispõe o inciso XXXIII do Art. 7 0 da Constituição Federal, conforme
(Anexo III)
13.6.2.,Declaração de que cumpre todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital, quanto
as condições de habilitação jurídica, qualificação' tecrtica, qualificação econômico-financeira e
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regularidade fiscal, bem como de que esta ciente e concoda com o disposto no Edital em
referência (Modelo - Anexo V),
13.6.3. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação,
atestando a inexistência de circunstâncias que impeçam a empresa de participar do processo
licitatório, (Modelo— Anexo Vily

/

4 Declarações diversas (Declaração de autorização pava investigações complementares,
1116.4.
Declaração de fidolidade e vqacidade dos documentos apipentados e Declaração que não
emprega servidor público conf$rme (Anexo XVI)
13 65 A não apresentação
licitante

documentos acima referendÁados implicara na inabilitação do

13.6.6. No caso de a certidão nter a informação "Esta certidão só é valida no original", não
será aceito na forma autenticaLja
13.6.7. Os documentos apre3ntados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do
proponente Os docümentos cie não possuírem prazo de ,aIidade, somente serão aceitos com
data não excedente a 90 (n'venta) dias, da expedição, ressalvada a hipótese de a licitante
comprovar que o documento tem prazo de validade supnor ao convencionado, mediante
juntada da norma legal pertinente
13 68 Os documentos emitidos pela INTERNET, somente serão aceitos dentro do prazo de
validade e após a confirmação da autenticidade nos respectivos sites
13 6 9 A comprovação de regularidade fiscal das microempreas e empresas de pequeno porte
somente será exigida para efeito de contratação, observado o disposto nos §§ 1 0 e 20 do art.
43 da LC n° 12312006 e alteraççes posteriores
13 6 10 As microempresas p empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição
' .1 Na hipótese acima descrita, havendo alguma restrição na comprovação da
13.6i10.
regulardade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo
de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração
Publica, para a regularização da documentação
113.6.11W2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior,
implicara na decadência do direito da microempresa ou empresa de pequeno porte vencedora a
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993, sQfldo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, visando adjudicar o objeto licitado ou ainda poderá ser revogada a licitação
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136.10.3. Em se tratando de microempresas e empresa de pequeno porte deverá 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 benefícios outorgados pela Lei
Complementar n° 123106 e atualizada pela Lei Complementar n° 14712014, podendo ser utilizado
o modelo constante do (Anexo IV)
13.6.10.4. A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar n°
123, der 14 de dezembro de 2006 caracterizara o crime de que trata o art. 299 do Código Penal,
sem prejuízo do enquadramen o em outras figuras penais e da sanção prevista no subitem 14.1
deste edital

1

13.6. 11 Os documentos mencionados neste Capitulo deverão referir-se exclusivamente ao
estabelecimento da licitante, r , vigentes a época da abertura da licitação, podendo ser
apresentados em original, ou por qualquer processo de copia autenticada por tabelião de notas,
cópias não autenticadas, desde que sejam exibidos os originais para a conferência pela
ou
Comissão Permanente de Licitação, ou por publicação em órgão de imprensa oficial, sob pena
de inabilitação

por

13.6.12. Encerrado o prazo para entrega dos envelopes, nenhum outro documento será
recebido, nem serão permitrds quaisquer emendas, rasuras, ressalvas, adendos, alterações,
acréscimos, substituições ou ttres a documentação ou as propostas, exceto a promoção
de diligências que a Comissão' entender necessárias, bem copio a autenticação de documentos
pela, Cqmissão Permanente de Licitação, destinada a esclarecer ou a complementar a instrução
do processo licitatório ou para instrução de eventuais recursos interpostos
13 6 13 Após a fase de habilitação não caberá desistência de proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação
14 DO ENVELOPE N°02— PROPOSTA DE PREÇOS
14 1 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 social da licitante, os mesmos dizeres do
envelope de habilitação, substituindo-se o termo Habilitação pelo termo "Proposta"
141.1.: As Propostas de Preços poderão conter outros dados e informações que a critério do
licitante, sirvam para melhor documentar e esclarecer os serviços a serem executadas
14.1.2. Não serão permitidas emendas, rasuras, ressalvas, adendos, alterações, acréscimos,
substituições ou éntrelinhas 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 complementar a instrução do processo
licitatprio ou para instrução de eventuais recursos interpostos
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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 assinará o contrato.
14.1 Nome razão social endereco da empresa e número do Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas, no Ministério da Fazenda - CNPJ do Ministério da Fazenda,

14. 4.,A Proposta de Preço devera conter (Anexo VIII)
a) Preço unitário e global de cada item fixo e irreajustavel das obras, em algarismos e por
extenso, em moeda corrente do pais
a)Orçamento constante de planilhas com indicação de preços por item, unitário e total, em
moeda,çorrente dó país (Anexo IX).
b) Resumo Financeiro da PIaÃiIia de Preço (Anexo X).
C)

Composição de custos unitários (Anexo Xl)

d)Planilhas de composição analítica das taxas de B.13.1. - Bonificação e Despesas Indiretas,
(Anexo XII), sendo OBRIGATÓRIA a indicação de Taxa Percentual positiva para cada um dos
itensIitados no modelo.,
e) Planilhas de composição analítica das taxas de Encargos Sociais aplicadas, conforme (Anexo
XIII), sendo OBRIGATORIA a indicação de Taxa de Percentual positiva para cada um dos itens
listados no modelo
f) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data da abertura
da Licitação
g)Cronograma físico-financeiro, o qual indicara o inicio e o término da execução de todas as
obras (Anexo XIV)
h)Declaração explicita do prazo de garantia integral dos serviços, que deverá se no mínimo de
05 (cinco) anos, na forma do artigo 618 do Novo Código Civil, durante o qual a licitante se
compromete em solucionar QS problemas decorrentes de falhas ou inadequações do serviço,
num prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados a partir da Lei n° 8.666/93 e suas
alterações Comunicação formal da Prefeitura Municipal de Acara, na forma do art. 69
combinados com oart.73.
i) A proposta de preços não podera ultrapassar o valor de referência constante na planilha
orçamentaria, sob pena de desclassificação, da proposta

.

.

.
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145 O prazo de garantia exigido no item "h" começa a contar a partir da emissão do atestado
de conclusão definitiva das obras, expedido pela Prefeitura Municipal de Acara, em consonância
com as disposições legais pertinentes

14. 6 Os preços unitários, parciais, totais e globais que compõem a planilha de custos do
licitante terão obrigatoriamente que contemplar todas as despesas decorrentes de materiais,
mão-de-obra, equipamentos, leis sociais, benefícios e despesas indiretas, lucro e demais
composições necessárias a plena execução da obra, excluída a Prefeitura Municipal de Acara
de qualquer solidariedade
14.7....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 e 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° 8.666193 e suas alterações e
suplementada pelas demais legislações vigentes que regem a materia
15.2. Dâ: sessão será lavrada ata circunstanciada que registrará todas as ocorrências que
interessem ao julgamento da hcitação
15.3. As reuniões para recebimento e abertura dos invólucros de documentos de habilitação e
propostas, das reclamações e impugnações feitas e as demais ocorrências que interessem ao
julgamento da licitação, serão lavradas as atas circunstanciadas, devendo as mesmas ser
assinadas pelos membros da Comissão e também por todas as licitantes
154 As duvidas que surgirem, durante a reunião serão esclarecidas a juizo da comissão ou
deixadas para posterior deliberação, devendo o fato ser registrado em ata, em ambos os casos
15.5. A Comissão inabilitará o Licitante e desclassificará as propostas que não contiverem as
informações requeridas nos itens 13 e 14, respectivamente, ou que contrariarem este Edital
15.6. Os concorrentes deverão examinar todas as propostas; devendo rubricá-las juntamente
com os, membros, da Comissão
15.7.:,A Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, decidir pelo exame e
julgamento da documentação na mesma sessão de abertura da licitação ou em outra, em data a
ser oportunamente divulgada, quando, então os licitantes terão vista da documentação
15.8. Anunciado o resultado da habilitação, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação
interpelará os licitantes quanto a sua intenção de interpor recurso, que, se havendo desistência
'
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expressa, mediante a assinatura do 'Termo de Desistência de Interposição 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 presentes e guardados em cofre até a data marcada para a
realização de nova sessão, devendo constar em ata essa ocorrência, com a indicação da
quantidade de envelopes recebidos
15 10 Após o Presidente da Comissão Permanente de Licitação declarar encerrado ,o prazo
para recebimento dos envelopes, com os documentos d habilitação e com as propostas,
nenhum outro poderá ser recebido
15 11 O não comparecimento 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
15.12 Quando todas as Licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem
desclassificadas, aplica - se 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 de outras
a desclassificação
propostas, escoimadas das causas que determinaram a inabilitação

ou .

15.11±.A[critério da Comissão Permanente de Licitação, não 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 frustrem o caráter competitivo do processo licitatono
1514 Quaisquer declarações, reclamações ou impugnações feitas posteriormente a lavratura
das atas não serão levadas em consideração
16 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
16.1. No julgamento das propostas classificadas por atender aos aspectos documentais
explicitados no item "Envelope N° 01 - HABILITAÇÃO", atendidas as condições prescritas neste
Edital, será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, POR ITEM, entendendo-se como
tal o valor total da proposta por item, sendo adjudicada a empresa vencedora de cada item
16.2. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação processara a abertura dos envelopes
das Propostas dos licitantes habilitados, desde que tenha havido renuncia expressa e unânime
do direito de recorrer ou se findo o prazo legal, não tenha havido interposição de recurso ou,
ainda, após o julgamento de eventuais recursos interpostos.
16.1 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 Liritrn
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16.4. Serão desclassificadas as propostas que sejam omissas, vagas, imponham condições,
ocasionem duvidas quanto ao seu teor, contenham preços excessivos ou manifestamente
inexequiveis ou não atendam aos requisitos deste Edital e seus anexos
16.5. Nenhuma proposta devera incluir quaiquer vantagem não prevista neste Edital, ou
apresentar preço ou vantagem aseada nas ofertas dos demais licitantes
16 6 Na Proposta de Preço, no caso de discordância entre os preços unitários e os preços
resultantes de cada item, prqvalecerão os primeiros, devefldo a Comissão Permanente de
Licitação proceder as correções necessárias, inclusive com r UEçâoao preço global
16.7. Serão desclassificadas a propostas
16.7i1,.: Que não atendam as exigências previstas do item 14 e, subitens deste edital
16.7.2. Com o valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestadamente
inexequiveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demostrada sua viabilidade
através de documentação que comprove que os custos dos insurnos são coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade são compativeis com a execução do objeto
contratado, conforme ad 48 da Lei n° 8. 666193 .
16.8. Observadas as condições acima a Comissão Permanente de Licitação classificara as
propostas em ordem de menor preço por item Será vencedoi o licitante que apresentar proposta
de acordo com as especificações do edital e ofertar menor preço, (tipo de licitação menor preço
global, por item)

16 9 No caso de igualdade entre duas ou mais propostas a Comissão Permanente de Licitação
procedera ao desempate considerando como critério o sorteio, em ato publico, para o qual todas
as licitantes serão convocadas, sendo vedado qualquer outro processo,
16.9 .1 E assegurada, no presente Certame, como critério de desempate, a preferência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

16.9.2,;, Entende e 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)
116.9.3 A microernpresa 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 de
30 minutos, nos termos do art 44, § 1 0 da LC 123/2006 Havendo interesse em formular nova
proposta, deverá apresenta-la em ate 02 (dois) dias úteis, situação em que será adjudicado em
seu favor o objeto Ai.citado, preenchidas as exigências deste Edita] e seus anexos

116.110— Não ocorrendo a contratação da microempresa ou erppresa de pequeno porte, na forma
prevista no subitern anterior, serão convocadas as propostas remanescentes que porventura se
enquadrarem na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito
PREFEITURA
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16.10.1. O tratamênto diferenciado a que aludem os subitens anteriores somente se aplicará
quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.
16.11. Caso todas as propostas sejam desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação
poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para que os licitantes habilitados apresentem novas
propostas, escoimadas das causas que determinaram a sua desclassificação, na forma do art.
48, § 30, do Estatuto das Licitações.
16.12. Anunciado o resultado da fase de julgamento, será aberto o prazo para a interpqsição de
recursos, que havendo desistência expressa da interposição, dar-se-á prosseguimento aos
trabalhos
17. DOS RECURSOS
17.1. Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação, caberá:
17 1 1 Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura
da ata,em consonância com o art. 109, incisos 1 e II e no parágrafo 4 0 da Lei n° 8666193 e suas
alterações, dirigidos por escrito a autoridade superior, por intermédio da Comissão Permanente
de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou,
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informados
17.1.2. O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso 1 do art. 109 da Lei n° 8666193 e suas
alterações terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e razões
de interesse publico, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos
17.1.3. O recurso interposto, na forma do art. 109, da Lei 10 8,666193 devera ser entregue
contra recibo, na sala de Licitação, e será comunicado aos demais licitantes, que poderão
impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subsequente
ao recebimento da comunicação efetuada pela Prefeitura Municipal de Acara, podendo, ainda
qualquer licitante, dentro do prazo legal, obter vistas do processo
17.1.4 Somente serão considerados os recursos devidamente fundamentados, protocolizados
dentro do prazo legal
17.2.: Mantida a decisão da Comissão Permanente de Licitação, caberá representar a autoridade
competente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do dia útil subsequente á data
de sua comunicação, que decidira sobre a sua procedência ou não, após manifestação da
Assessoria Juridica da Prefeitura Municipal de Acara
18 DA ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
-

18 1 DA ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA DE
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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 órgãos oficiais e/ou quadro de aviso da unidade gestora
182. DA HOMOLOGAÇÃO
18.21. Após a dyulgação do resultado de julgamento das propostas e decorrido 'o prazo
recursal previsto er lei, e adjudicado o objeto a licitante vencedora do certame, o mesmo sem
homologado pela autoridade competente da Prefeitura Municipal de Acará, com a devida
puL'licaão nos órgãos oficiais e/ou no quadro de aviso da uni4ade gestora
19 DA CONVOCAÇÃO DO LICITANTE VENCEDOR
19.i.HAté •a assinatura do contrato, a Prefeitura Municipal de Acará pode desqualificar licitantes
por despacho fundamentado, sem que estes tenham direitos o indenização ou ressarcii lento e
sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver conecirnento de qualquer fato ou
circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone a idoneidade ou a
capacidade financeira, técnica ou administrativa, inclusive sia 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% Urês por cento) do valor do Contrato
193. Prestada a garantia, a adjudicatária será convocada para assinatura do contrato, dentro do
prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da comunicação oficial, a fim de formalizar o
compromisso assumido pelas partes
19.4. O prazo de convocação a que se referem os subitens anteriores poderá ser prorrogado
uma vez por igual per iodo, quando solicitado durante o seu transcurso pela parte interessada e
desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração
19 .5. Se o licitante vencedor não prestar a garantia ou desistir de retirar o termo de contrato ou
instrumento equivalente ou deixar de cumprir a exigêrcias relativas a apresentação da
documentação exigida para a contratação, na forma disposta neste Edital, sem justificativa,
tempestiva e por escrito, aceitas pela Prefeitura Municipal de Acara restarão caducos os seus
direitos de vencedor, sem prejuízo da aplicação das sanções pevista neste Edital
19.6 E facultado a Adrninistraçao, quando ocorrer a hipótese do item anterior, adjudicar o objeto
licitado aos licitantes remanescentes, convocados na ordem de classificação, desde que nas
mesmas condiçô1 da propost,a da primeira colocada, ou a licitação poderá ser revogada, caso
em que se aplicara a primeira colocada, por inexecução total do contrato, a critério da Prefeitura
Municipal de Acara, qualquer das sanções previstas no art 87 da Lei n° 8.666193 e suas /
altera es.
-
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20 DA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
20.1. A Prefeitura Municipal de Acará poderá além das hipóteses previstas no item anterior, por
razões de interesse publico decorrente de fato superveniente, revogar a presente licitação a
qualquer momento, antes da assinatura do contrato dela decorrente ou, em caso de constatação
de ilegalidade, anular no todo ou em parte, o procedimento licitatono
20.2. Na, ocorrência de revogação do procedimento licitat9rio, não será devida ao 'icitante
qualquer tipo de indenização, uclusive por lucros cessantes 1
20.3. A anulação do procedimento licitatório, ocorrida antes d4 retirada do instrumento contratual
equivalente, não gera obrigaçpo de a Prefeitura Municipal b Acara, indenizar licitantes, sob
qualquer das hipóteses.
20Áo Da anulação ou da revogação do procedimento licita rio cabe recurso a ser dirigido a
autoridade superio competente, na forma do inciso 1, alínea b" do art. 109 da Lei n° 8666193 e
suas alterações
21 DARESCISAO
21. 1. A rescisão das obrigações decorrentes da presente licitação se processara de acordo com
o que estabelece a Seção V,c'ap. III, da Lei n°8666/93.
22 DA;QARANTA CONTRATUAL

-

22. 1. O licitante vencedor devera apresentar como garantia da execução das obras e fiel
cumprimento do contrato caução em dinheiro ou titutos de divida pubhca, ou seguro-garantia, ou
fiança bancária correspondente a 3% (três por cento) do valor do cuntrato
22 2 Caso a garantia prestada consista em títulos da dívida publica, estes deverão ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sislern3 centralizado de liquidação e de
custodia autorizado pelo Banco do Estado do Para e avaliadus pelos seus valores econômicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda
22.3 Se for realizada a caução em dinheiro, a empresa deia depositar na Conta Corrente
43.006, 4 - Banco do Brasil SIA - Agencia 4014-2, em favor Je Prefeitura Municipal de AcaráTributos,,
22.4. Qualquer que seja a moualidade escolhida pela Licitante, devera ser entregue, no ato da
assinatura do Contato, o respectivo comprovante a PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA
22.5. A garantia será renovada sucessivamente ate o termino do contrato e sempre que seu
valor seja objeto de alteração, utilizando-se para tal o Indice Geral de Preços do Mercado (IGPM), fornecido pela Fundação Getulio Vargas

1r1
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22.6. Após o cumprimento fiel e integral do contrato tendo sido expedido o Termo de
Recebimento Definitivo da Obra ou Serviço de Engenharia, a Prefeitura Municipal de Acará fará,
sob requerimento, a devolução da garantia à CONTRATADA.
23. DOS ÔNUS E ENCARGOS
23.1. Serão de inteira e exclusiva responsabilidade da firma vencedora na forma do art.71 da
os salários dos empregados e todos os encargos previstos pelas leis fiscais,
.66
Lei n° 86/93,
comerciais sociais e trabalhistas, inclusive os relativos a acidentes de trabalho, impostos,
gratificações etc., decorrentes do contrato, .que venha a ser cc ebrado.
23.1.4, A inadimplência da Contratada tara com os pagamentos acima referidos não transfere o
ônus da responsabilidade à Contratante, nem poderá onerar o contrato.
23.2. Caberá ao liéitante vendor:
a) Responder pelos danos eventualmente causados às instalações dos prédios, 'mobiliário,
máquinas e demais pertences da obra, ainda quando pratibados involuntariamente por seus
empregados.
b) Assumir inteira responsabilidade 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 todo ou em parte, o contrato, sem previa e expressa anuência da

e) Substituir, sempre que exigido pela Contratante, através de memorando, independentemente
de justificação por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou
comportamento sejam julgados prejudiciais inconvenientes ou insatisfatórios a disciplina da
repartição ou ao interesse do serviço publico,
f) Assumir inteira responsabilidade pela execução das obras, nos termos constantes nos
Anexos deste Edital, devendo os materiais a ser empregados receber previa aprovação da
Contratante, que se reserva o direito de rejeita-los, caso não satisfaçam os padrões específicos,
ou não possuirem certificação consoante as normas da ABNT,
g) Responsabilizar-se inteiramente pela boa execução das obras, pelo fornecimento dos
materiais conforme especificação 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 a:ssUnto para os seus empregados,

PREFEITURA O
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r os empregados no Departamento de Segurança da Empresa, bem como mantêem serviço, uniformizados e portando "CRACHÁ" de identificação e com
) necessário para o bom desempenho das obras, de acordo com a utilização
iobra;
77

j) Exercer controle sobre assiduidade e pontualidade de seus empregados,
k) Manter no local da obra ou serviços de engenharia o 'Livro Diário" que será destinado as
anotações de ocorrências dunas, assim como as comunicações com a Fiscalização da
Prefeitura Municipal de Acara
24 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
24. 11 O iContrato,a ser celebrado com a licitante vencedora, terá suas clausulas e condições
reguladas pela Lei n° 8.666193,e suas alterações, cuja minuta consta de anexo ao Edital
24.2 A licitante vencedora, ,após a homologação do certame licitatorio, 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 8 666/93,
garantida a previa 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 utei1, decairá do direito a contratação sendo facultada a Prefeitura
Municipal de Acara, convocar á licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazelo em igual prazo e rias 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 servid6 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
orgãos oficiais, que será providenciada ate 10 (dez) dias corridos
24 7 Sem prejuizo do disposto na Lei 8666193,,o contrato referente ao objeto descrito no item 02
do presente Edital, será formalizado e conterá necessariamente as condições espet cadas
neste instrumento convocatório, conforme Anexo XVII
24.8. O contrato devera ser assinado OBRIGATORIAMENTE digitalmente
25 DOS TIPOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
•
•

PREFEITURA DE
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25.1. Executado o contrato, o objeto será recebido
a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em ate 15 (quinze) dias úteis, contados da
comunicação escrita do contratado;
b) Definitivamente por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado 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 ad 69 da Lei n° 8. 666193 .

:T

25.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a licitante da responsabilidade civil pela
solid:é2 e segurança. das obras, dentro das limitações estatuídas, quer pelo contrato, quer por
legislação pertinente

26 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
26 1 Iniciada a execução das obras pactuadas no Contrato de Empreitada por Preço Global por
Item o pagamento será efetuado conforme medições emitidas pela Fiscalização da Obra, e
faturas devidamente atestadas 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 pagamento serão observados os procedimentos adotados pela Prefeitura
Municipal de Acara
26.2. O pagamento das obras prestadas a Prefeitura Municipal de Acara somente será efetuado
mediante credito em conta corrente a ser especificada pela CONTRATADA no contrato
administrativo
26.3. E obrigação da CONTRATADA de manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII da lei 8666193), que para a devida comprovação, a
cada solicitação de pagamento, devera juntar Certidão de Regularidade do FGTS, Certidão
Negativa de Débitos - CND junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, Prova de
Quitação com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, de acordo com o disposto no art. 29,
inciso :11:1, da Lei n° 8 666/1993, dentro do prazo de validade, sendo Certidão Conjunta de
' relativos aos Tributos Federais e da Divida Ativa da União, da sede ou do domicilio do
Débitos
licitante, Certidão Negativa de Natureza Tributaria e Não Tributaria 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.: ,,( pagamento cias obras contratados será efetuado, na forma do art. 40, inciso, XIV, alínea
"a" da Lei n° 8 66n/93, por etapa da execução das obras conforme o cronograma físico
financeiro, medido e atestado pelo fiscal da obra e após ser atestada pela fiscalização da

-
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Prefeitura Municipal de Acara a efetiva execução das etapas previstas nesse cronograma e no
Edital Convocatório.
6 5 O pagamento será por meio de faturas devidamente atestadas, acompanhadas do
26.5.'
documento de comprovação da execução das obras (medição da etapa) e apresentação da
documentação abaixo relacionada e ainda o "check list" para recebimento de faturas de
serviços

r

26.6. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, nquanto não for comprovado o
recolhimento das contribuições' sociais (FGTS e Previdência Social), correspondentes ao mês da
ultima competência vencida, em como, apresentada nota iscallfatura devidamente atestada
por servidor designado, conforme dispõe o art. 67 da Lei n° 8 666/93, e suas modificações, ou
enquanto estiver pendente de Iliquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em
virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem qUE isso gere direito a acréscimo de
qualquer natureza
26.7.,Após o devido processamento o pagamento será efetuado no prazo não superior a trinta
(trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela,
mediante a emissão de Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pela Prefeitura Municipal de
Acara
27 DA FISCALIZAÇÃO
27.1., A Prefeitura Municipal de Acara designara um servidor (técnico) apto a proceder a
fiscalização da obra, objeto CONTRATADA, cabendo a fiscalização quanto a toda
documentação apresentada pela empresa contratada, que após analise, dará conformidade ao
pagamento, conforme o artigo 67 e parágrafos da Lei 8.666193 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 Engehheiro designado pela Prefeitura
Municipal de Acara, sendo a mesma realizada, individual ou conjuntamente, para todos os
efeitos, adotando os procedimentos e padrões previstos nos projetos, nas especificações
técnicas ,e nas orientações de aparelhamento,
27.4., A fiscalização da obra da Prefeitura Municipal de Acata poderá exigir a substituição de
qualquer, empregado da licitante vencedora, de acordo com o interesse das obras, o que devera
ocorrer em ate 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação,

27.6..0 documento hábil para comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e assuntos
relacionados e referentes a execução das obras, será o DIÁRIO DE SERVIÇOS, fornecido pela
empresa, onde tanto a contratada quanto a fiscalização, deverão registrar anotações diárias,
visando a comprovação real do andamento da obra e execução dos termos do contrato, sendo
visado por ambas as partes
PREFEITORAE)t
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27.6. O DIÁRIO DE SERVIÇOS deverá ser aberto mediante termo circunstanciado, lavrado na
primeira página correspondente ao dia em que efetivamente a empresa iniciar as obras.
27.7. Concluídos as obras, se estiverem .'.,em perfeitas condições, serão recebidos,
provisoriamente, pela fiscalização ou pelo responsável por seu acompanhamento, que lavrará o
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO.
27.7.1. Para o recebimento provisório, a CONTRATADA deverá fornecer á Prefeitura Municipal
de Acará, se existirem, os certificados de garantia dos equipamentos instalados na obra, bem
como os compromissos de manutenção gratuita e os manuais de operação e manutenção de
máquinas instalações e equipamentos;
27.8. Déçorridos 30 (trinta) dias do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, se as obras de
correção# das anormalidades, porventura verificados forem executadas e aceitas pela
fiscalização da Prefeitura Municipal de Acará e comprovados os pagamentos da contribuição
devida :à ,'Previdência Social relativa ao período de execução da obra, mediante .a apresentação
do Certificado de Quitação do 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 § 1° do artigo 65 da Lei 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite,
nos termos dõ § 2 0 , inciso II do mesmo artigo.
29 DAS SANÇÕÈS
29.1. Os atos praticados por licitantes ou contratados, contrários ao objetivo desta licitação ou de
satisfação total ou parcial à obrigação assumida, sujeitam-se os faltosos às penalidades
estabelecidas nos artigos 86 a 88 da Lei n° 8.666193 e suas alterações, garantida, sempre a
defe.sØrévia, recurso e vistas do processo na forma estabelecida pela lei, a saber:
29.2. As sanções administrativas ensejadas pelo descumprimento das condições estabelecidas
neste Edital e demais instrumentos contratuais oriundos do presente certame, serão aplicadas
de acordo com o procedimento estabelecido pela Prefeitura Municipal de Acará;
29.2.1 São hipóteses, entre outras, de práticas irregulares e suas respectivas sanções:
Ocorrências
1Deixar de entregar
exigida no Edital

documentação

Sanções Administrativas que poderão
ser
aplicadas
-

-

-

—

Advertência,
Multa,
Multa de mora,
Suspensão Temporária
PREFEITURA DE

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

II Fazer Declaração Falsa

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

-

-

-

III Apresentar documentação falsa

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

-

-

IV Comportarse de modo inidôneo

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

-

-

-

V Cometer fraude fiscal

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

-

-

-

VI Não mantiver a proposta ou desistir do Advertência,
lance
Multa,
Multa de mora,
Suspensão Temporária
Impedimento de licitar/contratar com
Prefeitura Municipal de Acara ate 02 (dois)
anos,
-

-

-

-

Vi L Não assinara contrato ou não retirar a Advertência,
nota de empenho, quando convocado Multa; . ,
dentro do prazo de validade de sua Multa de mora,
proposta
Suspensão Temporária
mpedimento de licitar/contratar com
Prefeitura Municipal de Acara ate 02 (dois)
-

-

-

-

-.

.

.
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anos;
VIII. Entregar o objeto fora do prazo Advertência;
estabelecido ou atrasar a execução de Multa,
Multa de mora,
obra ou serviço
Suspensão Temporária
Impedimento de licitar/contratar com
Prefeitura Municipal de Acara ate 02 (dois)
anos
•

-

-

-

-

IX Não efetuar a troca do o eto, quando Advertência,
Multa,
notificado
-Multademora;
T Suspensão Temporária
Impedimento de licitar/contratar com
Prefeitura Municipal de Acara ate 02 (dois)
anos,
-

•

fl

-

X Substituir
estabelecido

o

objeto fora

do

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

-

-

-

Advertência,
XI. Deixar de executar qualquer obrigação Multa,
pactuada ou prevista em Lei e no Edital da Multa de mora,
Licitação, em que no se comine outra Suspensão Temporária
Impedimento de licitar/contratar corri
penalidade.
Prefeitura Municipal de Acara ate 02 (dois)
anos,
-

-

-

-

XII Inexecução parcial do contrato

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

-

-

XIII inexecução total

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

-

-

-

-
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29.3. Nas ocorrências dos itens II, III, V, XIII e XIV do acima, sem prejuizo de outras, será, ainda,
cominada a sanção de Declaração de Inidoneidade para licitar e contrata com a Administração
I u Diica :
29.3.1. Os fatos incursos nas ocorrências dos itens II, III e V serão obrigatoriamente
comunicados ao Ministério Publico Estadual e/ou, se for o caso, ao Ministério Publico Federal
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 prática de
irregularidades.
29.5. As sanções estabelecidas neste Edital, não impedem a anulação/revogação da licitação ou
a rescisão do contrato, a critério exclusivo da Administração.
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 apresentação da pro posta, aplicando-se
a variação do índice Geral de Preços - IGP .- Dl, ocorrida no período ou outro Áriditádor que
venha a substituir, calculado mediante a seguinte fórmula:
V
R = -------------lo
2

Onde:
R - Valor do reajuste procu ado
V - Valor contratual a ser reaju $ado;
1 -. índice inicial .- refere-se ao indíce correspondente a data É aØreseritaçao da proposta;
- índice relativo à data do reajuste.
31. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
31.1. É facultada a Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior em qualquer fase
da licitação, promoção de diligência 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 propostas pela Prefeitura Municipal de Acará não implica em nenhum
direito ou compromisso com o proponente, além do recebimento das mesmas.
31.3. A apresentaç.áo da proposta obriga o proponente vencedor ao cumprimento de todas as
disposições contidas nesta TOMADA DE PREÇO e seus anexos.
31.4. A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste EDITAL, pois a
simples apresentação dos envelopes 1 e II subentende ,o conhecimento integral do objeto em

Travessa São Jose ri 0 120— Praça da MajrLz centro - Acara 1 Pará - CEP 68690-000
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licitaço, 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 podpra desclassificar a licitante que, no decurso da
licitação, não agir com lisura e decoro e/ou atentar contra a idoneidade da Prefeitura Municipal
de Acara, ou quando o representante legal da licitante se portar inconvenientemente durante a
licitação, sem que lhe assista o direito a reclamação ou indenização de qualquer natureza,
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 .7.1 A decisão da Comissão somente será considerada definitiva após homologação pela
Autoridade Superior.

1

31.8. A Prefeitura Municipal 9e Acara poderá revogar ou ¶ancelar no todo ou em parte o
processo, por razões de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la, por ilegalidade,
de oficio ou por provocações de terceiros

31.9. Nenhuma Jndenização será devida as licitantes pela elaboração e/ou apresentação da
documentação e propostas relativas ao presente Edital
31A0. As licitantes deverão cumprir as recomendações deste Edital, uma vez que a
inobservância de quaisquer de suas disposições constitui motivo de invalidação irreversível das
propostas
31,llw, O licitante e responsável pela fidelidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação, pela manutenção do compromisso de fornecer o
objeto licitado, rias condições estabelecidas, dentro do prazo de validade das propostas
31.12. A simples participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável das normas
e condições deste Edital e seus anexos, bem como, a oservância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor
31.13. A Prefeitura Municipal de Acara não tornara em consideração alegações posteriores de
enganos, erros ou distrações, vrificados nos preços apresentados
31 14 A anulação da licitação induz a do Contrato e no gera obrigação de indenizar, exceto
pelo que já foi fornecido ate a Idata em que ela for declarada, desde que não seja imputável a
culpa, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa

311.1 Os caso' omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, com base
na Lei n° 8 666/93 e suas alterações.

Travessa São J00 u° 120 - Praça dá, Matriz centro - Acara? Pará - CEP 6869Ó %0
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31.16 O Foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem deste processo será o da

Comarca do Acara/Para, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja
31.17.Fazem parte integrante deste Edital
Anexo
Memork descritivo e Especificações .Técnicas
Anexo II - Modelo cle Procuração/Credenciamento,
Anexo III - Modelo de DeclaraQão conforme dispõe o inciso XXXIII do Art. 7 0 da Constituição
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 requisitos de habilitação,
Anexo' VI - Modelo de Declaração de Atestado de Visita Tecnia,
Anexo VII - Modelo de Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua
habilitação,
Anexo VIII - Modelo de Apresqntação da Proposta,
Anexo IX - Planilha de Orçameto, i
Anexo X - Modelo de Resumo Financeiro,
Anexo XI - Modelo de Compodição de custos unitários;
Anexo XII - Modelo de Composição de BDI,
Anexo XIII - Modelo de Compqsição de Encargos Mensalista,
Anexo XIV - Modelo de Crono4rama físico-financeiro;
Anexo XV - ModeIÕ de Declaração Independente de Proposta,
Anexo XVI - Modelos de DecIrações,
Anexo XVII - Minutado Contr4b
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MEMORIAL DESCRITIVO

•

PROJETO PADRÃO PARA COBERTURA
DE QUADRA POLIESPORTIVA (19* 33 m)

NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-- FINDE
35, 02, Bloco F. Edifício FINDE 70.070-929, Brasília, DF
Telefone: (61)2022-4350 - site: vw.tnde.govbr
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

k

Trata-se do projeto de cobertura de quadra poliesportiva a ser implantada nas
escolas municipais e estaduais nas diversas regiões do Brasil, através do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação— FNDE
O referido projeto apresenta uma área total de 627 m 2 de área coberta
podendo ser adotado para quadras já existentes com dimensões máximas de
16 m x 29 m, observados os detalhamentos técnicos do projeto
• Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara a
construção da estrutura metálica; cobertura e demais instalações, de forma a
complementar as informações contidas nos projetos.
Todos os materiais a serem empregados na •obra deverão ser
compovademente •de boa qualidade, e satisfazet rigorosamente as
especificações constantes neste material e nos respectivos projetos Todos os
serviços deverão ser executados em completa obediêhcia aos princípios de
boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras
2

SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser fixada, em local visível, placa da obra, conforme modelo
dispon9ilizado pelo Governo Federal.
Deverá per executadõ tapume de chapa de madeira compensada de 6,0 mm,
com altura mínima de 2,20 m (conforme NR 18), para impedir o acesso a obra
de estranhos ou crianças que estejam em horário escolar, já que esta obra de
cobertuila será executada dentro das dependências da mesma
3 MOVIMENTO DE TERRA
Os serviços de escavação compactação e reaterro deverão ser executadas de
acordo Ícom as Normas Técnicas Brasileiras a fim estabelecer as cotas de
niveis é 1 condições previstas em projeto para execução da obra
4 FUNDAÇÃO
Após cmpactação do fundo da vala, esta devera estar limpa e isenta de
material , orgânico. Deverá ser executada uma camada de concreto magro com
5,0 em de espessura com traço 1:4:8.
No caso da fundação, dos pilares do oitão, será do tipo direto, por blocos de
concreto armado conforme dimensões em projeto Dependendo da resistência
do solo (esta devera ser definida antes da etapa de escavação) poderá haver
a necessidade de se aÀecutar uma broca de 25 cm de diâmetro por bloco, com
armação longitudina de aço CA-50 com diâmetro de 8 mm e estribos de
diâmetro 4,2 mm a cada 20 cm
--

--

FUNIJO NAcIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO — FNDE
5BS,o.2, Bioco F, Edifício FNDE, 70.070-929, Brasífa, DF
Telefone (61) 2022-4350 — sue www fnde gol br
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No caso da fundação dos pilares dos arcos, será do tipo direto, por blocos de
concreto armado, com alargamento de base, conforme projeto. Dependendo da
resistência do solo (esta deverá ser definida antes da etapa de escavação),
poderá haver a necessidade de se executar duas brocas de 25 cm de diâmetro,
por bloco, com armação longitudinal de aço CA-50 com diâmetro de Bmm e
estribos de 42mm a cada 20 em.
Todos os blocos de fundação serão interligados por uma viga baldrame com
seção transversal de dimensões de 20 x 20 cm.
Nos blocos e viga baldrame serão utilizados concreto com fck de 20 MPa e aço
[
• CA50 rios diâmetros 5, 8 e e 10 mm, conforme dl posição em projeto
• . estrutural.
S. ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA
As ligações da estrutura metálica serão soldadas, e todos os perfis metálicos
utilizados deverão ser do tipo aço estrutural ASTM A-36, Séguem abaixo os
perfis utilizados
Perfil "U" 150 x 32 x 3,35 mm:
Perfil 'U"35x 35x 3,00 mm;
Perfil U' 35x35x300mm;
Perfil 'U" 130 x 50 x 265 mm;
Perfil t'..35 x 35 x 2,25 mm;
• Perfil L' 35 x 35 x 2,25 mm;
Terça tipo cartola 70 x 40 x 20 x 2 mm;
Ferro redondo de 112":;
• Mão francesa em "U" 32 x 32 x 2 mm;
Chapa piada 320 x 400 x 8 mm.
Todos os perfis metálicos, após limpeza, deverão receber pintura prime anticorrõsão, em duas demãos, e pintura de acabamento.
Todos os pilares receberão enchimento de concreto com fck de 20 MPa até a
altura de 2,0 m, e pintura sobre a superfície de concreto na cor amarela,
conforme projeto arquitetônico e figura 1.
A cobertura será em forma de arco, com a utilização de telhas de aço
galvanizado ondulada de 0,5 mm de espessura, com pintura eletrostática, na
cobertura e nos fechamentos laterais. As cores das telhas deverão seguir as
especificações constantes no projeto arquitetõnico, sendo utilizada a cor
amarela, conforme figura 1.

Figura Cor amarela para pintura sobre concreto e telhas de aço.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDucAçÃo— FNDE
995, 0.2, Bloco F, Edificic FNDE, 70.070-929, Brasilia,.DF
vmnde.gov.br
Telefone: (61) 2022-4350 cite:

4

''Jrifl2art&has translúcidas: em fibra • -devidro - reforçadatorn -ffordwmylvne
poliéster., Com espessura de 1,2 mm, conforme indicado no projeto
arquitetônico.

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
A instalação elétrica obedece ao projeto e às normas da ABNT. A fiação será
de cobre, com revestimento anti-chama, sendo a distribuição aparente através
de eletrodutos de aço galvanizado. O quadro de distribuição será de sobrepor e
a ligação das lâmpadas será através dos próprios disjuntorës.
As luminárias deverão possuir proteção para as lâmpadas.
•A fixação dos eletrõdutos e luminárias deverão garantir segurança e
alinhamento.
Os quatro pilares de canto serão aterrados, com hastes tipo Coopperweld 5/8
de 3,00 m de comprimento.

7. sERvIços DIVERSOS
Durante a obra deverá ser feito periodicamente remoção de todo entulho e
detritos que venham a se acumular no local.
Ao finai da obra deverá haver especial cuidado em só remover quaisquer
detritos ou salpicos de concreto endurecido no piso ou demais equipamentos
da quadra,

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÀO'—FNDE
$65, 0.2, Bloco F, Edifício FNDE, 70070929, Brasília, DF
Telefone: (61) 20224350 cite: wrw.fnde.gov.br
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ANEXO II
MODELO DE PROCURAÇÃÕ/CREDENCIÃMENTO
Por este instrumento publico de procuração ou instrumento particular, a empresa
(razão social da empresa), Inscrita n CNPJ sob n°
com sede na

1 - (endereço completo), Bairro
Cidade de

, Estado do

com CEP
í'\

, nomeia como

procurador(a) o(a) SE(a)...............................
...........(nome do procurador)...................

(nacionalidade,

cidade de nascimento, profissão, estado civil, etc.), portador (a da cédula de identidade RG n°..
...............do Estado do ................... Estado emissor do documento) e
inscrito(a) no CPF/MF sob n°

, resident na........................

........(endereço çompleto)ç Bairro ...................
Estado do

Cidade de .........
., com CEP ...............

a representa-Ia na lícitaçào instaurada pela Comu ão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de Acara, na modalidade TOMADA DE EÇO N° 07060112018 .; ÇPL, na
quai'dade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe po ?res para praticar todos os atos
pertinentes ao presente certame em nome da empresa supr iencionada, bem como fàrmular
propostas, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes

ertame.

q

Local e Data.

(Firme Reconhecida em Cartorio Representante da
(Nome do Representante)
CPF n° do Representante
RG n° do Repre

Outorgante)

OBS ESTE DEVERA VIR FORA DOS ENVELOPES

PREFEITURA 010

•
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ANEXO 111
À
Prefeitura Municipal de Acara
Trav São Jose n° 120, Bairro Centro, cidade de Aqara/Para
Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇO N°070601/2018 — CPIMODELO DE DECLARAÇÃO CONFORME DISPÕE O 1 CISO XXXIII DO ART. 7 0 DA
Q9NSTITUIÇÃO FEDERAL DE 988
$
A empresa
CNPJ sob n°

(r4 Ião social da empresa), inscrita no
1

por Intermeçlf' de seu representante legal o (a)

Sr. (a)
(nome do representante legal),
de identidade RG ri 0

portador (a) da cédula
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. 70 da Constituição e na Lei ri 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis aios
Ressalva emprega menor, a partir de quatorze anos, ia condição de aprendiz

Local e Data

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

WI

PREPETURA DE

a

uN!,os,QN,TaulNDou4,.,H,n)RrA
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ANEXO IV
A
Prefeitura Municipal de Acará
Trav. São Jose n° 120, Bairro Centro, cidade de Acara/Para
Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇO N°070601/2018 - CPIPL

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA
1

A empresa

(razão social da empresa), inscrita no

CNPJ sob n°

, por intermédio de seu representante legal o (a)

Sr. (a)
(nome do representante legal),

,

1

portador (a) da cédula

de identidade RG no .................do Estado do ...................(Estado emissor
do documento) e inscrito (a) no CPF/MF sob n° ...................DECLARA, para fins do
disposto no 'tem 13.6.10.3. do EDITAL DA TOMADA DE PREÇO N° 07060112018 - CPL 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' da Lei Complementar n° 123, de

14/12/2906 e suas alterações,
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei Complementar
n° 123, de 1411212006 e suas alterações
Declara ainda que, por preencher os requisitos legais, pretende usufruir do direito de
preferência para contratação na presente licitação, na forma do parágrafo 2 0 do art. 44 da Lei
Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, não se enquadrando nas
vedações constantes do parágrafo 4 0 , art. 30, do referido Diploma Legal
Local e Data
(Nome do Representante)
CPF n° do Representante
RG n° do Representante

.••

..

Travessa São José n° 120 — Praça da Matruz Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-000
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PREFEITURA DE

A
Prefeitura Municipal de Acará
Trav. São Jose n0 120, Bairro Centro, cidade de Acara/Para
Comissão Permanente de Lici4çãy
TOMADA DE PREÇO N°0706 1I2018 - CPL

MODELO DE DECLARAÇÃO E QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
A empresa

(rffão social da empresa), inscrita no

CNPJ sob n°

, por intermédio de seu representante legal o (a)

Sr, (a)
(nome do representante legal),

, portador (a) da cédula

de identidade RG no

do Estado do

do documento) e inscrito(a) no CPF/MF sob n°

(Estado emissor
DECLARA, que cumpre

1

todos os requisitos de habilita ão exigidos neste Edital, q4arito às condições de habilitação
jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal, bem como
de que esta ciente e concorda dom o disposto neste Edital em referência Habilitação e Proposta
de Preços, constantes dos itens 13 e 14 do edital da TOM$DA DE PREÇO N° 07060112018 CPL
E por ser verdade, assino a presente declaração sob ar penas da lei
Local e Data

•

••

•

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

•

1

•

:
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ANEXO VI

A
Prefeitura Municipal de Acara
Trav São Jose no 120, Bairro Centro, cidade de Acará /Pará
Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇO N°070601/2018 - CPI-

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

Declaramos, para o fim de atender ao Previsto no Edital da TOMADA DE PREÇO N°
070601/2018 - CPL, que o (a) Sr (a)

na

-__________________ CPF no

qualidade

de

representante

da

empresa

CNPJ

no

telefone____________________________________
compareceu na

verificação e certificação das

quantidades, medidas e estado das instalações a serem construidas/reformadas e
esclarecimento das atividades a serem executadas

Acará, PA, em

de

de 2018.

Representante da PMA

•

• Cargo .e Identificação do vistoriado da Licitante
Assinatura do vistoriado da Licitante

xv
REFEITURA DE -

3 tAcARA

ui+joa taismu',,o uMMOVA FsrÕrnA.

Travessa São José f. 120- Praça da-Matriz centro

—

Acará 1 Pará — CEP 60690400

Acará
PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DOA cARÁ
PODER EXECUTIVO

ANEXO VII
A
Prefeitura Municipa' de Acara
Trav. São Jose n° 120, Bairro Centro, cidade de Acara/Para
Comissão Permanente de Licit a ção
TOMADA DE PREÇO N°070601/2018 CPL
-

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO
DE SUA 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 legal),
portador (a) da cédula
de identidade RG n°
do Estado do
(Estado emissor
DECLARA, sob as penas
do documento) e inscrito(a) no CPF/MF sob n°
da lei ,que ate a presente data iriexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no processo
licitatorio da TOMADA DE PREÇO N°070601/2018 CPL, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores
,

,

-

Local e Data

*

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

.

y
..

.-.

•!.

.

'

Travessa S ã o José n° 420—Praça da Matriz centro

-

Acará 1 Pará

-

CEP 68690-000

5

S~

PREFEITURA 05

ÇA

•

Municipio ro Acará

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DOA CARÁ
PODER EXECUTIVO

ANEXO VIII
MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
Local e Data
A
Prefeitura Municipal de Acara
Trav. São Jose n 120, Bairro Centro, cidade de Acara/Para
Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇO N° 07066112018 - CPL
Senhora Presidente
Em atendimento a TOMADA DE PREÇO solicitado, que objetiva a Contratação de
Empresa
para
execuço
d, e
na
no município de
/PA, Apresentamos
j
nossa proposta nas seguintes ndições
1)
Preço GlobaldoItem:
2) - Prazo de Execução __dias,
3) - Prazo de Vandade da Proposta
4) - Condições de Pagamento

'

_dias,

Na oportunidade, declaramos submissão aos termos expressos no referida TOMADA DE
PREÇO eseus anexos
Declaramos que o prazo 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 (setenta e duas) horas, contados a partir da comunicação formal da
Secretaria Municipal de Educação, na forma do art. 69 combinado com o art 73, da Lei n°
8.666/93, e suas alterações
Atenciosamente,

1

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

x

Y

o
Travessa São Josø n° 120— Praça de Matriz Centro - Maré 1 Parã - CEP 68690-000
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•

- AtARÁ
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MunicÇiotAcará
ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARÁ
PODER EXECUTIVO

ANEXO IX
PLANILHA DE ORÇAMENTO

ANEXO
MODELO DE RESUMO FINANCEIRO

PREFEITURA DE

eAcAnA
RI S000STR NO VMS NOVA HIStÓRIA.

Travessa São José n°. 120 - Praça da. Matriz Centro- Acará 1 Pará - CEP 68690430

o)

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OBRA: CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PEQUENA DA QUADRA DA ESC. LIDIA LIMA
REFERÉNCIA': SINAPI/PA MARÇ6/2018 DESONERADO
BDI = 22,12%

-

-

PLANILHA ORÇAMENTARIA REFERENCIAL
FE- NI

000'GO

SERVIÇOS

.0
74209/001
93208

2.0
94213

,

SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa de obra em chapa de aço galvanizado, conforme modelo Governo
Federal
Barracões provisorir,s
Ligacao provisona de energia elétrica em baixa tensão

Rubrica

UNI

m2
m2
un

V UNIT(R$)
Si BDI

V. UNIl
c/ BDI

3,00

452,81

552W

1.65891

2,65
1 DO

446,97
1 270 13

545 , 84
1,551,08

6 550 08

QUANT

"

V TOTAb

9.760,07
ESTRUTURA MEtALICA E COBERTURA
Telha de aço galvanizado ondulada 05 mm inclui pintura

coberturaem arco

m2

20100

4022

4912

telha de aço galvaniado ondulada 0,5 mm, inclui pinturaS fechamento lateral

m7

1000

40,22

49,12

98233

i

2

94213

491,17
147350

1

3M

TESCADA
,JEscada en, alvenari a a sln,Qelo comprimento 25 m

"", . .
- .
..
.
±
[c
4.0

1

1

4,

ALVENARIA/REVESTIMENTOS
6918
Alvenaria de ti1olo de berro e singelo
-15"904 __Chapisco

5.0
Si

-I

PAVIMENTAÇÃO/PINTURAS
..._______________
72183 .»P idb em concreto armado com tela e untas'de dilatação (esp.lOom)
74245
Pintura acnlica de piso

.

....
2
93144
1
9i&84
r

'3
74

80
SI
02
P3
04
55
..

L

10

ali

812
610
814
3

nY
m2

.

Passarelacomtelh'a.planepisoemconcStocom iuntaplast.,largura.2,Om
Ponto elétricoaté 200W .com eletroduto, conexões, cabos e caixa PVC
Luminaria fluorescente 1x36 W completa

m
unidi
unid

ml.
ml
un

INSTAL'XZ5ÈTELETRICAS 127/220V
°2695
Luv4deaçQgj,vanizado3/4
'iiiC
92070
Luvadeaçogalvanizado1
un
95512'CooduleteLB
un
__
05014
ConduleteTA
_un
95601
ÇonduleteXA
un
:Abtaçadelra metátida5poD'de3/4"
.
un
un
Abraçadeirametalica_tipo _Odei
0_
Condutorunipolai ,qbre)_isolaçãoPVC/7C25mm
2
ml
21926
Disiuntor_bipolar_termornanéticolO A
un
:11I
un
741301004 Olsiuntor tripoiar ternlomagnetico20A _OKA
95750
1
ml
EletutoaçogalvanIzadode
rod
90749
_
Eletrodutoaçogalviadc/ de3/4
_ml
72481001 Luminária blindada Pane alta pressão. linha industrial projetor hermêtiw
un
738311006 Lah,padade alta p?essóo _ luz mista de500W
un
Quadro dist
'apa pintada completo, com porta tranca e acessórios
741311005
un
96965
96973

-

.. _
.

--

TOTALGERAL

GESAR EDUARDO MEDEIROS CANES FIL
ENG° CI01 . FISCAL DA OBRA
CREA/PA 1502763729

.

ml

1 00000

1 221,20

1 221 20
1.221,20

5648
606
1419

63, 97 1
740
1733

641452
137649
322316
11.014,17

o

68,80
1147

84,02
1401

42.093.30
701759

186 O

1042

1272

jQ
501

e, 5

1O
..'.

22õ6
12 , 0,0
400

U_05

2,00
500
,jOQ
100

00
4_o't""
33000
500
ltD
1000
7000

ia
10, 0,0
10

'TT "b

Haste tipo ,cooeMetd 5)8x3_Dom com _conector
Cordoalhadeaço 35 rnm'

8 7f
-- _______ __________9.0
$RVlçOsDIVERSOS
91
88423, Píhturaemsupeit'ciídd concreto.:
2
957
Limpezageral

-

-

-

,
. ..
.- . .
- un

.'..

DRENAGEM PLUVIAL
54228.Calha em chapa deç2jalvanizado n 24
Tu bo gQda auaoluvial DN 50 mm
69590
Joelho PVC 90 diSDmm tubulação pluvial
Ralo hemisférlrojjpo abacaxi com tela t aço com funil de salda cônico

.

'1 00

__________
m
9300
18e, o
m2
186l00

Pintura com seladore PVA

7,0

unid

_Q

"

2.366,83

..

51.477,72

976,00
135,46
6435

1.191,89
165,42
6637

53,17
3692
7279
5680

64,93
4509
8889
69,36

4.176,38
99191
1 06669
27746
651243

1354
22_19
1156
1201
2533
12,30
1550
2_I5
4403
6424
2269
1868
24616
4922

1654
27_10
1412
1467
3093
16,02
1893
263
5377
7845
2771
22_81
30061
6011

16635
5420
7059
5867
3093
.
600,83
7571
86644

48037

58663

45_33
31,53

55_36
3850

7.747,29
165.42
6637
7.979,09

-

7845
277_09
1 _596_84
3006_11
60107
586,63

_ i

221,43
30804

886722

m2
-n

61.211

'ff

14,70
2 , 051

17,95
250

1.098,64
_56967

100.973,721

• .

MunicTp!o dó Atará
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DÕ A cARÁ
PODER EXECUTIVO

ANEXO XI
MODELO. DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

COMPOSIÇÃO % DE CUSTOS

COMPONENTES

%

SALÁRIOS

ENCARGOS

ADMINISTRAÇÃO
jé

LUCRO

MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

MATERIAL

DESPESAS

OUTROS
(ES PEC 1 F CAR)

TOTAL

100%

PREFEITURA DE *

Travessa São Jose n° 120— Praça ca Matriz Centro - Atara 1 Pará - CEP 68690 000

x
rÃ 't'ACARA
PREFEITURA DE

UNIDOS OOIISTNSID0050A SO HIIIWINIA.

Travessa São José n. 120— Praça da Matriz Centro - Acará Pará - CEP 68690-000

J

Municipio Atará
ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ
PODER EXECUTIVO

ANEXO XIII
MODELO DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS MENSALISTA

PREFEITURA DE
-

AtARA
Travessa SâoJos*n°, 120— Praça da Matríz Centro - Acará 1 Pará - CEP 6690-000

J

fnsj%

()

Municipio d& Atara
ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARÁ
PODER EXECUTIVO

ANEXO XIV
MODELO DE CRONOGRAMA FíSICO-FINANCEIRO
(Parte integrante do 9D ROOM)

x
7

k

PREFEITURA DE -

.AARA
A

Travessa São Jose n 0. 120 - Praça da Matriz Centro— Acara 1 Pará - CEP 68690000
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Munico iro Acará
ESTADO DO PARA -

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA
PODER EXECUTIVO

-

ANEXO 11
MODELO DE PROCURAÇÃOICREDENCIAMENTO

Por este instrumento publico de procuração ou instrumento particular, a empresa
(razão social da empresa), inscrita no CNPJ sob n°
com sede na

(endereço completo), Bairro
Cidade de

, Estado do
, nomeia como

com CEP

n

procurador(a) o(a) Sr (a)
(nacionalidade,

(nome do procurador),

cidade de nascimeno, profiss4, estado civil, etc.), portador (a) da cédula de identidade RG n°
Estado do
inscrito(a) no CPF/MI sob n°

(Estado emissor do documento) e
, residente na

(endereço completo), Bairro

, Cidade de

1

, com CEP

Estado do

a representa-la na licitação instaurada pela Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipa' de Acara, na modalidade TOMADA DE PREÇO N° 07060212018 - CPL, na
qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para praticar todos os atos
pertinentes ao presente certame em nome da empresa suprámencionada, bem como formular
propostas, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame
Local e Data

(Firma Reconhecida em Cartório Representante da Empresa Outorgante)
(Nome do Representante)
CPF n° do Representante
RG n° do Representante
OBS ESTE DEVERA VIR FORA DOS ENVELOPES

Y

-

TraMessa São José n° 120— Praça da Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-000

PREFE1~ DE

,*

AARA

UN4,OtmUNUNÕVAR$tR1A.

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DOMARÁ
PODER EXECUTIVO

ANEXO III
À.
Prefeitura Municipal deAcara
Trav. São Jose no i20, l3atrro Centro, cidade de Acara/Para
Comissão Permaner!lt? de Licitação
TOMADA DE PREÇQ N°070602/2018 - CPL
MODELO DE DECLARAÇÃO CONFORME DISPÕE O INCISO XXXIII DO ART. 70 DA
9ONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
A empresa

(razão social da empresa), inscrita no

1

CNPJ sob n°

1

,

por intermédio de seu representante legal o (a)

Sr (a)
, portador (a) da cédula

(nome do representante legal),
do Estado do

de identidade RG n°

(Estado emissor

do documento) e inscrito(a) no C..PrIMF sob n° , DECLARA, para fins do
disposto no inciso XXXVI do art. 7 da Constituição e na Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos
Ressalva emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

(

)

Local e Data

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

•.

.

'*

PREFEITURA DE

PA
Travessa São José

ti0

120— Praça dá Matriz centro - Acará 1 Para - CEP W90.000

,*

A
Prefeitura Municipal de Acara
Trav. São Jose n° 120, Bairro Centro, cidade de Acara/Pará
Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇO N°070602/2018 - CPL

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA
(razão social da empresa), inscrita no

A empresa

, por intermédio de seu representante legal o (a)

CNPJ sob n°
Sr (a)

, portador (a) da cédula

(nome do representante legal),
de identidade RG n°

do Estado do

do documento) e inscrito (a) no CPF/MF sob n°

(Estado emissor
, DECLARA, para fins do

dispostono item 13.6.10.3. do EDITAL DA TOMADA DE PREÇO N° 07060212018 - CPL, sob as
sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, e
) MICROEMPRESA, conforme Inciso 1 do artigo 3 0 da Lei Complementar n° 123, de
14112/2006 e suas alterações;
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3 0 da Lei Complementar
n° 123, de 1411212006 e suas alterações.
Declara ainda que por preencher os requisitos legais, pretende usufruir do direito de
preferência para contratação na presente licitação, na forma do parágrafo 20 do art. 441 da Lei
Compler?ientar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, não se enquadrabdo nas
vedações constantes do parágrafo 40, art. 30 , do referido Diploma Legal
1 tirai n flata

PREFEITURA DE s

eAcAna

ia
=
ipíora
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA
PODER EXECUTIVO
ANEXO V

A
Prefeitura Municipal de Acará
Trav. São José n° 120. Bairro Centro, cidade de Acará/Pará
Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇO N° 0706)2/2018 - CPI-

MODELO DE DECLARAÇAO DE QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(razão social da empresa), inscrita no

A empresa

, por intermédio de seu representante legal o (a)

CNPJ sqb n°
Sr(a)

, portador (a) da cédula

(nome do representante legal)
do Estado do

de identidade RG n°

(Estado emissor

do documento) e inscrito(a) no CPF/MF sob no , DECLARA, que cumpre
todos os requisitos de habilitação exigidos neste Edital, quanto às condições de habilitação
juridica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal, bem como
de quê 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° 07060212018 —

PREFEITURA DE

SACARA
co
(flIOOs

Travessa Sao José n° 120

—

Praça da Matriz centro — Acará 1 Pará— CEP 69690-000

tWJNOoMA i00000ç?sIo.
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•

MunicTpio dõ Atará
ESTADO DOPARA

:.

..
.

PREFEITURA MUNICIPAL DO AcARÁ
PODER EXECUTIVO

ANEXO VI
A
Prefeitura Municipal de Acara
Trav. São Jose n° 120, Bairro C ro, cidade de Acará/Pará
Comissão Permanente de Licita
oiq - CPL
TOMADA DE PREÇO N° 0701

ODEL9 DE DECLARAÇÃO DE VISITA T CNICA

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

07060212018 - CPI, q ue n (a) Sr (a)
ria

qualidade

de

representante

da

CNPJ

empresa
no

telefone
compareceu na

, verificação e certificação das

quantidades medidas e estado das instalações a serem construidas/reformadas e

Iv

PREFEITURA DE

()

Municipio d6 Atará
ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ
PODER EXECUTIVO

ANEXO VII

A
Prefeitura Municipal de Acará
Trav. São José n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/Pará
Comissão Permanente de Licit?Lção
TOMADA DE PREÇO N°0706 2i2018 - CPL

MODELO DE DECLARAÇÃO' DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO
DE SUA HABILITAÇÃO
A empresa,. . ........ ..................... (razão social da empresa), inscrita no
CNPJ sob ri 0 ............................por intermédio de seu representante legal o (a)
Sr. (a)............................................................................
(nome do representante legal)............
......................portador
. . . . . . . .
(a) da cédula
de identidade RG no, ................do Estad o do ............ .. .. .. .......(Estado emissor
do documento) e inscrito(a) no CPF/MF sob n° .................., DECLARA, sob as penas
da lei que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no processo
licitatório da TOMADA DE PREÇO N° 07060212018 - CPh ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores

fl
Local e Data

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

,

pRrp TORA rÈ

Aç4
Travessa São José n°. 120— Praça da Matriz centro

-

Acará Pari - CEP 68690.000
)

Municiplo dó Acará
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ
PODER EXECUTIVO

ANEXO VIII
MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
Local e Data

A
Prefeitura Municipal de Acara
Trav. São José n° 120, Bairro Centro, cidãde de Acará/Pará
Comissão Permanente de Licaação
TOMADA DE PREÇO N°070692/2018 - CPL
Senhora Presidente
Em atendimeritd a TOMADA DE PREÇO solicitado, que objetiva a Contratação de
execução
Empresa
para
de
na
no município de
/PA, Apresentamos
nossa proposta nas seguintes condições
01)- Preço Global do Item
2) - Prazo de Execuao __dias,
3) - , Prazo de Validade da Proposta
4) - Condições de Pagamento

dias,

Na oportunidade declaramos submissão aos termos expressos no referida TOMADA DE
PREÇO e seus anexos
Qeclaramos que o prazo da garantia integral dos serviços realizados será de no minimo
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 maximo de 72 (setenta e duas) horas, contados a partir da comunicação formal da
Secretaria Municipal de Educação, na forma do art. 69 combinado com o ad 73, da Lei n°
8.66(5163 e suas alterações
Atenciosamente,
(Nome do Representante)
CPF n° do Representante
RG n° do Representant€

PREFEITURA fl

Travessa Sao José rf'. 120- Praça dv Matr;z Centro - Acará/ Pára-CEP 58690-000
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-

MunicTpio dõ Acará
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO AcARÁ
PODER EXECUTIVO

ANEXO XV
MODELO DE DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE

PROPOSTA

Processo no 007060212018
TOMADA

DE

PRÇQ1N° 07060212018 - CPL

, (riacionalidade), (estado civil), (profissão), portador
Eu,
, na condição de
, PC/(Ur-), e do CPF n°
do RO n°
representante devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) doravante
denominado simplesmente (Lcitante), para fins do disposto no item 14.7 da TOMADA DE
----- PREÇO N° 07060212018 - CPL, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código
Penal Srasieiro, que:
(a) A proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO N° 07060212018 - CPI- foi
elabo'rada de maneira independente pela empresa licitante, e o conteúdo da mesma não foi, no
todo ou em parte, direta ou ndiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO N° 07060212018 - CPL, por qualquer
meio ou, por qualquer pessoa,
(b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da TOMADA DE PREÇO N°
07060212018 - CPL não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante
potencial ou de fato da rOMAnA DE PREÇO N° 07060212018 - CPI- por qualquer meio ou por
qualqüer pessoa,
(c) Que tião tentou, por qualquer meio ou por qualquer peoa, influir na decisão de qualquer
outro partidpante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO N° 07060212018 - CPI- quanto a
participar ou não da referida licitação,
(d) Que o conteúdo da propbsta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO N°
07060212018 - CPI- não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO N°
07060212018 - CPI- antes da adjudicação do objeto da referida licitação,
(e) Que o conteijdo cia proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO N°
07060212018 - CPL não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretâmente, informado, discutido
ou recebido de qualquer inteqrante da Comisso Permanente de Licitação responsável pelo
certame antes da abertura ofici&l das propostas, e
(f) Que ésta plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detem plenos
poderes e informaçoes para firma-la
Local e Data
(Nome do Representante)
CPF n° do Representante
RG no do Representante

P

PREFEITURA DE

SACARA
COMÁT UÁPO MÁ O

Travessa são José n° 120— Praça cia Matriz Centro

-

Acará 1 Pará - CEP 68690-006
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Munico Atará
ESTADO DO, PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ
PODER EXECUTIVO

ANEXO XVI
MODELOS DE DECLARAÇÕES

• DECLARAÇÃO AUTORIZANDO INVESTIGAÇÕES COMPLEMENTARES
• DECLARAÇÃO DE FIDELIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS
APRESENTADOS.
• DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA SERVIDOR PUBLICO

DÈCLARAÇÂO DE AUTORIZAÇÃO PARA INVESTIGAÇÕES
COMPLEMENTARES
, inscrita no CNPJ ____________, por intermédio de seu
(A empresa —
representante legal o Sr _, portador da carteira de identidade
, autoriza, por este instrumento
-- e inscrito no CPF n°
..á.Pr'efeitura Municipal de Acará a realizar todas as investigações complementares
que julgar necessárias a habilitação no processo licitatorio da TOMADA DE
PREÇO N° 07060212018 — CPL
de

Acará (PA),
.

.

de 2018

Nome e número da identidade do declarante

DECLARAÇÃO DE FIDELIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS
APRESENTADOS .
Declaramos para os devidos fins de direito, que aceitamos todas as
:condições do Edital da TOMADA DE PREÇO N°070602/2018 — CPL, sendo,
verídicas e fiéis todas as informações e documentos apresentados.
de

Acará (PA),

de 2018.

iNome e numero da identidade do declarante

í *j'
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Plunicipio ao Acara

ESTADO DO .PARÁ

A MUNICIPAL DO AcARÁ
PODER

ExEcuTivo

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA SERVIDOR PÚBLICO
REFERENTE A (MODALIDADE LICITATÓRIA A QUAL VAI PARTICIPAR)
A empresa
inscrita no CNPJ:
por intermédio
de seu representantelegal o Sr
portador da carteira de
identidade n°_,
-- e inscrito no CPF n°
_______ DECLARA para
os devidos fins que não possuímos em nosso quadro de empregados servidor
publico
Acará (PA),

de

.

de 2018.

Nome e numero da identidade do declarante

tL
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GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO XVII - MINUTA DE CONTRATO
O Município de ACARÁ, através da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato denominado
CONTRATANTE, localizado na Travessa São José 110120, inscrito no CNPJ (ME) sob o n° 05.196.548/0001-72,
representado pelo(a) Sr.(a) AIVL&NDA. OLIVEIRA E SILVA, e, de outro lado a
inscrita no
CNPJ (ME) sob o n°
.
estabelecida na
, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, neste ato 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° 2/2018-070602 e a proposta apresentada . pela CONTRATADA, sujeitando-se
CONTRATANTE eCOH TRATADA às normas disciplinares da Lei 1108.666/93 e alterações posteriores, mediante as
Cláusulas que se seguem:
—.ÇLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

,Z

1.0presente Contrato tem como objeto a Conclusão da cobertura da construção da quadra poliesportiva da
escola municipal Lidia Lima.
.
.
. .
CLAUSULA SEGUNDA - DOS SERIVIÇOS A SEREM CONTRATADOS
l Os serviços aia contratados compreendem as especificações, descritas nos Anexos do edital da
TOMADA, DE PREÇOS 2/2018-070602, partes integrantes deste Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
1; ,O,valor total deste Contrato é de RS ...............(....................................................), discriminado de acordo
com a planilha integrante da proposta de preços e o cronograma fisico-financeiro apresentados pela CONTRATADA.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
1 Os serviços deverão ser executados ate 31 de Dezembro de 2018
1 1 - O prazo para inicio dos serviços será de ate 5 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem
de Serviço expedida pela CONTRATANTE e o de conclusão será de acordo com o proposto pela CONTRATADA,
se inferior ao máximo definido no caput desta Clausula,
2 O prazo de garantia dos serviços devera ser de 5 anos, contados do Termo de Recebimento Definitivo a ser
emitido por Comissão designada pela autoridade competente

CLAUSULA QUINTA - DO AMPARO LEGAL
1 A lavratura do presente Contrato decorre da realização da TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-070602
2 Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado no processo
licitatorio n° 2/2018-070602, tomando como base o disposto no artigo 45, parágrafo 1°,inciso 1, da Lei n° 8.666/93.
CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA
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1: Será exigida da CONTRATADA a apresentação à Administração do CONTRATANTE, no prazo máximo
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:,.
1 1 - caução em dinheiro ou títulos da divida publica,
1.1 .1 - a garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em caderneta de
poupançaernfavor da CONTRATANTE;
1

1.2 - seguro-garantia;
1.3 - fiança bancaria

2 No caso de rescisão deste Contrato, por culpa da CONTRATADA, não será devolvida a garantia,
responsabilizando-se a CONTRATADA por perdas e danos causados ao CONTRATANTE, além de sujeitar-se a
outras penaliçiades previstas na lei.
CLAUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
1 A execução deste Contrato, bem como, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas clausulas contratuais e
pelos preceitos de direito publico, 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 mesmo diploma legal
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE
1 A vigência deste Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigera ate 31 de Dezembro de
2018, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo
CLÁUSULA 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 preposto ou
responsável técnico da CONTRATADA,
1.3 - acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços de reforma e adequação, por intermédio da
Comissão pS,itanto formalmente designada;
1.4 - autorizar quaisquer serviços pertinentes ao objeto deste contrato, decorrentes de imprevistos
durante a sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido e aprovado pelo Município de
ACARA, desde que comprovada a necessidade deles,
1. 5 - rejeitar qualquer serviço execitado equivocadamente ou em desacordo com as orientações
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passadas pela CONTRATANTE ou com as especificações constantes dos Anexos do Edital da TOMADA DE
PREÇOS ú° 2/2018-070602;
- solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes dos
Anexos do. Edital da TOMADA DE PREÇOS no 2/2018-070602;
•
1.7. - atestar as nota fiscal/faturas correspondentes e fiscalizar o serviço, por intermédio de servidor
da CONTRATANTE, especialmente designado para esse fim
CLAUSULA DECIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
1. Caberá á CONTRATADA, além dos encargos previstos nos Anexos do Edital da TOMADA DE PREÇOS
n°2/2018,070602:
1.1 - ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução
dos serviços objeto deste contrato, tais como

.....

a) salários;
b) seguros de acidente;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vales-refeição;
O vales-transporte; e
g) outras que poienffira venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

1.2 - manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares da CONTRATANTE, porem, sem
qualquer vinculo empregiticio 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 dirptamente aos bens de propriedade da
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução ridos serviços,
1.61 - 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,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar,
1.8 - verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços:
a) no caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões as Normas
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Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá a CONTRATADA formular imediata comunicação escrita a
CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvob'iniento os serviços
1.9 reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os
serviços efetuados cm 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 estabeleci10 pela fiscalização,
1.10 - providenciar, por conta própria, toda a sinalização nccessaria a execução dos serviços, no
sentido de evitar qualquer tipo de acident
1.11 fornecer instalações adequadas para a fiscalização dos serviços de reforma e adequação,
1.12 - instalar uma placá de identificação da obra com os dadós necessários e na forma da legislação
/

-4ertinente,
1.13 - remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra,
durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu final,
1 14 prestar a garantia -'m relação aos serviços, exigida pelo presente Contrato, conforme o disposto
no § 1' do art. 56 da Lei nu 8666/93,
1 15 permitir, aos técnicos 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 Administração da CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de
caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
1.17 - responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro de obras,
vigilância, organização c manutenção do esquema de prevenção de incêndio, bem como outras construções
provisórias necessárias, conforme previsto nas Especificações Técnicas constantes do Edital da TOMADA DE
PREÇOS n°2/2018-070602,
1.18 - responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços
pela CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição,
1.19 - responsabilizar-se por todo transporte necessário a prestação dos serviços contratados, bem
como por ensaios, testes ou provas necessários, inclusive os mal executados,
1.20 - providenciar, as 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 co tstantes do Edital da TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-070602, sempre que a
fiscalizaç*o da CONTRAI ANTE julgar necessario,
1.21 - exigir de seus subcontratados, 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 completo acabamento dos serviços contratados,
obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar andamento conveniente dos
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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 prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados a partir
da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Código Civil Brasileiro,
1.25 - durante o período de garantia de que tratam os itens 1.24 e desta Clausula, a CONTRATADA
devera, sob pena de ser incluída no cadastro de empresas suspensas de participar em licitação realizada pelo
CONTRATANTE, atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da
comunicação oficial, e
1.26 - manrer, durante toda a execução dos serviços de reforma e adequação, em compatibilidade com
as obrigaçes assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na TOMADA DE PREÇOS n°
2/2018-07902.
2 Caberá, ainda, a CONTRATADA, como parte de suas obrigações:
2.1 - efetuar o registro deste 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 - reinanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra, e
2.4 - cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do Trabalho
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
1 À CONTRATADA caberá, ainda
1 1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigações sociais previstos
na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época própria, vez que os seus empregados não
manterão nenhum vínculo , empregaticio com a CONTRATANTE,
1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vitimas os seus empregados
no decorrer do fornecimento e do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em
dependência da CONTRATANTE,
1.3 assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados a
execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência, e
1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução
deste Contrato
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2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na Condição anterior, não
transfere à responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto
deste Contrato., razão pela qual CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa
ou passiva, com a CONTRATANTE.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Déverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
LI - e expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do
CONTRATANTE durante a vigência deste contrato,
1.2 - e expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se
,,--houver previa autorização da Administração da CONTRATANTE; e
1.3 - e vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste Contrato,
1,111 - a subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada pela
Administração da CONTRATANTE.
ANTE
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS

1 Caberá a CONTRATADA providenciar, junto ao CREA, a devida Anotação de Responsabilidade TccmcaART relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com a legislarão vigente
7 O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos [ devera ter vinculo formal com a
CONTRATADA e devu'a ser o indicadna fase de habilitação do certame li4tatorio da TOMADA DE PREÇOS ri 0
2/2018-070602
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO F DA FISCALIZAÇÃO

1 Durante o período de vigência deste Contrato, a execução dos serviços de reforma e adequação serão
acompanhados e fiscalizados por Comissão da CONTRATANTE, para tanto instituída, permitida a contratação de
terceiros para assisti-Ia e subsidia-la de informações pertinentes a essa atribuição, devendo
1.1 - promover as avaliações das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma FísicoFinanceiro; 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 sustar qualquer trabalho que esteja Sendo executado em desacordo com o
especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.
3 A CONTRATADA devera indicar preposto, a ser submetido a aprovação da Administração da
CONTRATANTE, durante o período de vigência deste Contrato, para representá-la sempre que for necessário,
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4 A CONTRATADA devera manter no local da obra, durante a sua execução, 01 (um) engenheiro inscrito
no CREA e aceito pela Administração da CONTRATANTE, que na ausência do responsável técnico, se não for o
próprio, para representa-la sempre que for necessário.
S. O. representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário, a 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 em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes
CLAUSULADECIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DA REFORMA
1 Após concluído, o objeto deste contrato será recebido provisoriamente pela Administração do
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de ate 10 (dez) dias úteis
contados do recebimento da comunicação escrita encaminhada pela CONTRATADA a CONTRATANTE
2 O recebimento definitivo do objeto 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 adequaão do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93.
3 Os serviços somente serão considerado concluídos e em condições de ser recebidos, após cumpridas todas
as obngações assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusão pela CONTRATANTE
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
1 4 atestação das notas fiscais/faturas referente às etapas dos serviços executados objeto deste Contrato
caberá ao CONTRATANTE ou a servidor designado para esse fim.
CLAUSULA DECIMA SÉTIMA - DA DESPESA
1 4 despesa com a execução dos serviços objeto deste Contrato, mediante a emissão de notas de empenho,
esta a cargo da dotação orçamentaria Exercício 2018 Projeto 0801 123610003 1 005 Construção, Reforma,
Adequação de Quadras nas Escolas, Classificação econômica 4.4.90. 51 00 Obras e instalações
1.1 - A despesa para os anos subsequentes, quando'for o caso, será alocada a dotação orçamentaria
prevista p4ra,, atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, na Lei Orçamentaria do Município.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO PAGAMENTO
1 Obedecido o Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitara a CONTRATANTE
a medição dos trabalhos executados Uma vez medidos os serviços pela fiscalização, a CONTRATADA apresentara
nota fiscal/fatura de serviços para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem
bancaria
itadacred
em contanteou
corre cheque nominal ao credor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação
dos documentos na CONTRATANTE.
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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 fisclizadora da CONTRATANTE, considerando-se os serviços efetivamente
executados e por ela aprovados, tomando por base as especificações e os desenhos do projeto,
1.2.2 - serão emitidos os Boletins de Medição dos Serviços, em duas vias, que deverão ser
assinadas com De acordo do Responsável Técnico, o qual ficará com uma dá vias;
1.2.3 - as medições deverão ser solicitadas pela CONTRATADA ate o 3° (terceiro) dia útil
do mês subsequente e a fiscalização teta 02 (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-si. os materiais e 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 4e custos unitários apresentadas pela CONTRATADA
131- entende-se por custo a cotação de preço apresentada pela CONTRATADA na
TOMADA DE PREÇOS n" 2/2018-070602, menos o BDI contratual; e
1.12- o BDI 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 completa aplicação dos materiais e instalação
dos equipamentos
1.4 - as notas fiscais/faturas deverão ser emitidas e entregues pela CONTRATADA a
CONTRATANTE, para fins de liquidação e pagamento, ate o dia 22 de cada mês, de forma a garantir o recolhimento
das importâncias retidas relativas a contribuição previdenciaria no prazo estabelecido na alínea b", inciso 1, artigo
30, da Lei no8.212/9 1
1 A.1 - No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues a CONTRATANTE em
lata posterior a indicada no item anterior será imputado a CONTRATADA o pagamento dos eventuais encargos
moratórios decorrentes.
1.5 - O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da. nota
fiscal/fatura atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei n° 8.666/93, e verificação da
regularidade da CONTRATADA junto a Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço CRF. • • • • • • •

2 O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer, se acompanhada dos comprovantes
dos seguintes documentos
•. 2.1 - Registro da obra no CREA;
22- Matricula da obra no INSS, e
2.3 - Relação dos Empregados - RE.
••
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3 A CONTRA'! ANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços
executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não, , estiverem em perfeitas condições de funcionamento ou
de acordo comas especificações apresentadas e aceitas.
4 A CONTRATANTE, poderá deduzir da importância a pagai o', valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela CONTRATADA fios termos deste Contrato
S Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira e previdenciana, sem que isso gere direito a alteração de preççs, compensação financeira ou aplicação de
penalidade a CONTRAI ANTE
6 Nos casos de eventuais atraos de pagamento, desde que a CO$TRATADA não tenha concorrido de
,-1lguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação fil*nceira devida pela CONTRATANTE,
ntre a data acima referida e a corres ondente ao efetivo adimplemento 4i parcela, será calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula
,
EM 1 x N x VP

EM.= Eiicargos moratórips;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento c a do efetivo pagamentp,
VP = Valor da parcela a ser paga
1 = taxa deeompensaçao financeira = 0,000 16438, assim apurado:
1 = (TX/100)
365

1 = (6/100) 1 = 0,0004 6438
365

= Percentual da taxa anual = 6%
6.1 - A compensação financeira prevista nesta Clausula será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao
da ocorrência
CLAUSULA DECIMA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1.0 presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo
da Lei n° 8. 666/93, desde que
haja interesse da Administração da COTf TRAi ANTE, com a apresentação das dpvidas justificativas, adequadas a
este Contrato
2 A CONTRATA N TE poderá alterar unilateralmente este contrato nos segintes casos
2.1 - quando houver modificação do projeto ou das espc cificaçõe, para melhor adequação técnica
aos seus objetivos, e
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2.2 - quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitações
CLAUSULA VIGÉSIMA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS
1 No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser
aumentado ou suprimido ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1 0
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, ate o limite ora previsto, calculado sobre o valor contratado, e
1.2 - nenhum acréscimo poderá exceder o limite estabelecido nesta clausula, e
1.3 - nenhuma supressão poderá exceder 25% do valor inicial atualizado do contrato, salvo as
supressões resultantes do acordo celebrado 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 eventualmente decorrentes da supressão,
desde que regularmente comprovados
CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA .- DAS PENALIDADES
1 O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas neste
Contrato sujeitara a CONTRATADA a multa de 0,3% (zero virgula três por cento) por dia e por ocorrência sobre o
valor total deste Contrato, ate o máximo de 10% (dez por cento) recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez
comunicada oficialmente
2 Pela inexecuçao total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a previa
defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções
2.1 - advertência;
2.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução deste
Contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial,
2.3 - suspensão temporaria de participar em licitação e impedimento de contratar com
Administração da CONTRATANTE, pelo prazo de ate 2 (dois) anos,
2.4 - decliração de midoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que, será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração
pelos prejuizos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
1,1

3 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita as penalidades tratadas no
item anterior
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3.1 - pela não apresentação da apólice de seguro contra 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 substituir qualquer material defeituoso empregado na execução da obra, que vier
a sei rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto
estabelecido pela fiscalização, contado da data da rejeição, e
35 - pela acusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se
efetivar no prazo maxuno de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data de
r-cejeição
proposta; .

3.6 - pelo descum
prieio
rn de alguma das Clausulas e dos prazos estipulados neste Contrato e em sua
.

4 Alem das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição
no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no que couber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV
da Lei mo 8.6,66/93.
5. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos pela
Administração da CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta Cláusula, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas
6 As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com a Administração da CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade 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
7--.ÇLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
1 A inexecução tota ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80
da Lei n" 8. 666/93 .
1.1 - Os casos de rescisão 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 Administração da CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos 1 a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedência numma de 30 (trinta) dias,
2.2 - amigável, por acor4o entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para a Administração da CONTRATANTE, e
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21 -judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
3. A.rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.
CLAUULA VIGÉSIMA FERCEIRAL - DAS CONSIDERAÇÕES ESPECIFICAS
1 As duvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes do Edital da TOMADA DE
PREÇOS no 2/2018-070602, serão resolvidas pela CONTRATANTE
2 Todos os trabalhos deverão se r executados por mão-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA estar
ciente das normas técnicas da ABNT, coiespondentes a cada serviços constantes das Especificações
3 A CONTRATADA ficara obrigada a executar fielmente os serviços programados nas especificações, não
e admitindo modificações sem a previa consulta e concordância da CONTRATANTE
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA' - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA DA CONTRATADA

1 Este Contrato fica vinculado tos termos da TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-070602, cuja realização
decorre da autorização da ÇONTRATA4TF, constante do processo licitatorio n°2/2018-070602, e aos termos das
propostas da CONTRATADA
CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO FORO
1 As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
admini trativamente, sei-ao processadas na Comarca do Município de ACARA, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, Inciso 1, i1inea "d" da Constituição Federal
2. para firmeza c validade do que foi pactuado, lavrou-se o presenu Contrato em 3 (três) vias de igual teor
e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo

