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EDrAL.DETOMÃDA DE PREÇO N°. 031d0112018 CPL
PROCESSO 14° 03100112018
•
DATA DA REALIZAÇÃO 3011012018
HORÁRIO DE INICIO DA SESSÃO as 09h00min (horário oficial de Brasília
LOCAL: Prefeitura do Município de Aará Pará
-

-

DF)

-

O MUNICÍPIO DE ACARÁ ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ/PA,
com sede a lrnv. São Jose n° 120, Bairro Centro, cidade de Acara/PA, por intermédio da
Ilustríssima Sra. Prefeta Muniç.ipal de Acara/PA, mediante Comissão Permanente de Licitação
designado Dela Portaria no 04k1/201 7-GAB, de 02 de janeiro de 2017, publicada em 02 de janeiro
Para, torna publico para
de 201
qaoo de Avisos da Prefeitura Municipal do Açara
conhÕcrne'ito Jes in S eressadós que fará realizar processo Licitatório na modalidade TMADA
DE PREÇO ç'n MENOR PREÇO, regime de execução indireta e empreitada por 'REÇO
GLOBAL POR 1FM, nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos
-

-

,

-

,

A sescãc Ja proc z~ ,samenfo , da TOMADA DE PREÇO será realizada no horário e data
supracitta'. o 4em )6 (seis) e seguintes, e será conduzida pelo Presidente e Membros da
Corissão RrrnanenIë t tLicitação, designados nos autos do processo em epígrafe,
acompanha pela At,sessoria Técnica e Jurídica do Município e demais interessados que se
fizerem prsentes. NaaUêrcja ou impedimento de qualqué 1r um dos membros da Comissão
indidado neste Edital, poderão atuar outros servidores ofic i almente
Permanente de
capacitados e designados pela radministração municipal
,

Licitaflo

4
O Edital c m' o e maioreS informações poderão ser obtidos na Sala do Departamento de
Licitações, pit.d' cia Prefeitura Municipal do Acara, Estado c4o Para, sito a Trav. São Jose n°
120 Bairu. Centro, cidade de Acara/PA, no horário das 09h00mih as 13h00min, a partir de sua
publicação no' oigam oficiais de publicidade, ate a penúltima data anterior aquela estipulada
para sua abeitura desde que a empresa tenha feito a visita técnica e a caução da garantia da
proposta lorr este disponivel também a partir da publicação do edital onde possa ser
examinado € adquirido o projeto básico e demais elementos constantes de seus anexos
1 DA LEGISLAÇÃO REGENTE DA LICITAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO
111, O proc edimentc licitatorio obedecera, integralmente, a Lei Federal n° 8.666193 ? a Lei
Complementar no 123106 e suas alterações e demais normas e exigencias légais e
regulamentares pertinentes deste Edital, inclusive no tocante a fiscalização e acompanhamento
pela Prefeitura Municipal de Acara/PA
2 DOOBJE1O
2.1. A presente licitação tem como objeto a Contratação de Empresa de engenharia para
construçio de 07 (sete) pontes e 03 (três) estivas neste Município de Acará Para,
conforme Ploleto, Planilha Orçamentaria, Especificações e Normas Técnicas, constante dos
anexos desta ÍOMADA DE PREÇO, que são partes integrarne e indivisível do presente
instrumento convocato iO
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3DOPRAZO

1

3.1. A execução da obra devera ser realizada num prazo máximo 360 (trezentos e sessenta)
dias consecutivos, a contar, da emissão da AES (autorização de execução de serviç9) pela
Prefeitura Municipal de Acara/PA
4 DO VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO

4.1. O valor global máximo estimado pela Prefeitura Municipal de Acara para a realização da
obra esta em conformidáde pom o disposto no inciso X do art. 40 da Lei n 8. 666193 .

:fl

4.1. 1,, O valor estimado da presente Licitação e de R$ 978 t46,89 (novecentos e setenta e oito
mil e cento e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos)
5 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
5.1. As despesas decorrentes da contratação da obra, objeto desta licitação correra a conta da
dotação orçamentaria previstas no orçamento financeiro do ano de 2018

15.451.0007.1033

L

ESPECIFICAÇÃO
Constryçpod
_pontes pontiIhões

E. DE DESPESA
4.4.90.51.00

6 DA ABERTURA, DIA, HORA E LOCAL
6.1. O recebimento dos envelopes relativos a habilitação e a proposta será efetuado da seguinte
forma
6.11.1.r No dia 30/10/2018 de 08h45min as 09h00min, recebimento dos documentos de
credenciamento e recebimênto 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 Centro, cidade de Acara/PA
6 2 Não havendo expediehte na data marcada, a reunião será realizada no primeiro dia útil
subsequente, mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator ou
fato imprevisível.
7 DA PARTICIPAÇÃO

7.1. Poderá participar desta licitação qualquer pessoa juridica de direito privado, cujo ramo
mercantil seja pertinente com o objeto da mesma que
7.1.1' -Atendam as condições deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto a documentação
exigia para habilitação

Travessa São Jose n ° 120— Praça da Matriz Centro - Acará/ Pará - CEP 68690-000

()

io
rá
=
ESTADO DO PARÁ

•

PREFEITURA MUNICIPAL Do ACARÁ
PODER EXECUTIVO

7.2. A licitante deverá possuir capital social ou valor do patrimônio líquido de no mínimo 10%
(dez por cento) do valor global por item estimado para esta licitação, devendo ser comprovado
na data da apresentação da proposta, na forma da Lei, conforme Art. 31, § 3° da Lei n° 8.666/93
e suas alterações.

7.3. Quando da participação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão ser
adotados os critérios estabelecidos nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 123/2006 e
alterações posteriores.
7.4. Não poderão conca rër.direta ou indiretamente nesta licitação:
7.4.1:. Servidor ou dirigente de qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao Órgão promotor da
licitação, bem assim, a empresa da qual tal servidor ou dirigente seja sócio, dirigente ou
responsável técnico.
7.4.2. Empresa associada ou que tenha sido associada ao Consultor ou qualquer outra entidade
que tenha elaborado o ProjetorBásico;
7.5. A Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua
proposta de preços, independente do resultado do procedimento licitatório;

7.6. Nenhuma empresa ou instituição vinculada à entidade licitante será elegível para participar
deste•processo licitatório. .
7.7. Não será admitida nesta licitação a participação de:
a) Consórcio de empresas, sob nenhuma forma;
b) Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública 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 Pública Direta e Indireta da União, Estados,
Municípios ou Distrito Federal;'
d) Empresa que se encontre:em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação;
e) Autor do projeto de engenharia, pessoa física ou empresa da qual dito autor seja dirigente,
gerente, acionista ou controlador, responsável técnico ou subcontratado.
f) Empresa que entre os dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito de voto ou controladores, responsáveis técnicos ou subcontratados,
haja alguém que seja servidor, público, ou que tenha sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias
anteriores á data da publicação desta licitação;
6

PREFOTURA DE

Travessa São José no. 12*- Praça 'da Matsíz Centro — Acara! Pará - CEP 68690.000

y

MunicTpio dó Acará
ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL Do ACARÁ
PODER EXECUTIVO

g) Parentes da autoridade responsável pela homologação do procedimento (Acórdão n°
607/2011-Plenário, TC-002:128/2008-1, rei. Min-Subst. André Luís Carvalho, 16.032011);
h) Deputados e Senadores, de modo direto ou indireto, segundo o art. 54, inciso 1, alínea "a" e
inciso II, alínea "a" da Constituição Federal (Acórdão n° 1793/2011-Plenário, TC-011.643/2010-2,
rei. Min. Valmir Campelo, 06.07.2011).

8. DA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES
8.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo l ëitatório deverão ser solicitados por

qualquer pessoa e enviados por escrito, ao Pieesidente da Comissão Permanente de Licitação

fl

em até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por uma
das seguintes formas:
8.1.1 Mediante entrega protocolizada;
8.1.2. Para o e-mail: licitacab acara@hotmail.com .
8.1.3. A Comissão Pérüariétite de Licitação responderá por escrito, pelas mesmas vias os
esclarecimentos solicitados até 03 (três) dias úteis anteriores à data da Licitação a todos os
licitantes.

8.2. Os questionamentos ,respondidos estarão, sempre que possível disponível. no, e-mail:
licitacao_acara@hotmail `.com, para ciência de todos os interessados.
8.3. Os participantes poderão: consultar diariamente no horário de 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 i responsabilidade do interessado :à obtenção de adendos e/ou
esclarecimentos, não - podendo alegar desconhecimento em relação às informações
disponibilizadas relativas ao Edital.
8.5. As respostas aos esclarecimentos prestados pela Comissão Permanente de Licitação serão
anexadas nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.

9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO,CONVOCATORIO
9.1. E facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos da presente licitação, até
05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação
(Documentação), devendo .a Prefeitura Municipal de Acará/PA, por intermédio da Comissão de
Licitação, julgar e responder á-impugnação em até 03 (três) dias úteis.

~^
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9.1 . 1. os pedidos de impugnação deveram ser protocolados no seguinte endereço na Sala do
Departamento de Licitações, prédio da Prefeitura Municipal do Acara, Estado do Para, sito a
Trav. São Jose n° 120, Bairro Centro, cidade de Acara/PA, no horário de 09h00min as lShOOmin
9.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Prefeitura Municipal de
Acara/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
9.3. A impugnação feitaleolpestivamente pela licitante não a impedira de participar do processo
licitatorio ate 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 local onde serão executados os serviços o6jeto deste certame,
por intermédio do representante legal da empresa, para inteirar-se das condições e do grau de
dificuldades existentes, em companhia de servidor da Prefeitura Municipal de Acara/PA
designado para esse firt 1...
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) Ë 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 poderá vistoriar o local onde será executado o objeto desta licitação ate o
segubdo 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 Acara/PA
11 DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
111 Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante
11.2. Tratando-se de proprietário ou sócio
11.2.1. Copia de documento de, identidade de fé publica com fotografia, devidamente autenticados
em cartório ou pela Comissão
11.22. Cópia do ato constitutivo e alterações contratuais ou cópia do ato constitutivo na sua forma
consolidada, devidamente:, registrado na Junta comercial, devidamente autenticados em cartório
ou pela Comissão.
11.3, Tratando-se de Procurador
11.3.1. Copia de documento de identidade de fe pybliça cnfotojrafia, devidamente autenticados
em cartório ou pela Comissão
o em
presa

11.3.2. Termo de credE
cartório ou Procuração
em liõitações, ou especi

11.3.3. Cópia do ato constitutivo e alterações contratuais ou cópia do ato constitutivo na sua forma
consolidada, devidamente registrado na Junta comercial, devidamente autenticados em cartório
ou pela Comissão.
11.4. A licitante deverá juntar ainda aos documentos de credenciamento cópia do termo de
retirada deste edital e do certificado de registro cadastral, NÃO sendo aceito o credenciamento da
licitante sem o mesmo.
11.5.. O representante legal da licitante que não se credenc.ar perante a CPL ficará impedido de
participar 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 verificara o eventual descumprimento das
condições de participação. especialmente quanto à existência de sanç.o que impeça a
participação no certame oua 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:

PREFEITURA hI: -
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11.6. 2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça

11.6. 3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante
11.6.4. Constatada a existncia de sanção, a CPL NÃO credenciara a licitante, por falta de
condição de participação
11.7. Todos os documentos relativos ao credenciamento e do representante devem estar fora dos
envelopes de documentos de habilitação e de proposta Os documentos apresentados no ato do
credenciamento poderão ser usados como sendo parte dos documentos da licitante desde que
não comprometa a lisurai do certame
11.8. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser
como ouvinte
12 DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA
12.1. As licitantes interessadas deverão apresentar a documentação de habilitação e propostas,
no dia, horário e local fixado neste Edital, nos envelopes n° 01 - HABILITAÇÃO e n° 02 PROPOSTA DE PREÇO, fechados, indevassáveis e distintos, endereçados a PREFEITURA
MUNICIPAL DE ACARAIPA, com a seguinte identificação na parte externa
1

ENVELOPE N°01 (HABILITAÇÃO)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ - PARÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TRAV. SÃO JOSÉ N°120, BAIRRO CENTRO, ACARÁ/PA,
NUMERO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL COMPLETA DO LICITANTE
DATA E HORA DA ABERTURA
REF. TOMADA DE PR EÇO NO 03100112018—CPL
ENVELOPE N°02 (POPÕSTA)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA - PARA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TRAV. SÃO JOSÉ NO 120, BAIRRO CENTRO, ACARA/PA
NUMERO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL COMPLETA DO LICITANTE
DATA E HORA DA ABERTURA
REF TOMADA DE PREÇO N° 0310011201 8—CPL
12.14. Os envelopes deverão estar lacrados e rubricados, sendo abertos somente em público
pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, na data e hora determinada para o
certame.
12.1:2. Todos os documebtos 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 sequêncialmente em ordem cronológica, de acordo com o solicitado nos
itens 13 e 14 do edital sob péna de inabilitação e desclassificação
........
..
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13 DO ENVELOPE N°01 - HABILITAÇÃO
13.1. Apresentar, dentro do ENVELOPE ri 0 . 01, lacrado, os seguintes documentos a seguir
discriminados:
13.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A HABILITAÇÃO JURIDICA
13.2.1. Cópia do RG eCPF dos sócios da empresa Licitante devidamente autenticado em
cartório ou por servidor publico mediante a apresentação do original,
13.2.2. Registro comercial, no caso de empresa individual,

13.23. 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° 1040612002 (Código Civil Brasileiro),
13.2.41. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da
diretoria em exercício;

13.2.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e. ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
Obs

O contrato social poderá ser apresentado na sua forma consolidada

133 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
13.3.1. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazehda (CNPJ-MF);

/

13.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, Distrito Federal, ou municipal,
relativo à sede da licitante pértinente ao seu ramo de atividade e compatível com objeto desta
licitação,
13.3.3. Certidão Conjurta Négativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União, regularidade a Seguridade 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,
expêdida pela Fazenda Estadual, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte,
113.55 Certidão Negativa da Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeito negativo,
expedida pela Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte;

A ITURA0E K(
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13.3.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia ..por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
13.3:7. Certidão Negativa de. Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do Título Vtl-A, da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°. 5.452, de 1 1 de maio de 1943
(Lei n2. 12.440.! de 07 de.junho de 2011).
13.4: DOCUMENTAÇÃO RELÀTIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

de sua respectiva
13.4.1. Certidão de Registrp' e Quitação Pessoa Jurídica do
Região, com validade a data de apresentação da habilitação, devidamente atualizada em todos
os seus dados cadatraita.contratuais, devendo constar nesta que existe em seu quadro
engenheiro civil
1342 Cwtv'io de Registro e Quitação Pessoa Física do CRENCAU, de sua respectiva
Região, ccin validade a data de apresentação da habilitação, devidamente atualizada em todos
os seus dados cadastrais ; devendo constar que é engenheiro civil.
13.4.2.1; Comprovante, dè.,,que o responsável técnico intégra o quadro permanente da
proponente na data prevista para entrega dos invólucros, que devera ser feita mediante a
apresentação da cópia da carteira de trabalho autenticada em cartório ou pela Comissão ou
cópia do ccntrato de prestação de serviços autenticado em cartório ou pela Comissão.
13.4.2.2. O item anterior refere-se ao responsável técnico que não seja sócio da proponente.
13.4.3. Ceftdão de Acervo. Técnico devidamente emitida, pelo CREA ou outro qonselho
competente, comprovando que o responsável técnico do proponente, tenha executado obra ou
serviço de caracteristicas semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior
relevância c i ior significativo do objeto da licitação

13.4.3.1. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional,
ambos serão inabilitados
1344 Atestado de capacidade técnica devidamente registrado no CREA ou outro conselho
competente comprovando que o proponente tenha executado serviços de características
compatíveis com o objeto desta licitação ou serviços similares de complexidade tecnológica e
operacional superior,
13.4.5. A Declaração ce Visita Tecnica faz pai te deste item, e terá que vir dentro do Envelope n°
01 (HABILITAÇÃO), a não i apresentação da mesma, implicara na ir'abilitaçao do licitante
135 DOCUMENTAÇJO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA

13.5.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social (DRE), já
exigíveis e apiesentadosna forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados p r
.
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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,
obrigãtoriamente, 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'final de exercício, deverão apresentar balanço de abertura e/ou
demonstrações contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio liquido relativos ao
período de sua existertcia, sendo isenta a apresentação da capacidade financeira da empresa
b) Os indices deverão ser demonstrados por cálculos efetuados por contador ou técnico
devidamente registrado no 'Conselho Regional de Contabilidade - CRC, os quais deverão ser
extraídos da demonstração do Balanço Patrimonial devidamente registrado no''Órgão
competente na forma da Iegislação vigente cujos documentos, balanço e demonstrativo, já
deverão estar inclusos dentro do envelope de habilitação, sendo vedada a sua inclusão durante
a sessão ou apresentaçâcia. posteriores;
c) O balanço e as dem9nstrações contábeis deverão ser apresentados por copia 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 (atua lizacla) com finalidade balanço patrimonial Poderá, também, ser
apresentada copia da publicação em jornal, devidamente autenticada
d) DEMONSTRAR, a boa situação financeira da licitante sera avaliada pelas Indices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 0), maiores ou iàual a 01 (um),
resultante da aplicação das fórmulas abaixo, com Valores extraidøsde seu baléhp patrimonial
d.1) Indice de Liquidez Geral (LG) maior ou igual a 1, obtida pela formula
AC+RLP
LG= -------------------> 1
PC + ELC
d.2) índice de Solvência Gerar (SG) maior ou igual a 1, obtida pela formula
AT
SG= -----------------PC+ELC
d.3) lndice de Liquidez Corrente (LC) maior ou igual a 1, obtida pela formula
AC
LC= -------------------2: 1
PC
OBS Os fatores constantes das formulas acima serão extraídos do balanço patrimonial
exigido no item 13.5.lá deste Edital, em que
PREFEITURA DE
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AC Ativo Circulante
RLP Realizável em Longo Prazo
PC - Passivo Circulante
ELP - Exigível em Longo Prazo
AT - AtivoTotal

At

13.5.2. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante
13.5.3. Garantia de Proposta - A licitante prestara 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 11, da lei n° 8666193
..................
13.5.4. Se a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o licitante deverá tomar as seguintes
providências:
Se for realizada a caução em dinheiro, a empresa devera depositar na Conta
13.5.4. 1
Corrente 43.006-4 - Banco do Brasil S/A - Agencia 4014-2, em favor de Prefeitura Municipal de
Acara-Tributos
13 542 O Certificado de Recebimento de Caução e o comprovante da garantia de manutenção
da proposta (completa ) deverão vir dentro do envelope n° 01 (HABILITAÇÃO).
135.4.3. 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. Ceitidâo Simplificada emitida pela Jujja Comercial

113.5,6. Cc iíidao especifica emitida pela Junta Comercial
13.5.7. Certidão de inteiro teor emitida pela Junta Comercial
..........,.
.
13.5.8. Alvará de funcionamento expedido pela vrefeitura Municipal do domicilio da empresa
13.6. 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. 70 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 juridica, qualificação técnica, qualificação econômico financeira e
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regularidade fiscal, bem como de que esta ciente e concorda 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
licitatorio, (Modelo --Anexo Vil)
13.6.4. Declarações divêrsáDeáIaração de autorização para investigações complementares;
Declaração de fidejØCé (véracidade dos documentos apréseritados e Déclaração que não
emprega .,ervidor Vubliccx conforme (Anexo XVI)

13.63. A não apreserítaçãõ.dos documentos acima referenqiados implicará na inabilitação do
licitante
13.6.6. No caso de a certidãoconter a informação "Esta Certidão
será aceito na forma autenticada

SÓ

é válida no original", não

13.6.1. Os documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do
proponente, Os documentos que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com
data não exLedente a 90 (noventa) dias, da expedição, ressalvada a hipótese de a Jicitante
comprovas 4 uc o documento ter,i prazo de validade superior ao convencionado, mediante
juntada da nurna legar pertinente

1368 Os rocumentos emitidos pela INTERNET, somente serão aceitos dentro do prazo de
validade e após a confirmação da autenticidade nos respectivos sites.
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
13.6.9. A coriprovação
somente sen exigida para efeito de contratação, observado o disposto nos , §§ 1 0 e 2 0 do art.
/7 . 43 da LO n° 1 23/2006 e alterações posteriores
13.6.10. As rn'uroempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documenlaçà exigida páraz efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente algi,mR restiição

13.6.10.1. N
ipotese acima descrita, havendo alguma restrição na comprovação da
regularidade fi:cl das rniàroempresas e empresas de pequeno pode, será assegurado o prazo
de 05 (cinco) ria 'iteis, 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 ' regtiíarzação da documentação
13.6.10.2. A mão regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior,
implicara na dei. idênc a do direito da microempresa ou empresa de pequeno pode vencedora a
contratação, sim pre,uizo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de lunho de
1993; sendo íacultadc ..ã 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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13.6.10.1 Em se tratando de microempresas e empresa de pequeno porte devêrá ser
apresentada, ainda, déblarãção de que detêm tal condiçâo, segundo previsão do ad; 11 do
Decreto n° 6.20412007; pata que possam gozar dos , benefícios outorgados pela Lei
Complementar n° 123106 é atualizada pela Lei Complementar n° 14712014, podendo ser utilizado
o modelo constante do (Anexo IV)
13.6.10.4. A falsidade de declaração prestada objetivándo os benefícios da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006 caracterizara o crime de que trata o art. 299 do Código Penal
sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção prevista no subitem 14.1
deste edital

.fl

13.6.11. Os documentos mencionados neste Capítulo deverão referir-se exclusivamente ao
estabelecimento da licitante, vigentes a época da abertura da licitação, podendo ser
apresentados em original, ou por qualquer processo de copia autenticada por tabelião de notas,
ou pôr copias não autenticadas, desde que sejam exibidos os originais para a conferência pela
Comissão Permanente de Licitação, ou por publicação em órgão de imprensa oficial, sob pena
de inabilitação
13.6.12. Encerrado o prazo para entrega dos envelopes, nenhum outro documento será
recebido, nem serão permitidas quaisquer emendas, rasuras, ressalvas, adendos, alterações,
acrescimos, substituições ou entrelinhas a documentação ou as 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 licitatorio 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
114. 11 A proposta financeira devera ser apresentada em 01 (uma) via impressa, isenta de
emendas, rasuras, ressalvas, alterações ou entrelinhas, em envelope fechado (ENVELOPE 02),
contendo na sua parte externa e frontal, além da razão social da licitante, os mesmos dizeres do
envelope de habilitação, substituindo-se o termo Habilitação pelo termo "Proposta"

14 11 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, acrescimos,
substituições ou entrelinhas 9 ,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
licitatório ou para instrução de :eventuais recursos interpostos.
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14.2. A proposta finaceira. : deverá ser apresentada de acordo com o modelo (Anexo VIII),
contendo nome completo,. CPF, estado civil, nacionalidade 'e número do telefone celular do
responsável da empresa que assinará o contrato.

14.3. Nome razão social, endereço da empresa e numero do Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas, no Ministério da Fazenda - CNPJ do Ministério da Fazenda,
144 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 país.
a)Orçamento constante de planilhas com indicação de preços por item, unitário e total, em
moeda corrente do país .'.'4Anexo IX).
b)Resumo Financeiro da Planilha de Preço (Anexo X)
c) Composição de custos unitários (Anexo XI)
d)Planilhas de composição analítica das taxas de 13.13.1. - Bonificação e Despesas Indiretas,
(Anexo XII) sendo OBRIGATORIA a indicação de Taxa Percentual positiva para cada um dos
itens listados no modelo.
e) Planilhas de composição analítica das taxas de Encargos Sociais aplicadas, conforme (Anexo
XllI),..sendo OBRIGATÓRI&•a.Indicação de Taxa de Percentual positiva para cada um dos itens
listados rio modelo.
f) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data da abertura
da Licitação
5

g)Cronograma físico-financeiro, o qual indicara o inicio e o termino da execução de todas as
':«» .•I•
obras, (Anexo XIV).
h) Declaração explicita do prazo de garantia integral dos serviços, que devera 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 os problemas decorrentes de falhas ou inadequações do serviço,
num prazo máximo de 72: (setenta e duas) horas, contados a partir da Lei n° 8.666193 e suas
alterações. Comunicação formal da Prefeitura Municipal de Acará, na forma do art. 69
combinados como art73.'............ '
"1
i) A proposta de preços não poderá ultrapassar o valor de referência constante na planilha
orçamentaria, sob pena de desclassificação da proposta
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14.5. :Q 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 unitarios, 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 necessarias a plena execução da obra, excluída a Prefeitura Municipal de Acara
de qualquer solidariedade

'

14.7. As empresas deverão apresentar, sob as penas da lei, em especial o art. 299, do Código
Penal Brasileiro, Deciárà$b*de Elaboração lndepéndenté 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

115.1 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 matéria.
15.2.:Da sessão serSi..r.ada ata circunstanciada que registrará todas as ocorrências que
interessem ao julgamento da licitação

-

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

15 4 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 inabilitara 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 rubrica-Ias juntamente
com os membros da Comissão
157 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 divuJgada, quando, então os licitantes terão vista da documentação
15.8. Anunciado o resultado da habilitação, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação
interpelara os licitantes, quanto a sua intenção de interpor recurso, que, se havendo desistência

F
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expressa, mediante a assinatura do 'Termo de Desistência de Interposição dc 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 ate 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 de 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 Licitaçâot
15.1L Quando todas as Licitantes forem inabilitadas ou todas as propostai forem
desclassificadas, aplica - se o Art. n°. 48 § 31 , a Entidade de Licitação deverá fixar aos
Licitantes o prazo de P8 (oito) dias úteis para apresentação de:, nova documentação ou de outras
propostas, escoimada das causas que determinaram a inabilitação ou a desclassificação
15.1 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 dó' processo licitatório
15.14 Quaisquer declarações reclamações ou impugnações feitas posteriormente à lâvratura
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 criterio
de MENOR PREÇO GLOBAL, POR ITEM, entendendo-se como
1
tal o valor total da proposta por item, sendo adjudicada a empresa vencedora de cada item
16.2:0 Presidente da Comissão Permanente de Licitação processará a abertura dos envelopes
das Propostas dos licitantes habilitados, desde que tenha hayido renúncia 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.

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

..
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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
inexequíveis ou não atendam aos requisitos deste Edital e seus anexos
16.5. Nenhuma proposta devera incluir qualquer vantagem não prevista neste Edital, ou
apresentar preço ou vantagem baseada 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, prevalecerão os primeiros, devendo a Comissão Permanente de
Licitação proceder as cgrreçôes necessárias, inclusive com rélação ao preço global
16 7 Serão desclassificadas as propostas

16.7.1. Que não atendam as exigências previstas do item 14 e subitens deste edital
16.7.2. Com o valor giobaLstiperior ao limite estabelecido ou bom preços manifestadàmente
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demostrada sua viabilidade
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade são compativeis com a execução do objeto
contratado, conforme art.48 da Lei n° 8. 666193.
16.8. Observadas as condições acima a Comissão Permanente de Licitação classificara as

propostas em ordem de menor preço por item Será vencedor 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,
116.9,11. É assegurada no presente Certame, como critério de desempate, a preferência de
contratação para as mioroemprêsas e empresas de pequeno porte
1692. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 10% (dez por cento)
superiores ao melhor preço obtido (menor proposta)
16.9.3. A inicroernpre&a 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 1 da LC 12312006 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 licitado, preenchidas as exigências deste Edital e seus anexos
16.10. Não ocorrendo a contratação da microempiesa ou empresa de pequeno porte, na forma
prevista no subitem anterior, serão convocadas as propostas remanescentes que porventur se
enquadrarem na ordem classificatoria, para o exercício do mesmo direito
PREFEITURA D
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116.10.11, O tratamento diferenciado a que aludem os subitens anteriores somente se aplicara
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 interposição de
recursos, que havendo desistência expressa da interposição, dar-se-á prosseguimento aos
trabalhos

'

17 DOS RECURSOS
17.1. Das decisões prciferidas 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 corno ad 109, incisos 1 e II e no parágrafo 4° da Lei n° 8666193 e suas
alterações, dirigidos por escrito a autoridade superior, por intermédio da Comissão Permanente
de Licitação, a qual podera 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° 8.666193 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 no 8.666193 devera ser entregue
contra recibo, na sala ide 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 decisao da Comissão Permanente de Licitação, caberá representar a autoridade
competente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do dia útil subsequente a data
de sua comunicação, que decidira sobre a sua procedência ou não, após manifestação da
Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Acara
Li

18 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
18 1 DA ADJUDICAÇÃO
PRCFE!TURA

e #

'SAcARA
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Municipiocl Acará
ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DOA CARÁ
PODER EXECUTIVO

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
18.2.1. Após a divulgação do resultado de julgamento das propostas e decorrido o prazo
recursal previsto em lei, e adjudicado o objeto a licitante vencedora do certame, o mesmo será
homologado pela autoridade competente da Prefeitura Municipal de Acará, com a devida
publicação nos órgãos oficiais e/ou no quadro de aviso da unidade gestora
19 DÁ CONVOCAÇÃO DO LICITANTE VENCEDOR

19.11- Ate a assinatura d, o contrato, a Prefeitura Municipal de Acara pode desqualificar licitantes
por despacho fundamentado, sem que estes tenham direitos a indenização ou ressarcimento e
sem prejuízo de outras,', sanções cabíveis, se tiver conhecimento de qualquer fato ou
circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone a idoneidade ou a
capacidade financeira, tecnica ou administrativa, inclusive sua inscrição no CADIN (Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados)
19.2. Depois de homologado o resultado da licitação, a Administração convocara o licitante
vencedor para que preste, no prazo de 05 (cinco) dias contados do recebimento da comunicação
oficiàlÇ a garantia de execução das obras e fiel cumprimento do contrato, podendo optar entre
caução em dinheiro, títulos dê dívida pública, fiança bancária e seguro garantia, a qual deve
corresponder a 3% (três por cento) do valor do contrato.

19.3. 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. 0 prazo de convocação a que se referem os subitens anteriores poderá ser prorrogado
uma vez por igual período, 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 exigências 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 Acará restarão caducos os seus
direitos de vencedor, sem prejuízo da aplicação das sanções prevista neste Edital
19.6. E facultado a Administração, quando ocorrer a hipótese do item anterior, adjudicar o objeto
licitado aos licitantes remanescentes, convocados na ordem de classificação, desde que nas
mesmas condições da proposta da primeira colocada, ou a licitação poderá ser revogada, caso
em que sê 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 uas
alterações
PREPLITORÀDr w
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20. DA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
20.1. A Prefeitura Muriicipàl de Acará poderá além das hipóteses previstas no item ante$ior, 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 rio todo ou em parte, o procedimento licitatorio

20.1 Na ocorrência de revogação do procedimento licitatorio, não será devida ao licitante
qualquer tipo de indenização, inclusive por lucros cessaptes
20.3. A anulação do procedimento licitatorio, ocorrida antes da retirada do instrumento contratual
equivalente, não gera obrigação de a Prefeitura Municipal de Acara, indenizar licitantes, sob
qualquer das hipóteses.

20.4. Da anulação ou da revõgação do procedimento licitatorio cabe recurso a ser dirigido a
autoridade superior competente na forma do inciso 1, alínea "c" do art. 109 da Lei n° 8.666193 e
suas alterações
21. DA RESCISÃO

21.1. A rescisão das obrigações decorrentes da presente licitação se processará de acordo com
o que estabelece a Seção V, , Cap. III, da Lei n°8666/93
22 DA GARANTIA CONTRATUAL
22.1. O licitante vencedor devera apresentar como garantia da execução das obras e fiel
cumprimento do contrato caução em dinheiro ou títulos de divida publica, ou seguro-garantia, ou
fiança bancaria, correspondente a 3% (três por cento) do valor do contrato

22.2' .Caso a garantia prestada consista em títulos da dívida publica, estes deverão ter sido
emitios sob a forma Scritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de
custodia autorizado pelo Banco do Estado do Para e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definido pelo Ministetio da Fazenda
223 Se for realizada acai.Jção em dinheiro, a empresa devera depositar na Conta Corrente
43.006-4 - Banco do Brasil S/A - Agencia 4014-2, em favor de Prefeitura Municipal der AcaraTributos,
22.4.. Qualquer que seja a modalidade escolhida pela Licitante, devera ser entregue, no ato da
assinatura do Contrato, 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 índice Geral de Preços do Mercado
(lGP-M) fornecido peta Fundação Getulio Vargas
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ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ
PODER EXECUTIVO

22.6. Após .0 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. 11— Serão de inteira e exclusiva responsabilidade da firma vencedora na forma do art. 71 da
Lei n° 8.666193, os salários dos empregados e todos os encargos previstos pelas leis fiscais,
comerciais, sociais e trabalhistas, inclusive os relativos a acidentes de trabalho, impostos,
gratificações, etc., decorrentes do contrato que venha a ser celebrado.
23.1.1. A inadimplência da Contratada para com os pagamentos acima referidos não transfere o
ônus da responsabilidade à Contratante, nem poderá onerar o contrato.
23.2. Caberá ao licitante vencedor:

a) Responder pelos danos eventualmente causados às instalações dos prédios, mobiliário,
maquinas e demais pertences da obra, ainda quando praticados 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 número de empregados contratados;
d) Não transferir a outrem,no iodo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da
Contratante;

>

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 à disciplina da
repartição ou ao interesse do serviço público;
f) Assumir inteira responsabilidade pela execução das obras, nos termos constantes nos
Anexos deste Edital, devendo os materiais a ser empregados receber prévia aprovação da
Contratante, que se reserva o direito de rejeitá-los, caso não satisfaçam os padrões específicos,
ou não possuírem certificação consoante às 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 assunto para os seus empregados;

PREFEITURA DE
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Municipio dó Atará
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ
PODER EXECUTIVO

1) Cadastrar os empregados no Departamento de Segurança da Empresa, bem como mantêlos, quando, em serviço, uniformizados e portando "CRACHÁ" de identificação e com
equipamento necessário • para o bom desempenho das obras, de acordo com a utilização
prevista pela obra,
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 diárias, assim como as comunicações com a Fiscalização da
Prefeitura Municipal de Abara
24 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
24.11 O Contrato 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 licitatório, será convocada
oficialmente, para no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato, sob pena de
decair o direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n 2 8;.666193,
garantida a 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 pssinarc:contrato ou se convidada a fazê-lo não atender ao chamado no
prazo de 05 (cinco) dias:úteis, decairá do direito a contratação sendo facultada a Prefeitura
Municipal de Acara, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazêlo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto
aos preços, ou revogar a licitação, independentemente da aplicação das sanções previstas
neste edital.
24.5. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante
vencedora que tenhar servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições
estabelecidas neste Ecital eseus anexos, independentemente de transcrição
24.6. Correrão por cor takdaGontratante as despesas de publicação do extrato do contrato nos
órgãos oficiais, que será, providenciada ate 10 (dez) dias corridos
24.7. Sem prejuízo do disposto na Lei 8666193, o contrato referente ao objeto descrito no tem 02
do presente Edital, será formalizado e conterá necessariamente as condições especificadas
neste instrumento convocatório, conforme Anexo XVII
248 O contrato deveraser assinado OBRIGATORIAMENTE digitalmente
25 DOS TIPOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

PREFEITURA O
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PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ
PODER EXECUTIVO

25,1. lIxecutado 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 dó contratado;
b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pe la F au tori d ade 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 art. 69 da lei n° 81666/93
25.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a licitante da responsabilidade civil pela

'

solidez e segurança das obras, dentro das limitações estatuídas, quer pelo contrato, quer por
legislação pertinente
26 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
26.11., Iniciada a execuç ãQ das obras pactuadas no Contrato de Empreitada por Preço Global por

Item, o pagamento zcra efetuado conforme medições emitidas pela Fiscalização da Obra, e
faturas devidamente atestadas pela Prefeitura Municipal de Acara, que dará conformidade a
porcentagem fisica executada obedecendo ao cronograma de entrega da obra
26.1. 1. Para fins de pagamento serão observados os procêdimentos adotados pela Prefeitura
Municipal deAcará.
26.2. O pagamento das obras prestadas a Prefeitura Municipal de Acara somente será efetuado

mediante credito em conta porrente 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 - ÇND junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, Prova de
Quitação com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, de 'icordo com o disposto no art. 29,
inciso III, da Lei n° E 666/1993, dentro do prazo de validade, sendo Certidão Conjunta de
Débitos relativos aos — ributos Federais e da Dívida Ativa da União, da sede ou do domicilio do
licitante, Cewdao Negativa ele Natureza Tributaria e Não Tributária da Fazenda Estadual da
sede ou dn domicilio do licitante, Certidão Negativa de Nature'a Tributaria, ou outra equivalente
na forma na ¼' da Fazenda Municipal, Certidão Negativa Je Débitos Trabalhistas - CNDT
vigente
26.4. O pagwrento dr, obras contratados será efetuado, na forma do art. 40, inciso, XIV alínea
1
"a" da Lei r° 6.66619 3 por etapa da execução das obras conforme o cronograma físicofinanceiro rndido eatestado pelo fiscal da obra e após , -ser atestada pela fiscalização da
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ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA
PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Acara a efetiva execução das etapas previstas nesse cronograma e no
Edital Convocatório.
26.5. O pagamento será por meio de faturas devidamente atestadas, acompanhadas do
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.
26.6. Nenhum pagamento será efetuado a contratada, enquanto não for comprovado o
recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social), correspondentes ao mês da
ultima competência vencida, bem como, apresentada nota fiscal/fatura devidamente atestada
por servidor designado, conforme dispõe o art. 67 da Lei n° 8 666/93, e suas modificações, ou
enquanto estiver pendente de liquidação 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 ia 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

27.11.-A Prefeitura Municipal de Acama 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 8 666/93 e alterações posteriores

fl

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 Municipat de Acara exercera ampla e irrestrita fiscalização na execução das
obras, objeto desta licitação, a qualquer hora, pelo Engenheiro designado pela Prefeitura
Municipal de Acara, sendo a mesma realizada, individual ou conjuntamente, para todos os
efeitos, adotando os procedimentos e padrões previstos nos projetos, nas especificações
técnicas e nas orientações de aparelhamento,
27.4., A fiscalização da obra da Prefeitura Municipal de Acara 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 ,5, O documento hábil pra 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 diarias,
visando a comprovação real do andamento da obra e execução dos termos do contrato, sendo
visado por ambas as partes
~
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27.6. O DIÁRIO DE SERVIÇOS deverá ser aberto mediante termo circunstanciado, lavrado na
primeira pagina, 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 lavrara o
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO
27.7.1 Para o recebimento pôvisório, a CONTRATADA deverá fornecer à Prefeitura Municipal
de Acara, 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
maquinas, instalações e equipamentos,
27.8. Decorridos 30 (trinta) adias do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, se as obras de
correção das anorrnalidàdes, porventura verificados forem executadas e aceitas pela
fiscalização da Prefeitura Municipal de Acara e, comprovados os pagamentos da contribuição
devida a Previdência Social relativa ao período de execução da obra, mediante a apresentação
do Certificado de QüitáãÓ.dà INSS e o comprovante do FGTS, será lavrado o TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO
28 DOS ACRESCIMOS 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 do § 2 0 , inciso II do mesmo artigo
29 DAS SANÇÕES
29 1 Os atos praticados por licitantes ou contratados, contrarias ao objetivo desta licitação ou de
satisfação total ou parõial a obrigação assumida, sujeitam-se os faltosos as penalidades
estabelecidas nos artigos 86 a 88 da Lei n° 8,666/93 e suas alterações, garantida, sempre a
defesa previa, recurso e vistas do processo na forma estabelecida pela lei, a saber
29.2. As sanções administçátivas 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 Acara,
29.2.1. São hipóteses, entre outras, de praticas irregulares e suas respectivas sanções
OcorYênciaõ
Deixar de entregar
1
exigida no Edital

documentação

Sanções Administrativas que poderão
ser
aplicadas
-

-

-

Advertência,
Multa,
Multa demora;
Suspensão Temporária
PREFEITURA DE
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Impedimento de licitar/contratar com
Prefeitura Municipal de Acará até 02 (dois)
anos;:

-

II Fazer Declaração Falsa

Advertência,
Multa,
Muita 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 Acará até 02 (dois)
anos,
—

-

-

:.
IV. Comportar--se de modo iriidôneo.

Advertência;
-Multa;
Multa de mora,
Suspensão Tenporária
Impedimento de licitar/contratar com
Prefeitura Municipal de Acará até 02 (dois)
anos;
-

-

.

-

A.

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

V Cometer fraude fiscal

-

-

-

—

VI. Não mantiver a proposta ou desistir do Advertência;
lance
Multa,
Multa de mora;
Suspensão Temporaria
Impedimento de licitar/contratar com
Prefeitura Municipal de Acará até 02 (dois)
anos;
-

-

-

-

VII. lJão assinar o contrato dunão retirar a Advertência;
nota de empenho, quando convocado Multa,
dentro do prazo de validade de sua Multa de mora,
Suspensão Temporária
proposta
Impedimento de licitar/contratar com
.•
Prefeitura Municipal de Acará até 02 (dois)
—

—

-

-

.
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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 trocidàLdbjeto, quando Advertência;
Multa;
notificado.
Multa de mora;
Suspensão Temporária
Impedimento de licitar/contratar com
Prefeitura Municipal de Acará até 02 (dois)
anos;
-

-

-

X. 'Substituir
estabelecido.

o

objeto fora

do

prazo Advertência;
Multa;
Multa de mora;
Suspensão Temporária
Impedimento de licitar/contratar com
Prefeitura Municipal de Acará até 02 (dois):
anos;
-

-

-

-

Xl. Deixar de executar qualquer obrigação
pactuada ou prevista em Lei e no Edital da
Licitação, em que não se comine outra
penalidade.
.•'

XII. Inexecução parcial do contrato.

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

-

-

-

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 Temporária
Impedimento de licitar/contratar com
Prefeitura Municipal de Acará até 02 (dois)
anos;
-

-

-

-
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29.3. Nas ocorrências dos itens II, III, V, XIII e XIV do acima, sem prejuízo de outras, será, ainda,
cominada à sanção de Declaração de Inidoneidade para licitar e contrata com a Administração
Pública.
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 liibontratada por perdas e danos que der causa pela prática de
irregularidades.
í

29.5. As sanções estabeleSas neste Edital, não impedem a anulação/revogação da licitação ou
a rescisão do contrato, acritério 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 apresenta ção da proposta, aplicando-se
a variação do Índice G
Oral de Preços - IGP - DI, ocorrida no período ou outro indicador que
venha a substituir, calculado mediante a seguinte fórmula:

V (1 - lo)
R= ------ -------lo
Onde:
R - Valor do reajuste piocurado:
V - Valor contratual a ser reajustado,
r lo - índice inicial .- refere-se ao índice correspondente à data de apresentação da proposta;
- ndice relativo à data do reajuste.
31. DAS DISPOSIÇÕES GERAiS
I,

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 apresentação da proposta obriga o proponente vencedor ao cumprimento de todas as
disposições contidas nesta TOMADA DE PREÇO e seus anexos.
31.4. A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste EDITAL, pois a
simples apresentação dos envelopes 1 e II subentende o conhecimento integral do objeto em
PREFEITURA DE
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licitação, bem como aceitação incondicional do presente EDITAL, não sendo aceitas alegações
de desconhecimento de qualquer clausula ou condição
31.5. A Comissão Permanente de Licitação poderá desclassificara 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 ôdireito à 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.

fl

31.7 A decisão da Comissão somente será considerada definitiva após homologação pela
Autoridade Superior.
31.8. A Prefeitura Municipal de Acará poderá revogar ou cancelar no todo ou em7parte o
processo, por razões de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado; pertinente esuficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la, por ilegalidade,
de ofício ou por provocações de terceiros.
31.9. Nenhuma indenização será devida as licitantes pela elaboração e/ou apresentação da
documentação e propostas relativas ao presente Edital.
31.10. As licitantes deverão cumprir as recomendações deste Edital, uma vez que a
inobservância de quaisquer de suas disposições constitui motivo de invalidação irreversível das
propostas. .
o

31.11. O . licitante éresponsável péla fidelidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação, pela manutenção do compromisso de fornecer o
objeto licitado, nas condições estabelecidas, dentro do prazo de validade das propostas
31.12. A simples participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável das normas
e condições oeste Edital e2 seus anexos, bem como, a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor.

31.13.. A Prefeitura MunicipalIde Acará não tomará em consideração alegações posteriores de
enganos, erros ou distrações, verificados nos preços apresentados
31.14. A anulação da licitação induz a do Contrato e não gera obrigação deindenizar; exceto
pelo que já foi fornecido ate a data em que ela for declarada, desde que não seja imputável a
cuIpa;prómovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.
31.15. Os casos orniy,os serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, com base
na Lei ri' 8:666/93 e suas. alterações.

,j
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31.16. O Foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem deste processo será o da
Comarca do Acará/Pará., afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
.1

31.17. Fazem parte integrante deste Edital:
Ariêxa 1 -• Memorial descritivo e Especificações Técnicas
Anexo II - Modelo de PrQcuração/Credenciamento;
Anexo III - Modelo de Declaração conforme dispõe o inciso XXXIII do Art. 7 0 da Constituição
.
Federal de 1988;
Anexo IV - Modelo de DeSração de enquadramento :de micro e pequena empresa,
Anexo V - Modelo de Declaração de que cumpre todos os requisitos de habilitação,
Anexa VI — Modelo de Declaração de Atestado de Visita Técnica;
Anexo VII - Modelo de Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua
habilitação
Anexo VIII -- Modelo de Apresentação da Proposta,
Anexo IX - Planilha de Orçamento;
Anexo X - Modelo de Resumo: Financeiro;
Anexo XI— Modelo de Composição de custos unitários;
Anexo XII - Modelo de Composição de BDI;
Anexo XIII - Modelo de Composição de Encargos Mensalista;
Anexo XIV - Modelo de Cronograma físico-financeiro;
Anexo XV Modelo dé:Dëc:Iaração Independente de Proposta;
Anexo XVI - Modelos de Declarações,
Anexo XVII - Minuta do, Contrato.
.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ
MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
1— MEMORIAL DESCRITIVO
Este memorial descritivo tem como objetivo estabelecer as normas e condições para a execução de
obras e serviços relativos à obra: Construção de sete pontes e três estivas de madeira nas
seguintes comunidades:
Pontes:
• Ponte da Marcela, na comunidade São Francisco (Araxiteurá) — 10,00x4,20m;
• Ponte da cornnp,de Bacurí — 12,00x4,20m
• Ponte do Tandicb;èdmunidade Igarapé Belém, trecho Mariquita — 12,00x4,20m;
• Ponte do km 32 Açr/Mojú, Igarapé Miangaua - 10,00x4,20m;;
• Ponte da comurilSt*Boa Esperança, Jurupariteua, Igarapé Mirindeua — 7,00x4,20m;
• Ponte da Comunidade São João Batista, São Francisco, Araxiteus - 10,00x4,20m;
• Ponte do assentamento Benedito Alves Bandeira — 10,00x420m.
ts;
Estivas:
• Estiva da comuiidadi do Nó (Malvina) — 200,OOX1 ,OOm;
• Estiva da comunidade Som Remédio (Mariquita) — 250 Oxi ,20m
. Estiva do Filho da Fortuna, Comunidade Espírito Santo, Araxiteua — 320,00x1 ,20m.

Conforme os projetos ÕcrnØendendo o fornecimento dos materiais, mão-de-obra com leis sociais,
equipamentos impostos e taxas assim como todas as despesas necessárias a completa execução da
obra pela empresa contratada
II- DISPOSIÇÕES GERAIS
1 - VERIFICAÇÕES E INTERpgTAÇõES
Compete a firma empreiteira, minucioso estudo de verificação e comparação de todos os
•
desenhos dos projetos especfÏcações e demais elementos integrantes da documentação técnica
fornecida pela PMA, bem como providenciar os registros nos órgãos competentes
Para efeito de interpretçç de divergências entre as especificações e os projetos prevalecerão
estes. Caso surjam dúvidas, bàbàrã a PMA esclarecer.
A planilha de quantidades, partes integrantes da documéntação fornecida pela PNIA, servirão
também para esclarecimentos ,em todos os itens de serviços através das indicações de características',
dimensões unidades, quantidadès e detalhes nelas contidas
Os valores dos insumos dos serviços afins, que não constarem explicitamente na planilha de
quantidades deverá ser considerado nas composições de custos dos referidos serviços
Os serviços de caráter perrnanentes tais como, pronto socorro, administração da obra limpeza
da obra equipr4flentos e maqyiMrios deverão ter seus custos inseridos na composição do BDI
Nestas especificações déveQ.r perfeitamente claro, que todos os casos de caracterização de,
matérias ou equipamentos por determinada marca, fica subentendido a alternativa "ou similar" a
juizo da fiscalização
2- OCORRÊNCIA E CONTROLE '
A empreiteira ficara pbrígada a manter na obra um livro diário de obras, destinado as
anotações pela contratada sobre p andamento da obra, bem como observações a serem feitas pela
fiscalização

Mepioriat Descritivo e Especificações Técnicas
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A empresa responsavel em decorrência de eventuais alterações feitas nos serviços de acordo
com a fiscalização, devera apresentar o "As Bulit" através de documentos que se tornem necessarios
tais como plantas, croquis desennos detalhes etc.
3 - ,MATERIAIS A EMPREGAR
O emprego de qualquer, material, com maior ênfase para o de acabamento como lajotas
cerâmicas ferragens esquadrias metais louças sanarias e etc estarão sujeito à fiscalização que
decidira sobre a atualização do mesmo
Todos os materiais deverão ser previamente aprovados pela fiscalização antes da sua
aplicação.
A empreiteira sera óbrigada a mandar retirar qualqjer material impugnado pelo
engenheiro/arquiteto fiscal dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no livro diário de
obras
4

FISCALIZAÇÃO

A fiscalização será eercida por engenheiro ou arquiteto designado pela PMA Cabe ao fiscal
verificar o andamento das obras e elaborar relatórios e outros elementos informativos
O responsável pela fiscalização respeitara rigorosamente o projeto e suas especificações
devendo a PMA ser consultada para toda e qualquer modificação
Em caso de inexistência ou omissão de projetos compete a fiscalização fazer a indicação e
proceder as definições necessaris para execução dos serviços como por exemplo, locais, padrões
modelos cores etc.
5- COMUNICAÇÃO E SOLICITAÃO
Toda comunicação e solicitação deverão ser registradas no' livro diário de obras, e quando
necessário, através de oficjo ou memorandos
6- PRONTO SOCORRO
1.
A empreiteira devi
dos operários que sofrerer

no local da obra, um serviço de pronto socorro para atendimentos
acidentes no canteiro de obras.

7- ADMINISTRAÇAO DA
1 11

A contratada deve
na direção da obra um preposto, com conhecimentos técnicos que
permitam a execução con
de todos os serviços, além dos , demais elementos necessários 4
perfëita administração da
almoxarife, apontada vigia e etc.
A contratada deve
ar com antecedência à PMA, o nome do responsável técnico, com
suásprerrogativas profissi
A PMA fica no dir
substituição do profissional indicado, no decorrer da obra, caso•
o mesmo demonstre insuficiente perícia nos trabalhos ou indisposições em executar as ordens da
fiscalização
A mão-de-obra a ser empregada nos casos necessários, devera ser especializada, onde será
obrigatória a utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI) apropriados a cada caso visando
a melhor segurança do operario, juntamente com os crachás dos trabalhadores relacionados para obra
A contratada será respp nsável pelas observâncias das leis decretos regulamentos portarias e
normas federais, estaduais õ..ttíunicipais direta e indiretamente ap}iôáveis ao objeto do contrato,
inclusive por suas subcontrataçlas
Durante a execução do serviços, a contratada deverá:

4
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Providenciar junto ao CREA as anotações de responsabilidades Técnicas - ART5
referentes ao objeto do contrato e especificações pertinentes, nos termos da lei no
6496-77.. ....
/ Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativas à
legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal
alocado nos serviços objeto do contrato
/ Efetuar pagamentos de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento
definitivo dos serviços.
/ A contratada de verá montar um escritório na obra com dependências confortáveis
para uso da fiscalização, dotado de pessoal e material necessário ao perfeito
funcionamqnto atendimento dos serviços de construção
/ A vigência àerá ininterrupta, por conta da contratadá, até o recebimento definido da
obra.
J

8— EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINARIOS
A contratada será responsável pelo fornecimento de todos.-,os equipamentos andaimes e
maquinarios assim como peqyenas ferramentas necessárias ao bom andamento e execução dos
serviços ate a sua conclusãp
Os agregados serão eçdos em silos previamente preparados.
9—LIMPEZA
A contratada será responsável pela limpeza permanente da obra durante todo o seu penado de
execução sendo responsável pela retirada de todos os materiais excedentes oriundos do processo de
construção da obra, como madeiras materiais brutos etc.
III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
1Â - SERVIÇOS PRELIMINARES
Locação da obra a aparelho
Para quaisquer locações, dpvera ser apresentado um plano de trabalho, o qual será submetido a
aprovação da fiscalização
Todos os serviços de topografia deverão ser feitos pela CONTRATADA acompanhada pela
PMM, cabendo a esta em qualquer caso a conferencia e atestado da documentação final
A CONTRATADA deverá assegurar, as suas expensas, a proteção e a conservação de todas as
referencias efetuar a relocaçãp do eixo nas diversas etapas de serviço ou a aviventação de outros
elementos que se fizerem necØssáiios, todos eles com base nas Ordens de Serviço fornecidas pela
PMM
o

• Placa de Obra em lona ci
A placa da obra ser:oM
madeira aparelhada de 3*1',.. oi$
que objetiva a exposição de qforr

plotagem de gráfica
Ida em lona com plotagem de gráfica e estruturada com régua de
endo o modelo adotado pelo GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ,,
NAR

. Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos
(
A CONTRATADA deverá 0r9cecler, à mobilização de equipamentos, instalações e mão-de-obra em
quantidade suficiente para a execução da obra nos prazos determinados e com a qualidade e segurança
adequadas Os equipamentos mobilizados deverão dispor de condições mecânicas, capacidade e
numero de unidades que perrinjtarri l executar os serviços previstos nos prazos previstos com segurança
e qualidade requerida

MemorlahDescrltivo e Especificações Técnicas
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20— INFRAESTRURA EM MADEIRA
As pontes terão sua infraestrutura composta por estacas de madeira com seção 12 x12
gravadas por bate estacas de Marcelo com 3 Ot Já a infraestrutura das estivas será composta por
estacas de madeira com seção 6"x6".
Todas as estruturas deverão respeitar o que esta definido em projeto
Toda a madeira utilizada devera ser de boa qualidade e procedência3.0 — MESOESTRUTURA EM MADEIRA

!fl

As pontes serão compostas por pilares de madeira nas seções de 8"x4" e 4 ,,x4", longarinas e
transversinas em peças de 12 x1 As estivas possuirão longarinas e tjansversinas de 2"x4".
Todas as estruturas d&visrão respeitar o que está definido em?ojeto.
Toda a madeira utilizada devera ser de boa qualidade e procedência
40— SUPERESTRUTURA - TA$ULEIRO, CONTENÇÃO E GUARDA CORPO EM MADEIRA
Os tabuleiros das pontes serão compostos por pranchetas em peças de 6 x3" deslizantes nas
dimensões 16"x3', guarda rodas com seção 10"x10",guarda corpo em peças 4"x4" e contenções em
peças 6"x3". Já as estivas terá9 as pranchetas em dimensões 1 "x4
Todas as estruturas deverão respeitar o que está definido em projeto
Toda a madeira ut1liz?Ø deverá ser de boa qualidade e procedência
50— PINTURA
Esmalte sobre madeira é! massa e selador
Nas estruturas de madeira a preparação se fará com o lixamento e limpeza das superfícies
depois aplicar a tinta esmalte da merca Coral, Suvinil ou Similar.
Se as cores não estiverem definidas no projeto caberá a FISCALIZAÇÃO decidir sobre as
mesmas mediante prévia consulta ao autor do projeto Todas a vezes que uma superfície tiver sido
lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova e depois com um pano seco para remover
todo pó antes de aplicar a demão seguinte
Toda superfície pintaqp devera apresentar, depois de pronta uniformidade quanto á textura
tonalidade e brilho (fosco semi-brilho
e brilhante)
11
1.

6.0 - LIMPEZA

e

1

Deverá ser executada a limpeza e manutenção diária da obra para evitar a acumulo de restos de•
materiais no canteiro Todo 9.0 ritulho proveniente das atividades devera ser removido e colocado em
Iocàl conveniente definido pela fiscalização.
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ANEXO II
MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO

Por este instrumento público de procuração ou instrumento particular, a empresa ....... .....
..............(razão social da empresa), inscrita no CNPJ sob n° ................
......com sedd

.................................(endereço completo), Bairro

............ . ...... .........., Cidade de ..............................Estado do.
..................com CEP: ........................ . nomeia como
procurador(a) o(a) Sr.(a),
....(nome do procurador) .................. ............... (nacionàlidade,
cidade de nascimento, profissão, estado civil, etc.), portador (a) da cédula de identidade RG no
.........do Estadmdo ...................(Estado emissor do documento) e
inscrito(a) no CPF/MF SoL. fl9

h . ...................

residente na .........................

..(endereço completo),. Bairro ..............................Cidade de .........

1:

.................. ...Estado do ......................... com CEP .......... ......
a representa-la na licitação instaurada pela Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de Acara, na modalidade TOMADA DE PREÇO N° 03100112018 CPL, na
qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para praticar todos os atos
pertinentes ao presente certame em nome da empresa supra mencionada, 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

PREFEITURA DE
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ANEXO III
A
Prefeitura Municipal de Acará
Trav. São José n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/Pará
Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇO ,No 03100112018 - CPL

MODELO DE DECLARAÇÃO CONFORME D!SPÕE O INCISO XXXIII DO ART. 70 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
A empresa ................................(razão social da empresa), inscrita no
CNPJ sob no 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 tnscrito(a)'nó CPF/MF sob n° , DECLARA, para fins do
disposto no inciso XXXIII do a R. 70 da Constituição e na Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

Local e Data.

(Nome do Representante)
CPF n° do Representante
RG n° do Representante
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ANEXO. IV
A
Prefeitura Municipal de Acará
Trav. São José no 120, Bairro Centro, cidade d.e Acará/Pará
Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇO N° 03100112018 - CPL

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA
A empresa ................................(razão social da empresa), inscrita no
CNPJ:sob no ...........................por intermédio de seu representante legal o (a)
Sr (a)
(nome do representante. :legal) ..................................portador (a) da cédula
do Estado do

de identidade RG n°

(Estado emissor

do documento) e inscrito (a) no CPF/MF sob n° DECLARA, para fins do
dispásto no item 13.6.í02rd& EDITAL DA TOMADA DE PREÇO. N° 03100112018 - CPLYsob as
sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que estr' empresa, na presente data, e
considerada
MICROEMPRESA, conforme Inciso 1 do artigo 3 0 da Lei Complementar n° 123, de
-

1411212006 e suas alterações,
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3 0 da Lei Complementar
n° 123, de 1411212006 e suas alterações
Declara ainda que, por preencher os requisitos legar, 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

PREFEITURA DE

eAcARA
Travessa São José n° . 120—Praça da Matriz centro - Acara 1 Pará - CEP 68690-000

.

Prefeitura Municipal de Acará
Trav. São José n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/Pará
Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇO N°03100112018- CPI-

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
A empresa. . . . . . ... .....................(razão social da empresa), inscrita no
, por intermédio de seu representante legal o (a)

CNPJ sob n°

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

iéõDHc

................................portador (a) da ( cédula

de identidade RG no .................do Estado do ...................(Estado emissor
do documento) e inscrito(a) no CPF/MF sob n° ...................DECLARA, que cumpre
todo os requisitos de hábilitáão exigidos neste Edital, qtÍanto às condições de habilitação
jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal, bem como
de que esta ciente e concorda com o disposto neste Edital em referêri'c,a Habilitação e Proposta
de Preços, constantes dos itens 13 e 14 do edital da TOMADA DE PREÇO N° 03100112018 —
CPL
.E por ser verdade, assino a presente declaração sob as penas da lei
Local e Data

... . •

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

W

41
ø

PREFEITURA DE

ACARA

UNIDOSoUINO(4ANOA HlSIA.

Travessa. São José n°. 120— Praça de Matriz centro - Acará 1 Pará - CEP 8690-000

A
Prefeitura Municipal de Acará
Trav. São Jose no 120, Bairro Centro, cidade de Acara/Para
Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇO N° 03100112018 - CPI-

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

Declaramos, par? ,,o fim de atender ao Previsto no Edital da TOMADA DE PREÇO N°
03100112018 - CPL, que. .p4a) Sr. (a)
na

, CPF no

qualidade

de

representante

da

empresa

CNPJ

no

telefone______________________________
compareceu na

. , verificação e certificação das

--

quantidades i medidas e estado das instalações a serem construídas/reformadas e
esclarecimento das atividades a serem executadas
(.

Acara, PA, em

de

de 2018

Representante da PMA

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

-

..

PREFEITURA DE

-

CACARA
Travessa São Jose n ° 120— Praça da Matriz centro - Acara 1 Para - CEP 68690-000

Municipio dõ Acará
ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ
PODER EXECUTIVO

ANEXO VII
A
Prefeitura Municipal de Acará
Trav. São Jose n° 120, Bairro Centro, cidade de Acara/Para
Comissão Permanente detcitção
TOMADA DE PREÇO N°031001/2018 - CPL

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO
DE SUA HABILITAÇÃO

'

A empresa
(razão social da empresa), inscrita no
CNPJ sob no
por intermédio de seu representante legal o (a)
Sr (a)
(nome do representante legal): .................................portador (a) dá cédula
de identidade RG n° do Estado do (Estado emissor
do documento) e inscrito(a) no CPF/MF sob n° ................... DECLARA, sob as penas
da lei que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no processo
licitatorio da TOMADA DE PREÇO N°031001/2018 - CPL, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores

Local e Data

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

PREFEITURA DE

PAcARA

MC VA O IV VOU IA,

Travessa São José no. 120 . Praç a da Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 6869Q-000

.

Local e Data

•

r

Prefeitura Municipal de Acará
Trav. São José n° 120, dá &roCentro, cidade de Acará/Pará
Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇO NO 03100112018 - CPISenhora Presidente:
Em atendimento a TOMADA DE PREÇO solicitado, que objetiva a Contratação de
Empresa
para
execução
de
na
, no município de -/PA., Apresentamos
nossa proposta nas seguintes condições
-1

1)
2)
3)
4)

- Preço Global do ltem:.
- Prazo de Execução:
dias;
- Prazo de Validade da Proposta _____dias,
-. Condições de Pagamento:

Na oportunidade, declaramos submissão aos termos expressos no referida TOMADA DE
PREÇO e seus 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 Edyçação, na forma do art. 69 combinado com o ad 73, da Lei n°
8.666193 e suas alterações
Atenciosamente,
(Nome do Representante)
CPF n° do Representante
RG n° do Representante

PREFEITURA DE -

Travessa &o José n °. 120 - Praça da Matriz Centro– Acará 1 Pará –CEP 68690-000

Município ao Atara
ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DOA CARA
PODER EXECUTIVO

ANEXO IX
PLANILHA DE ORÇAMENTO

ANEXO
MODELO DE RESUMO FINANCEIRO

ANEXO XI

cI)DELO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ANEXO XII

MODELO DE COMPOSIÇÃO DE BDI

ANEXO XIII

ELO DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS MENSALISTA

ANEXO XIV
ODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(Parte integrante do CD ROOM)

PREFEITURA DE

Travessa São José n°

-

Praça da Matriz Centro

-

Acará! Pará

-

CEP 68690-000
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARA PA
BDI
1.0

CUSTOS INDIRETOS,

1,600%

LI
12
13
1.É

Administração Central ØLocal
Seguros + Garantia:

1,000%
0,150%
0200%
0 250%

20

TRIBUTOS
Pis
Cofins
ISS
INSS

.2.1
2.2
23
•214

— 3O

Riscos
:.
Despesas Financeiras

,

.:

13,150%
0,650%
3,000%
5000%
4,500%

.
-

. .. .

3.1

ILUCRO
ILucro

2,230%
2230%

4.0

ITAXA TOTAL PE BOI

19,60%

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União - TCU, o cálculo do BOI deve ser feito da
seguinte maneira

..:.t(.1..AC+5+R+0*(1 + DF) &(L4L I

)

—1

rrÃ•l, Canelas FiiIu
V 1502763729.
kfr C»
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I'1

ESTADO DO PARA

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO
Ai
A2
A3
A,4

A7

1

DESCRIÇÃO.

. . .
INI:S.
SESI
H.
SENAI
.
.
INCHA
SEBRAE
.
Salário Educação
Segufõ Contra Acidentes de Trabalho
FGTS
>» .!*
SECONCI

36
37
38
39
310

Repoyso Semanal Renumera$.
Feriados
Auxílio - Enfermidade
. ..
13 0 Salário
Licença Paternidade
.
Faltas Justificadas
Dias, de Chuvas
.
Auxílio Acidente de Trabalho
FériasGozadas .
.
Salário Maternidade

0,00%

..
.

.
.
.

Y.:.

2
3
Á

Aviso Prévio Indenizado
AvisoPrevio Trabalhado
Ferias Indenizadas
Depó s ito Rescisão Sem Justa Causa
Indenização Adicional
..

.
»
•.

Reincidência de Grupo A sobre Grupo E

1
2
'

%

1

000%
1,50%
1,0Q%
0,20%
0,60%
2,50%
3,00%
8,00%
TOTALI
GRUPOB

31
32
33
34

HORISTA

MENSALISTA

GRUPO A

TOTALI
GRUPO

16,80%
16,14%
4 , 16%
0,93%
11,10%
0,07%
0,74%
2,83%
0,1.1%
10,86%
0,03%
48,97%

7,14%
017%
320%
5,31%
0,60%
TOTAL
16,42%
GRUPOD
823%

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso
Previo Indenizado
TOTAL
TOTAL(A+B+C+D).•.

.
.

.

.

.

0,00%
1,50%
100%
0,20%
0,60%
2,50%
3,00%
8,00%
0,00%
16,80%
Não Inside
Não Inside
0,70%
833%
0,05%
0,56%
Não Inside
0,08%
8,15%
0,02%
17,89%
5,36%
0,13%
241%
3,99%
0,45%
12,34%
3,01%

O 60 °/°

0,45%

8,83%
91,02%

3,46%
50,49%
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MODELO DE DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
Processo n 0 003lDOlí2Õi8
TOMADA DE PREÇO N° 03100112018 CPL
-

•'

Eu,
, (nacionalidade'), (estado civil), (profissão), portador
_, PC/(UF), e do CPF n°
, na condição de
do RG no -representante devidamente Constituído de (Identificação completa da licitante) doravante
denominado simplesmente (Licitante), para fins do disposto no item 14.7 da TOMADA DE
PREÇO N° 031001/2018- CPL, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código
Penal Brasileiro, que
(a) A proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO N° 03100112018 - CPL foi
elaborada de maneira independente pela empresa licitante, e o conteúdo da mesma não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO N° 03100112018 - CPL, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa,
(b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da TOMADA DE PREÇO N°
03100112018 - CPL nãc:foi»iriformada, discutida ou recebida de qualquer outro participante
potendial ou de fato da TOMADA DE PREÇO N° 03100112018 - CPL por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
(c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO N°031001/2018 - CPL quanto a
- participar ou não da referida licitação,
(d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO N°
03100112018 CPL 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°
031001/2018 - CPL antes da adjudicação do objeto da referida licitação,
(e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participr da TOMADA DE PREÇO N°
03100112018 - CPL não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido
ou recebido de qualquer integrante da Comissão Permanente de Licitação responsável pelo
certame antes da abertura oficial das propostas, e
(f) Que esta plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detem plenas
poderes e informações p.ara;.firmá-la.
Local e Data
(Nome do Representante)
CPF n° do Representante
RG n° do Representante
PREFEITURA DE

a

SAcARA
Travessa São Jose n° 120- Praça da Matriz centro - Acará 1 Para - CEP 68690-000

MODELOS DE DECLARAÇÕES

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

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA INVESTIGAÇÕES
COMPLEMENTARES
(A empresa inscrita no CNPJ
por intermédio de seu
representante legal o Sr
portador da carteira de identidade
no___________ e inscrito no CPF n°
, autoriza, por este instrumento
a Prefeitura Munícipal de Acara a realizar todas as investigações complementares
que julgar necessárias a habilitação no processo licitatorio da TOMADA DE
PREÇO N° 031O01/098 - CPL
Acará (FIA),

de

de 2018.

Nome e número da identidade do declE

rC

condições do Ed
verídicas e fiéis 1

DE FIDELIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS
APRESENTADOS
para os dévidos fins de direito, que aceitamos todas as
ia:TOMADA DE PREÇO N°031001/201.8 - CPL, sendo
s as informações e documentos apresentados
,ara (PÁ), •

de

• de 2018.

:tibrrie e número da identidade do declarante

PREFEITURA DE

Travessa São José n° 120— Prça da Matriz centro

-

Acará / Para - CEP 68690-000

••..

Muni40''8S Atara
ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA
PODER EXECUTIVO

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA SERVIDOR PUBLICO
REFERENTE À: (MODALIDADE LICITATÓRIA A QUAL VAI PARTICIPAR)

A empresa
inscrita no CNPJ:
_________ por intermédio.
de seu representa. nte legal o Sr.
portador da carteira de
identidade n°_ ___..F........é 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 número da identidade do declarante

.

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

PREFEITURA DE

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ

ANEXO XVII
XVII- MINUTA DE CONTRATO
O Município de ACARA, através da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA, neste ato denominado
CONTRATANTE, localizado na Travessa São José n° 120, inscrito no CNPJ (MF) sob o n° 05.196.548/0001-72,
representado pelo(a) Sr.(a) AMANDA.OLIVEIRA E SILVA, e, de outro lado a
inscrita no
Y
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° 2/2018-031001 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se
CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as
Cláusulas que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente Contrato tem .como objeto a Contratação de Empresa de engenharia para construção de 07
(sete) pontes e 03 (três) estivas n.çte.upicípio de Acará - Pará
CLAUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS
1 Os serviços ora contratados compreendem as especificações, descritas nos Anexos do edital da
TOMADA DE PREÇOS n° 2/201803L001, partes integrantes deste Contrato,.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
1.0 valor total deste Cortatoé. de R$ ............... ( .................................................... ), discriminado de acordo
com a planilha integrante da propostade preços e o cronograma físico-financeiro apresentados pela CONTRATADA
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
1 Os serviços deverão ser , exqcutados ate
1 1 - O prazo pura jniçio dos serviços será de ate 5 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem
de Serviço expedida pela CONTRATANTE e o de conclusão, será de acord9 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° 2/2018-031001
2 Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado no processo
licitatorio n° 2/2018-031001, tomando como base o disposto no artigo 45, paagrafo 1 °,inciso 1, da Lei n° 8 66/93
CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA
TVSAOIOSVN 12h
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA
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1 Será exigida da CONTRATADA a apresentação a 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 dinheirb ou títulos da divida publica,
1.1 .1 - a garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em caderneta de
poupança em favor da CONTRATANTE
1.2 seguro-garantia;
1.3 - fiança bancária,•
2. No caso de rescisão 4rSrp Contrato, por culpa da CONTRA'1ADA, não será devolvida a garantia,
responsabilizando-se a CONTRATADA por perdas e danos causados ao CONTRATANTE, alem de sujeitar-se a
outras penalidades 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, n forma do artigo 54, da Lei ti0 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55,
do mesmo diploma legal
CLAUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE
1_A vigência deste Contrato Lera inicio 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
,—CLAUSULA NONA - DOS EN(ARGOS DO CONTRATANTE
1 Caberá a CONTRATANTE
1 1 - permitir o ivre çss dos empregados da CONTRATADA ao local da prestação dos serviços
de reforma e adequação,
1.2 - prestar as itformaç
responsável técnico da CONTRATADA;

e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou

1.3 - acomparilitite fiscali
Comissão para tanto formalmente designad

o andamento dos serviços de reforma e adequação, por intermédio da

4
1

1.4 - autorizar úàis4uer
durante a sua execução, mediantç,orçam(
ACARA, desde que comprovada a necessid

riços pertinentes ao objeto deste contrato, decorrentes de imprevistos
detalhado e previamente submetido e aprovado pelo Município de
deles;

TV SÃO JOSÉ N° 120
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1. 5 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações
passadas pela CONTRATANTE OU com as especificações constantes dos Anexos do Edital da TOMADA DE
PREÇOS n°2/2018-031001,
1.6 - solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes dos
Anexos do Edital da TOMADA DEPREÇOS n'2/2018-031001;
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 a CONTRATADA, alem dos encargos previstos nos Anexos do Edital da TOMADA DE PREÇOS
-n° 2/2018-031001
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 4e acidente,
c) taxas, impostos e contribuições,
d) indenizações;
e) vales-roiiço;
O vales-transporte; e
g) outras quepõrventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
1.2 - manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares da CONTRATANTE, porem, sem
qualquer vinculo empregaticio com o órgão;
1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares da
,—CONTRATANTE,
1.4 responder, pelos danos causados diretamente a Administração da CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução da reforma e adequação, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE,
1. 5 - responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propnedade da
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução ddos serviços,
1.6 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus
empregados na execução dos serviços ou no recinto da CONTRATANTE,
1.7
assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar,
1.8 - verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços:

TV SÃO JOSÉ No 120
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a) no caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões as Normas
Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá a CONTRATADA formular imediata comunicação escrita a
CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos serviços.
1.9 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os
serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização,
1.10 - providenciar.,, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução dos serviços, no
sentido de evitar qualquer tipo de acidente;
1 li .. fornecer instalações adequadas para a fiscalização dos ser 'iços de reforma e adequação,
1 12 instalar uma placa de identificação da obra com os dados necessários e na forma da legislação
pertinente;
.13 - remover o, entulho,e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra,
durante todo o período de execução especialmente, ao seu final;
1 14 - prestai a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente Contrato, conforme o disposto
no § 1' do art. 56 da Lei n° 8.666/93;
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 como objeto,
1.16 comunicar a Administração da CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de
caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
1.17 - responsabili,ar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro de obras,
vigilância,; organização e 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°2/2018-031001;
;;:A'......
1 18 - responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços
pela CONTRATANTE e pelos atraotaçarretados por esta rejeição;
1 19 responsabi1izarse 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 pu fundações capacitadas para este fim, quando do uso de similar ao descrito nas
Especificações Técnicas constantes do Edital da TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-031001, sempre que a
fiscalização da CONTRATANTE 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 fiscal Izção da CONTRATANTE, quando solicitado;
1.22 - responsablizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados,
TV SÃO JOSÉ NI2O
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obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar andamento conveniente dos
trabalhos,
1.23 - submeter à aprovação da Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, o(s) nome(s) e o(s)
dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, porventura, venha a substituir
o originalmente indicado;
1.24 - garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos ás 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 periodode garantia de que tratam os itens 1.24 e desta Clausula, a CONTRATADA
deverá, sob pena de ser incluída no cadastro de empresas suspensas de participar em licitação realizada pelo
CONTRATANTE, atender aos cjiamados da CONTRATANTE no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da
romunicação oficial, c
1.26 - manter, durante to da a execução dos serviços de reforma e adequação, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na TOMADA DE PREÇOS n°
2/2018-033001.
2. Caberá, ainda, à CONTRAT4I A, 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 - remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra, e
2.4 - cumprir ca4a uma Øas normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do Trabalho
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
1 A 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 vinculo empregaticio com a CONTRATANTE,
1.2 - assumir, tabçm, 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 rsponsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução
deste Contrato
TV SÃO JOSÉ N 120
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2 A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na Condição anterior, não
transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administração da CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto
deste Contrato, razão pela qual CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa
ou passiva, com a CONTRATANTE:
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - IÁS OBRIGAÇÕES GERAIS
1 Devera a CONTRATADA observar, também, o seguinte
1.1 - é 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
nouver previa autorização da Administração da CONTRATANTE, e
1.3 - e vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste Contrato,
1.3.1 - a s!4bcontratação parcial dos serviços só seta admitida se previamente autorizada pela
Administração da CONTRATANTE
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS
1 Caberá a CONTRATADA providenciar, junto ao CREA, a devida Anotação de Responsabilidade TecnicaART relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com a legislação vigente
2 O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos devera ter vinculo formal com a
CONTRATADA e devera ser o indiçado na fase de habilitação do certame licitatorio da TOMADA DE PREÇOS n°
2/2018-03l001.
rCLAUSULA DECIMA QUARTA,- DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
1 Durante o período devigêqcia 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
L2 atestar os dpcumentos 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 S
especificado, sempre que essa medida se tomar necessária.
3 A CONTRATADA devera indicar preposto, a ser submetido a aprovação da Administração da
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CONTRATANTE, durante o período de vigência deste Contrato, para representá-la sempre que for necess ário.!
4. A CONTRATADA deverá manter no local da obra, durante a sua.xecução, 01 (um) engenheiro inscrito
no CREA e aceito pela Administração da CONTRATANTE, que na ausência do responsável técnico, se não for o
próprio, para representá-la sempre -que for necessário.
5. O representante da CONTRATANTE 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
,—CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DA REFORMA
1 Após concluído, o objetp 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 '6 ' bjeto deste contrato será efetuado por Comissão designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstancido, assinado pelas partes, após o decurso do prazo máximo de 30 (trinta)
dias úteis, necessário a observação, ou a vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 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 obrigações assumidas pela COT1TADA e atestada sua conclusão pela CONTRATANTE.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
1 A atestação das notas físqais/faturas referente as etapas dos serviços executados objeto deste Contrato
caberá ao CONTRATANTE
ANTE ou a servidor designado para esse fim
CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA - DA DESPESA
1 A despesa com a execuçãq dos serviços objeto deste Contrato, mediante a emissão de notas de empenho,
esta a cargo da dotação orçamentaria Exercício 2018 Projeto 1801 154510007 1 033 Construção de Pontes e
Pontilhões , Classificação econômiça 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 para atendimento dessa fin4idacje, a ser consignada a CONTRATANTE, na Lei Orçamentaria do Município.
CLÁUSULA DECIMA OITAVA - DO j AGAMENTO
1,. Obedecido o Cronograing Físic -Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitará à CONTRATANTE
a medição dos trabalhos execut4dos iUrna vez medidos os serviços pela fiscalização, a CONTRATADA apresentará
nota fiscal/fatura de serviços para liquic ação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem
bancaria creditada em conta correiltequ fr que nominal ao credor no prazo de - 1.0 (dez) dias contados da apresentação
dos documentos na CONTRATANTE
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1 1 - Somente serão pâgôs os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização,
1.2 - as medições serão efetuadas pela fiscalização, obedecendo-se o seguinte:
1.2.1 - 4üinzehalnente, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, quando serão
feitas as medições pela Comissão fis'calizadora da CONTRATANTE, considerando-se os serviços efetivamente
executados e por ela aprovados, tôifiãndó por base as especificações e os desenhos do projeto;
1.2.2 assinadas com o De acordo do
1.2.3 - as mc
(,-do mês subsequente e a fiscalizãçãot

[os os Boletins de Medição dos Serviços, em duas vias, que devêrão ser
Técnico, o qual ficará com uma das vias;
deverão ser solicitadas pela CONTRATADA até o 3° (terceiro) dia útil
(dois) dias úteis para executar a medição.

1.3 - A critério daJ.isçalização e no exclusivo interesse da CONTRATANTE, as medições poderão
ser feitas considerando-se 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 de custos unitários apresentadas pela CONTRATADA
1.111- entende-se por custo a cotação de preço apresentada pela CONTRATADA na
TOMADA DE PREÇOS n' 2/2018 -, 031 , 901, menos o BDI contratual; e
1.122- o BDJ relativo aos materiais e equipamentos, bem, ainda, a parcela dos serviços
relativos a mão-de-obra e respectjvo BI, serão pagos após a efetiva e completa aplicação dos materiais e instalação
dos equipamentos
1,4
as notas fisçais/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 n°8212/91
1.4.1 - No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues a CONTRATANTE em
data posterior a indicada no item anterior será imputado a CONTRATADA o pagamento dos eventuais encargos
moratorios decorrentes
13 - 0 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 no 8.666/93, e ver ficação da
regularidade da CONTRATADA junto a Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço CRF.
2 O pagamento da primeira tapira/nota fiscal somente poderá ocorrer, se acompanhada dos comprovantes

dos seguintes documentos
2,1 - Registro da obra - rio CREA,
2.2 Matricula da obra no INSS, e
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2.3 - Relação dos Empregados - RE
3 A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços
executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em perfeitas condições de funcionamento ou
de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.
4 A CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos deste Contrato.
5 Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação de
penalidade ,ã CONTRATANTE,

6 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convenoignado que o índice de compensação financeira devida pela CONTRATANTE,
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM=IxNxVP
Onde:
EM = Encargos moratorios,
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga
= taxa de compensação financeira =. .9,00016438, assim apurado
T=(TX/lOO)
365

I-=(6/100) 1=0,00016438
365

TX = 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 O presente Contrato podera ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93, desde que

haja interesse da Administração daÇONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas, adequadas a
este Contrato
2 A CONTRATANTE poderá alterar unilateralmente este contrato nos seguintes casos
2.1 - quando houver modificação do projeto ou das especificações, 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.
CLÁUSULA 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 até o limite dó25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1°
e 2°, da Lei n°8.666/93.
ii •. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor contratado; e
1.2 - nenhum acrescimo poderá exceder o limite estabelecido nesta clausula, e
1.3 - nenhuma 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 do 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 VIGESIMA PRIMEIRA DAS PENALIDADES
1. O atraso injustificadona:e,eéução 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 omaximo de 10% (dez por cento), recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez
comunicada oficialmente.
2 Pela inexecução 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, temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração da CONTRATANTE, pelo prazo de ate 2 (dois) anos,
2.4 - declaração de inidoneidade 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 penalidaçle, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
3 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita as penalidades tratadas no
item anterior
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Cláusula Sexta; 3.1 - pela não apresentação da apólice de seguro contra riscos de engenharia, conforme disposto na

3.2 - pelo atraso na execução da obra, em relação ao prazo proposto e aceito,
3.3 - pelo não curnprimënto dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro;
3.4 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso eIhregado na execução da obra, que vier
a ser 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
3.5 pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se
r—\efetivar no prazo máximo de 5 (cinco) çlias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data de
rejeição.
3.6 - pelo descumprimeno de alguma das Clausulas e dos prazos estipulados neste Contrato e em sua
proposta.
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 n.° 8.666/93.
:..•., .

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 ficará isenta das, perialidades mencionadas.
6 As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com a Administração da CONTRATANTE, e declaração de imdoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Publica poderão ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados
CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDAI- DA RESCISÃO
1 A inexecução total 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 tormalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a amlã ddfésa.
2 A rescisão deste Contrato poderá ser
2,1 determinada por ato unilateral e escuto 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 mínima de 30 (trinta) dias,,
2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para a Administração da CONTRATANTE, e
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2.3 - judicial, nos temiõsda legislação vigente sobre a matéria.

3 A rescisão administrativa ou 'amigável devera ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.

CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS CONSIDERAÇÕES ESPECIFICAS
1. As dúvidas e/ou omissões; porventura existentes nas Especificações constantes do Edital da TOMADA DE
PREÇOS n°2/2018-031001, serão resolvidas pela CONTRATANTE
2. Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA estar
ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada serviços constantes das Especificações
.
...........
3 A CONTRATADA ficara obrigada a executar fielmente os serviços programados nas especificações, não
se admitindo modificações sem a previa consulta e concordância da CONTRATANTE

CLAUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA DA CONTRATADA
1 Este Contrato fica vinculado aos termos da TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-031001, cuja realização
decorre da autorização da CONTRATANTE, constante do processo licitatorio n° 2/2018-031001, 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
administrativamente, serão piocesadas na Comarca do Município de ACARA com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, salvo nps casos previstos no art. 102, Inciso 1, alínea "d" da Constituição Federal
2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor
e forma, para que surtam um ao efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,
/—CONTRATAN1 E e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo
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