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PREFEITURA MUNICIPAL DOAcARA
PODER EXECUTIVO

EDITAL 0E TOMADA DE PREÇO N°. 01100112018- CPL
PROCESSO N° 01100112018
DATA DA REALIZAÇÃO 24/1012018
HORÁRIO DE INICIO DA SESSAO as 09h00min (horário oficial de Brasília - DF)
LOCAL:•.Prefeitura do Município de Aàará - Pará
O MUNICIPIO DE ACARA - ESTADO DO PARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ/PA,
com sede a Trav. São José n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/PA, por intermédio da
Ilustríssima Sra Prefeita Municipal de Acara/PA, mediante Comissão Permanente de Licitação
designado pela Portaria n° 041/2017-GAB, de 02 de janeiro de 2017, publicada em 02 de janeiro
de 2017 quadro de Avisos da Prefeitura Municipal do Acara - Para, torna publico para
conhecimento dos interrsados que fará realizar processo Lrbitatorio na modalidade TOMADA
DE PREÇO, Upu MENOR PREÇO, regime de execução indireta e empreitada por PREÇO
GLOBAL, POR ITEM, ias condições estabelecidas neste Editil e seus Anexos
A sessão de process&merftb da TOMADA DE PREÇO será realizada no horário e data
supracitado rio item 06 (seis) e seguintes, e será conduzida pelo Presidente e Membros da
Comissão Permanente de Licitação, designados nos autos do processo em epígrafe,
acompanh da pela Assessoria Técnica e Jurídica do Município e demais interessados que se
fizerem prrsenres Na ausência o impedimento de qualque um dos membros da Comissão
Permanente de Licitaçao indicâdo neste Edital, poderão atuar outros servidores oficialmente
capacitados e designados pela administração municipal
O Edital cornpet e maiores 'informações poderão ser obtidos na Sala do Departamento de
Licitações, prédio da Prefeitura Municipal do Acara, Estado do Para, sito a Tiav. São Jose n°
120, Bairro tr raro, cidade de AcarafPA, no horário das 09h0Qmin as 13h00min, a partir, de sua
publicação nos o'çtãos oficiais ,de publicidade ate a penúltima data anterior aquela estipulada
para sua aLettja, desde que a empresa tenha feito a visita técnica e a caução da garantia da
proposta, loca este dispenivel também a partir da public3ação do edital onde possa ser
examinado e adquirido o projetc básico e demais elementos constantes de seu anexos

1 DA LEGISLAÇÃO REGENTE DA LICITAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO
1.1. O procedimento licitatorio obedecera, integralmente a Lei Federal n° 8 666/93, a Lei
Complementar n° 12106 e suas alterações e demais normas e exigências legais e
regulamentares pertinentes deste Edital, inclusive no tocante a fiscalização e acompanhamento
pela Prefeitura Municipal de Acara/PA
2 DO OBJETO
2.1. A presente licitação tem como objeto a Contratação de Empresa de engenharia para
construção da escola municipal Nossa Senhora das Dores II neste Município de Acara Para, conforme Projeto, Planilha Orçamentaria Especificações e Normas Técnicas, constante
dos anexos desta TOMADA DF PREÇO, que são partes integrante e indivisivel do presente
instrumento convocatório.
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3 DO PRAZO
3.1. A execução da obra devera ser realizada num prazo máximo 120 (cento e vinte) dias
consecutivos, a contar da emissão da AES (autorização de execução de serviços) pela
Prefeitura Municipal de Acara/PA
4 DO VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO

com

4. 1. O valor global máximo estimado pela Prefeitura Municipal de Acara para a realização da
o disposto no inciso X do ad 40 da Lei n 8. 666193 .
obra esta em conformidade
4.1.1 O valor estimado da presente Licitação e de R$ 222 389,97 (duzentos e vinte e dois mil e
trezentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos)
5 DA DOTAÇAO 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
DOTAÇÃO[
12 361 00031015

ESPECIFICAÇÃO
Construçâo, reforma, AmphaçãoeAparelhamento
das Unidades Escolares

E. DE DESPESA
1,
1

44 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
'

6.1.1 No dia 24/1012018 de 08h45mtn as 09h00min, recebimento dos documentos de
credenciamento e recebimento dos envelopes contendo a documentação de habilitação e
propostas de preços, que deverão ser entregues em envelopes separados e fechados na Sala
do Departamento de Licitações, prédio da Prefeitura Municipal do Acara, Estado do Parp, sito a
Trav. São Jose n° 120 Bairro Centro cidade de Acara/PA
6.2. Não havendo expcdiente 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 jurídica 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 docurnõntação
exigida para habilitação
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A
licitante
deverá
possuir
capital
social
ou valor do patrimônio líquido de no mínimo 10%
7.2.
(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, conforrhe Art. 31, § 30 da Lei n° 8.666193
e suas alterações.
7.3. Quando da participação das Microempresas e Empresás de Pequeno Porte deverão ser
adotados os critérios estabelecidos nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 12312006 e
alterações posteriores.
7.4. No poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação:
7.4.1: Servidor ou dirigentede qualquer Órgãoou Entidadevinculada ao Órgão promotor da
licitação, bem assim, a têmprésa da qual tal servidor ou dirigente seja sócio, dirigente ou
responsável técnico.
7.4.2. Empresa associada ou.que tenha sido associada ao Consultor ou qualquer outra entidade
que tenha elaborado o Projeto Básico;
7.5. A Licitante arcara integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua
proposta de preços, independente do resultado do procedimento licitatorio,
7.6. Nenhuma empresa ou instituição vinculada a entidade licitante será elegível para participar
deste processo li c itató ri o
.; :

ü

7.7. Não será admitida nesta licitação a participação de
a) Con'só'rcio do empresas,ob nenhuma forma,
b) Empresa declarada inid4nea por órgão ou entidade da administração publica direta ou
indireta, federal estadOaI,municipal ou do Distrito Federal,
c) Empresa que esteja cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e/ou
impedimento cM contratar com a Administração Publica Direta e Indireta da União, Estados,
Municípios ou Distrito Federal;:,,
d) Empresa que se enoontreirenh 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 contrôlador, 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 devoto ou controladores, responsáveis técnicos ou subcontratados,
haja alguém que seja servidor publico ou que tenha sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias
anteriores a data da publicação, desta licitação,
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g) Parentes da autoridade responsável pela homologação do procedimento (Acórdão n°
607/2011-Plenario, TC-002.12812008-1, rei Min-Subst André Luis Carvalho, 16 03.2011);
.

h) Deputados e Senadores, de modo direto ou indireto, segundo o art. 54, inciso 1 alinëa "a" e
inciso II, alínea "a" da Constituição Federal (Acórdão n° 179312011-Plenario, TC-011 64312010-2,
rei Min. Valmir Campelo, 06 07201 1)
8 DA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

<

8.1. Os pedidos de esciareójrnentos referentes ao processo hcrtatorio deverão ser solicitados por
qualquer pessoa e enviados por escrito, ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação
em ate 05 (cinco) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da sessão publica, por uma
das seguintes formas
8 1 1 Mediante entrega protocolizada,
8 1 2 Para o e-mail licitada ó ãcara@hotmail.com
,

;~

.

8 1 3 A Comissão Permanente de Licitação respondera por escrito, pelas mesmas vias os
esclarecimentos solicitados ate 03 (três) dias úteis anteriores a data da Licitação a todos os
licitantes
8.2. Os questionamentos.:réspondidos estarão, sempre que possível disponível no e-mail:
licitacao_acara@hotmail com, para ciência de todos os interes s ados .
83 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 responsabilidade do interessado a obtenção de aderidos : , e/ou
esclarecimentos, não podendo alegar desconhecimento em relação a infori,ações
disponibilizadas relativas ao Edital
8.5. As respostas aos escLarecimentos prestados pela Comissão Permanente de Licitação serão
anexadas nos autos do processo licitatorio e estarão disponíveis para consult a por qualquer
interessado.
9 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATORIO
9.1. E facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos da presen e licitação, até
05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de. habilitação
(Documentação), devendo a Prefeitura Municipal de Acara/PA, por intermédio d 3 Comissão de
Licitação, julgar e responder a impugnação em ate 03 (três) dias uteis
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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 1 3hoOmin
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 feita tempestivamente 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 detçrminada 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
procratinatória.
1•

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

•fl:

10 1 A licitante devera yistoriar o local onde serão executados os serviços objeto deste certame,
por intermédio do representante legal da empresa, para inteirar-se das condições e do grau de
dificuldades existentes, em companhia de servidor da Prefeitura Municipal de Acara/PA
desighado para esse fim. ..

a) Neste caso, nenhum liqit..te, em nenhum momento, poderá alegar desconhecimento do local
e das condições de execução do objeto licitado, muito menos como pretexto para não executar a
obra nos termos requeridos neste Processo Licitatorio
b) E de responsabilidade dá Contratada a ocorrência de eventuais prejuizos em virtude de sua
omissão na verificação dos locais de execução do objeto licitado

b

10 2
licitante poderá vistoriar o local onde será executado o objeto desta licitação ate o
segundo dia útil anterior a data fixada no preâmbulo deste Edital, com o objetivo de inteirar-se
das condições e grau de difi4uldade existente A vistoria devera ser realizada pelo representante
legal da empresa, devidamer'rte credenciado e previamente agendado na secretaria municipal de
obras.,: .
.'.,..
..
.
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10.3. A declaração de vistoria, elaborada de acordo com o Anexo constante deste Edital, deverá
ser visada por servidor da Prefeitura Municipal de Acará/PA.
II. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
11.1. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante.
112 Tratando-se de proprietário ou sócio
11.2.1. Cópia de documento de Identidade de fé pública comiotografia, devidamente autenticados
em cartório ou pela Comissão.
<'

11.2.2. Cópia do ato constitutivo e alterações contratuais ou cópia do ato constitutivo na sua forma
consolidada, devidamente registrado na Junta comercial, devidarnente autenticados em cartório
ou pela Comissão.
11.3 Tratando-se de Procurador

11.3.1. Cópia de documento de identidade de fé pública corr. fotografia, devidamente autenticados
em cartório ou pela Comissão.
11.3.2. Termo de credenciamento (conforme modelo do anexo II) devidamente autenticado em
cartório ou Procuração (original ou cópia autenticada) com poderes para representar a empresa
em ftitações, ou especificamente. para este certame e suas respectivas fases.

11.3.3. Cópia do ato constitutivo e alterações contratuais ou cópia do ato constitutivo na sua forma
consolidada, devidamente registrado na Junta comercial, devidarnente autenticados em cartório
ou pela Comissão
11.4. IA licitante deverá juntar ainda aos documentos & credenciamento cópia do termo de
retirada deste editai e do certificado de registro cadastral, NAO sendo aceito o credenciamento da
licitante sem o mesmo
11.5 O representante legal da licitante que não se credenciar 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 reunão de abertura do
envelope Documentos'
11.6 Como condição previa ao credenciamento a CPI- verific,á o eventual descumprirnento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
111.6.11.: Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas - CEIS, mantido pela
Controla:loFia-•Gerai da União:
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11.6.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça.
11.6.3A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante.
11.6.4. Constatada a existência de sanção, a CPL NÃO credenciara a licitante, por falta de
condição de participação.

fl

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 atc do
credenciamento poderão ser usados como sendo parte dos documentos da licitante desde que
não comprometa a lisura dó certame.
11.8. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser
comótuvinte.
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 ACARA/PA, com a seguinte identificação na parte externa
ENVELOPE N° 01 (HABILITAÇÃO)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA - PARA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TRAV. SÃO JOSÉ N° 120, BAIRRO CENTRO, ACARAIPA
NUMERO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL COMPLETA DO LICITANTE.
DATA E HORA DA ABERTURA:
fTOMADA.DE PREÇO:N ° 01100112018—CPL
ENVELOPE N°02 (PROPOSTA)
PREFEITURA MUNICIPAL IDE ACARA - PARA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TRAV. SÃO JOSÉ N° 120, BAIRRO CENTRO, ACARA/PA
NUMERO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL COMPLETA DO LICITANTE
DATA E HORA DA ABERTURA:
REF TOMADA DE PREÇO N° 011001/2018—CPL
12.11\..Os envelopes deVeão1estar 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 documentos, do interior dos envelopes N° 01 - HABILITAÇÃO e N° 02 PROPOSTA DE PREÇOS deverão estar assinado e rubricados pelo representante legal da
licitante e organizados sequencialmente em ordem cronológica, de acordo com o solicitado nos
itens 13 e 14 do edital, sob pena de inabilitação e desclassificação
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13 DO ENVELOPE N°01 - HABILITAÇÃO
13.1. Apresentar, dentro db. ENVELOPE n o . 01, lacrado, os seguintes documentos
discriminados:

a,

seguir

13 2 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A HABILITAÃOyRIDICA
13.2.1. Cópia do RG eCPF.dos sócios da empresa Licitante devidamente autenticado em
cartorio ou por servidor publicã mediante a apresentação do original,

n

13.2.2. Registro comercial, no caso de empresa individual

13.2.3: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores, a Lei n° 10.40612002 (Código Civil Brasileiro),
13.24: Inscrição do atõ.c*ititutivo, 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 poder á ser apresentado na sua forma , consolidada.

13.3. DOCUMENTAÇAORELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
113.3.1. , Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda (CNPJ-MF);

13.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, Distrito Federal, ou municipal,
relativo à sede da licitante.pertjnente ao seu ramo de atividade e compatível com objeto desta
. ..
licitação;

7

-

113.3.1 Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida 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;

7

13.34 Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito negativo,
expedida pela Fazenda Estadual, da sede da lnte ou Certidão de Não Contribuinte,

13 3 5 i Certidão Negativas de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeito negativo,
expedida pela Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte;

PkEPETURA DE
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13.3.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular rio qumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
13.3,7. Certidão Negativa dê Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do Título V1,1-A, da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5452, de 1 1 de maio de 1943
(Lei n° 12440, de 07 de junho de 2011)
134 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

7

1341 Certidão de Registro'e Quitação Pessoa Jurídica do CREAICAU, de sua respectiva
Região, com validade a data de apresentação da habilitação, devidamente atualizada em todos
os seus dados cadastrais e contratuais, devendo constar nesta que existe em seu quadro
engenheiro civil
13.4.2. Certidão de Registrb e Quitação Pessoa Física do CREA/CAU, de sua respectiva
Região, com validade a data de apresentação da habilitação, devidamente atualizada em todos
os seus dados cadastrais, devendo constar que e engenheiro civil
13.4.2.1. Comprovante de 1que o responsável técnico integra o quadro permanente da
proponente na data prevista para entrega dos invólucros, que devera ser feita mediante a
apresentação da copia da carteira de trabalho autenticada ,em cartório ou pela Comissão ou
copia do contrato de prestação de serviços autenticado em cartório ou pela Comissão
13422 O item anteiror refere-se ao responsável técnico que não seja sócio da proponente

-

114,1 Certidão de •Acrvo:. Técnico devidamente emitida pelo CREA ou outro conselho
competente, comprovando que o responsável técnico do proponente, tenha executado obra ou
serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior
relevância e valor significativo do objeto da licitação
13 43 1 No caso de das ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional,
ambos serão inabilitado'.

13.4.4. Atestado de capacidade técnica devidamente registrado no CREA ou outro conselho
competente, comprovando que o proponente tenha execu<ado serviços de caracteristicas
compatíveis com o objeto desta licitação ou serviços similares de complexidade tecnológica e
operacional superior.
1
13.4.5 A Declaração de Visita , Técnica faz parte deste item, e Lera que vir dentro do Envelope n°
01 (HABILITAÇÃO), a nao apresentação da mesma, implicara na inabilitação do licitante
13.5i DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO, ECONÔMICA FINANCEIRA
13.5.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social (DRE), já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados po\
PREFEITURA DE
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índices oficiais quando encerrado ha mais de 03 (três) meses da data de apresentação da
proposta. Na hipótese da atualização ou aumento do patrimônio líquido, a licitante terá que,
obrigatoriamente, apresentar documento que altera aquela demonstração devidamente
arquivada na Junta Comercial e/ou Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas.
13.5.11. O balanço Pafrinchial referente ao último 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 existência, sendo isenta a apresentação da capacidade financeira da empresa
b) Os índices deverão ser demonstrados por cálculos efetuados por contador ou técnico
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade - CRIO, os quais deverão ser
extraídos da demonstraçào do Balanço Patrimonial devidamente registrado no órgão
competente na forma da legislação vigente, cujos documentos, balanço e demonstrativo, já
devërão estar inclusos dentro do envelope de habilitação, sendo vedada a sua inclusão durante
a sessão ou apresentação a posteriores,
c) O balanço e as demonstrações contábeis deverão ser apresentados por 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 (atualizada) com finalidade balanço patrimonial Poderá, também, ser
apresentada copia da publicação em jornal, devidamente autenticada
de Liquidez
MA!is
Geral (LG) Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou igual a 01 (um),
resultante da aplicação das fôritiulas abaixo, com valorb extraídOs dë ewbálsnço atrImQnial

í::dl:i:ÕRa:hté será
d) DEMONSTRAR, a boa , situação financeira

d.1) índice de Liquidez Geral (LG) maior ou igual a 1, obtida pela formula: -

AC+RLP
LG= ------------------- k 1
PC + ELC
d.2) índice de Solvência Geral (SG) maior ou igual a 1, obtida pela formula
AT
SG= -------------------> 1
PC+ELC
d.3) índice de Liquidez Corrente (LC) maior ou igual a 1, obtida pela formula

AC
LC= -------- - ---------- > 1
PC
OBS Os fatores constantes das formulas acima serão extraídos do balanço patrimonial
exigido no item 13.5.1. deste Edital, em que
'\
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AC - Ativo Circulante
RLP Realizável em Longo Prazo
PC Passivo Circulante
ELP - Exigível em Longo Prazo
AT - Ativo Total
13.5.2. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação
extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante
1115,1
3 Garantia de PopÕsta - 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 1, da lei n° 8.666193.
13.5.4. Se a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o .licitante deverá tomar as seguintes
providências:
13.5.4.1 - Se for realizada a caução em dinheiro, a empresa devera depositar na Conta
Corrente: 43006-4 - Bânco do Brasil S/A - Agencia 4014-2, em favor de Prefeitura Municipal de
Acara-Tributos
13.5.42. O Certificado deRióebirnento de Caução e o comprovante da garantia de manutenção
da proposta (completa) deverão vir dentro do envelope n° 01 (HABILITAÇÃO)
13.5.4.3. A garantia prestada, só será liberada após a decisão que inabilitar ou desclassificar a
licitante, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação, e no caso de habilitadas
e classificadas, após a adjudicação e homologação do seu objeto. Exceto a do vencedor, cuja, a
devolução ocorrera apos a assinatura do contrato, podendo ser retida e reforçada como garantia
do contrato,
............
13.5.5. Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial.
13.5.6. Certidão especifica, emitida pelapinta Comercial.

13.5.7. Certidão de inteiro teor emitida pela Jjiip Comercial
13.5.8. Alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal do domicilio da empresa
13.6. OUTROS COMPROVANTES E ELEMENTOS

7

13.64. Declaração da Empresa de que não possuem em seu quadro, trabalhadores menores de
14 a,18 anos conforme dispõe o inciso XXXIII do Art. 7 0 da Constituição Federal, conforme
(Anexo Ill)
13.6.2. Declaração de que cumpre todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital, quanto
as condições de habilitação Jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e
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regularidade fiscal, bem como de que está ciente e concorda com o disposto no Edital em
referência (Modelo - Anexo V);
13.6.3. Declaração de inexistência de fato supervenieKté impeditivo de sua habilitação,
atestando a inexistência de circunstâncias que impeçam a empresa de participar do processo
licitatório, (Modelo —Anexo VII).
de autorização para investigações complementares,
13.6.4. Declarações diversas ,(Declaração
,
Declaração de fidelidadeeracidade
dos documentos apresentados e Declaração que não
fr v
emprega servidor public6cõnforme (Anexo XVI)
113.6.5 A não apresentação dos documentos acima referenciados implicara na inabilitação do
licitante.
13.6.6. No caso de a certidãu conter a informação "Esta certidão só e valida no original", não
será aceito na forma autenticada
13.6.7.. Os documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do
proponente Os documentos que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com
(noventa) dias, da expedição, ressalvada a hipótese de a licitante
data não excedente a 90..(no
comprovar que o documento. ,,tem prazo de validade superior ao convencionado, mediante
juntada da norma legal pertinente.
13.6.8. Os documentos emitidos pela INTERNET, somente serão aceitos dentro do prazo de
validade e após a confirmação da autenticidade nos respectivos sites.

'

13.6.9. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
somente será exigida para efeito de contratação observado o disposto nos §§ 1 0 e 20 do art.
43 dá LCn° 12312006 e alterações posteriores.
13.6.10. As microempPØsas:;e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição:

113.6A01. Na hipótese acima descrita, havendo alguma restrição na comprovação da
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo
de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração
•
Pública, para a regularizaçãc da documentação. •
136.10.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior,
implicara na decadência do direito da microempresa ou empresa de pequeno porte vencedora a
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993, sendo facultado a 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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13.6.10.3. Em se tratando, de microempresas e empresa de pequeno pode deverá ser
apresentada, ainda, declaração de que detêm tal condição, segundo previsão do art. 11 do
Decreto n° 6.204/2007,... para que possam gozar dos benefícios outorgados pela Lei
Complementar n° 123/06 e.atualizada pela Lei Complementar n° 14712014, podendo ser utilizado
o modelo constante do (Anexo IV).
13.6.10.4. A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar n°
123, 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

13.6.11. Os documentos mencionados neste Capitulo deverão referir-se exclusivamente ao
estabelecimento da licitante, vigentes a época da abertura da licitação, podendo ser
apresentados em original, ou por qualquer processo de copia autenticada por tabelião de notas,
ou por copias não 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 licitatono ou para instrução de eventuais recursos interpostos
13.6.13. Após a fase de habilitação não caberá desistência de proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação
14 DO ENVELOPE N°02— PROPOSTA DE PREÇOS
14.1. A proposta financeira devera ser apresentada em 01 (uma) via impressa, isenta de
emendas, rasuras, ressalvas, alterações ou entrelinhas, em envelope fechado (ENVELOPE 02),
contendo na sua parte externa e frontal, alem da razão social da licitante, os mesmos dizeres do
envelppe de habilitação substitpindo-se o termo Habilitação pelo termo "Proposta"
14.1.1. As Propostas de Preços poderão conter outros dados e informações que a critério do
licitante, sirvam para melhor documentar e esclarecer os serviços a serem executadas

a

14 1 2 Não serão permitidas emendas, rasuras, ressalvas, adendos, alterações, acréscimos,
substituições ou entrelinhas 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, dpstinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo
licitatorio ou para instruçç de eventuais recursos interpostos
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142 A proposta financeira 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,
14.4.A Proposta de Preço deverá conter: (Anexo VIII):
a) Preço unitário e globdi de cada item fixo e ureajustavel das obras, em algarismos e por
extenso, em moeda corrente do pais
a)Orçamento constante de planilhas com indicação de preços por item, unitário e total, em
moeda corrente do pais (Anexo IX)
b)Résúmo Financeiro daPianiuia de Preço (Anexo X).
c) Composição de custos unitários (Anexo XI)
d)Ptanilhas de composição analítica das taxas de B.D.I. - Bonificação e Despesas Indiretas,
(Anexo XII), sendo OBRIGATÓRIA 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
XIII), sendo OBRIGATORA a indicação de Taxa de Percentual positiva para cada um dos itens
listados no modelo

'

f) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data da abertura
da Licitação
g)CrorÊograma físico-fina nceiro, o qual indicará o início e o término da execução de todas as
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 Acara, na forma do art. 69
combinados com o ad 73
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. O prazo de garantia exigido no item "h" começa a contar a partir da emissão do atestado
de conclusão definitiva das obras, expedido pela Prefeitura Municipal de Acará, em consonância
com as disposições legais pértinentes.

14.6. Os preços unitários, parciais, totais e globais que compõem a planilha de custos do
licitante terão obrigatoriamente que contemplar todas as despesas decorrentes de materiais,
mão-de-obra, equipamentos, leis sociais, beneficios e despesas indiretas, lucro e demais
composições necessárias à plena execução da obra, excluída a Prefeitura Municipal de Acará
de qualquer solidariedade
14.7. As empresas deverão apresentar, sob as penas da lei, em especial o art. 299, do Código
Pena l: Brasileiro, Declaraqão»de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo
(Anexo XV) deste Edital
14.8. Em nenhuma hipótese e sob qualquer fundamento serão aceitas propostas apósa hora
fixada para o inicio da licitação.
15 PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO

15.1. A licitação será processada e julgada nos termos da Lei n° 8.666193 e suas alterações e
suplementada pelas demais legislações vigentes que regem a matéria.
15 2 Da sessão será lavrada ata circunstanciada que registrara 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 ,,dar Comissão e também por todas as licitantes
15.4. .As dúvidas que sgttI durante a reunião serão esclarecidas a juízo da comissão ou
deixadas para posterior deliberação, devendo o fato ser registrado em ata, em ambos os casos

15.5. A Comissão inabUitarrác. Licitante e desclassificará as propostas que não contiverem as
informações requeridas nos itens 13 e 14, respectivamente, ou que contrariarem este Edital
15.6. Os concorrentes deverão examinar todas as propostas, devendo rubricá-las juntamente
com os membros da Comissão
15.7. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, decidir pelo exame e
julgamento da documentação na mesma sessão de abertura da licitação ou em outra, em data a
ser oportunamente divulgada, quando, então os licitantes terão vista da documentação
15.8. Anunciado o resultado da habilitação, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação
interpelara os licitantes quanto a sua intenção de interpor recurso, que, se havendo desistência
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expressa, mediante a assinatura do "Termo de Desistência de Interposição de Recursos' poderá
dar prosseguimento aos trabalhos, com a abertura dos envelopes da Proposta.
15.9. Caso os envelopes contendo a documentação e propostas não sejam abertos na mesma
sessão, todos os envelopes serão lacrados, rubricados por todos os membros da Comissão de
Licitação e pelos licitantes presentes e guardados em cofre até a data marcada • para a
realização de nova sessão, devendo constar em ata essa ocorrência, com a indicação da
quantidade de envelopes recebidos.
15.10. Após o Presidente da Comissão Permanente de Licitação declarar encerrado 'o prazo
para recebimento dos envelopes, com os documentos de habilitação e com as propostas,
nenhum outro poderá ser,íS:ebido.
15.11. O não comparecimento da licitante ao ato de abertura das propostas ou falta de
assinatura na respectivaí ata s quando for o caso, implicara a aceitação das decisões da
Comissão de Licitação
15.12. Quando todas as Licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem
desclassificadas, aplica - se o Art. n° 48 § 30, a Entidade de Licitação devera fixar aos
Licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras
propostas, escoimadas das causas que determinaram a inabilitação ou a desclassificação
15.13 A critério da Comissão Permanente de Licitação, não serão considerados motivos para
inabilitação ou desclassificação as simples omissões formais, na documentação ou proposta,
que sejam irrelevantes, não prejudiquem o perfeito entendimento da proposta e não
comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatorio

n

15 14 Quaisquer declarações, reclamações ou impugnações feitas posteriormente a lavratura
das atas não serão levadas em consideração
16 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
16.1. No julgamento das propostas classificadas por atender aos aspectos documentais
explicitados no item "Envelope N° 01 - HABILITAÇÃO", atendidas as condições prescritas neste
Edital, será adotado o criterio de MENOR PREÇO GLOBAL1 POR ITEM, entendendo-se como
tal o valor total da proposta por tem, 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 havido renuncia expressa e unânime
do direito de recorrer ou se findo o prazo legal, não tenha havido interposição de recurso ou,
ainda, após o julgamento de eventuais recursos interpostos
16.1 Após abertos os envelopes, todas as propostas serão lidas em voz alta e rubricadas a
cada folha pelos licitantes presentes e pela Comissão Permanente de Licitação
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16.4. Serão desclassificadas as propostas que sejam omissas, vagas, imponham condições,
ocasionem dúvidas quanto ao seu teor, contenham preços excessivos ou manifestamente
inexequíveis ou não atendam aos requisitos deste Edital e seus anexos
16.5. Nenhuma proposta deverá 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 às cortQis necessárias, inclusive com relação ao preço global.
16.7. Serão desclassificadas:as propostas:
...
16.7. 1. Que não atendam 'as exigências previstas do 'tem 14 e subitens deste edital
16.7.2. C•xn o valor global, superior ao limite estabelecido ou com preços manífestadamente
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 compatíveis com a execução do objeto
contratado, conforme art.48 da Lei n° 8.666193.
16.8. Observadas às condições acima a Comissão Permanente de Licitação classificará 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);
16S: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
r às licitantes .serão • convocadas, sendo vedado qualquer outro processo;
16.9t É assegurada, nØptesente Certame, como critério de desempate, a preferência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
16.9.2; Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas .apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 10
(dez por cento)
superiores ao melhor preço obtido Kmenor proposta).
16.9.3;. A microernpre'u'Õu empresa de pequeno porte mais bem classificada deverá declarar,
por escrito, que aceita c ferecer proposta com valor interior ao do primeiro colocado, no prazo de
30 minutos, nos teimes do art 44, § 1 0 da LC 12312006 Havendo interesse em formular nova
proposta., deverá apresentá-la em até 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 à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma

prevista no subitem anterior, serão convocadas w, propostas remanescemnes que porventura se
enquadrarem na ordem classificator', para o exercício do mesmo direito
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16.10. 1. O tratamento diferenciado a que aludem os subitens anteriores somente se aplicará
quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno pode
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, §S°, do Estatuto das Licttações
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
117.11 Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação, caberá

17.11.t Recurso, no prazô•de:05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura
da ata, em consonância como art. 109, incisos 1 e II e no parágrafo 4 1 da Lei n° 8.666193 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° 8666193 e suas
alterações terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e razões
de interesse publico, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos
17.1.3. O recurso interposto, na forma do art. 109, da Lei n° 8666193 devera ser entregue
contra recibo, na sala de Licitação, e será comunicado aos demais licitantes, que poderão
impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subsequente
ao recebimento da comunicação efetuada pela Prefeitura Municipal de Acara, podendo, ainda
qualquer licitante, dentro do prazo legal, obter vistas do processo
17.1.4. Somente serão considerados os recursos devidamente fundamentados, protocolizados
dentro do prazo legal.
17.2. Mantida a decisão da Comissão Permanente de Licitação, caberá representar a autoridade
competente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do dia útil subsequente a data
de sua comunicação, que decidira sobre a sua procedência ou não, após manifestação da
Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Acara

18. DAADJUbICAÇÃQE.. HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
181 DA ADJUDICAÇÃO:
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ESTADO DO PARA

PREFEI TURA MUNICIPAL DO A CARA
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
18.2.,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 Acara, com a devida
publicação nos órgãos õfiiiMeJou no quadro de aviso da unidade gestora.
19 DA CONVOCAÇÃO DO LICITANTE VENCEDOR

119.11—Até a assinatura do 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, técnica ou administrativa, inclusive sua inscrição no CADIN (Cadastro
Informativo do Créditos não Quitados)
1192. Depois de homo&Dgado o resultado da licitação, a Administração convocara o licitante
vencedor para que preste, no prazo de 05 (cinco) dias contados do recebimento da comunicação
oficial,, a garantia dê execução das obras e fiel cumprimento do contrato, podendo optar entre
caução em dinheiro, títulos de divida publica, fiança bancaria e seguro garantia, a qual deve
corresponder a 3% (três porcento) do valor do contrato
19.3. Prestada a garantia, a adjudicataria 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
194 Q 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 no prestar a garantia ou desistir de retirar o termo de contrato ou
nstwmento 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 Acara restarão caducos os seus
direitos de vencedor, sem prejuizo 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 se aplicara a primeira colocada, por inexecução total do contrato, a critério da Prefeitura
Municipal de Acara, qualquer das sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666193 e suas
alterações
RPEITORA W
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20 DA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
20.1. A Prefeitura Municipal de Acara poderá alem das hipóteses previstas no item anterior, por
razões de interesse público decorrente de fato superveniente, revogar a presente licitação a
qualquer momento, antes •da•assinatura do contrato dela decorrente ou, em caso de constatação
de ilegalidade, anular no todo ou em parte, o procedimento licitatório.

20.2. Na ocorrência de revogação do procedimento licitatório, não será devida ao licitante
qualquer tipo de indeni±é..í:hclusive por lucros cessantes.

C'

203. A anulação do procedimento licitatório, ocorrida antes da retirada do instrumento contratual
equivàiente, não gera bbÉição de a Prefeitura Municipal de Acará, indenizar licitantes, sob
qualquer das hipóteses. ...

20.4. Da anulação ou darevcgação do procedimento licftatório cabe recurso a ser dirigido à
autoridade superior competente, na forma do inciso 1, alínea IS' 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 processara de acordo com
o que estabelece a Seção Vi Cap. 311, da Lei no 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 divida publica, estes deverão ter sido
emitidos sob a forma escritural, 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 Ministério da Fazenda

22.3. $e for realizada a Cáução em dinheiro, a empresa devera depositar na Conta C rrente
43.006-4 - Banco do Brasil 8/A —Agencia 4014-2, em favor de Prefeitura Municipal de AcaráTributos;
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
225. A garantia será renovada sucessivamente ate o termino do contrato e sempre que seu
valor seja obleto de alteração, utilizando-se para tal o índice Geral de Preços do Mercado
(IGP.M), fornecido pela Fundação Getulio Vargas
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PODER EXECUTIVO
22.6. Após o cumprimento fel e integral do contrato, tendo sido expedido o Termo de

Recebimento Definitivo da Obra ou Serviço de Engenharia, a Prefeitura Municipal de Acara fará,
sob requerimento, a devolução da garantia à CONTRATADA.
23 DOS ÔNUS E ENCARGOS

23.1. Serão de inteira e. exclusiva responsabilidade da firma vencedora na forma do art. 71 da
Lei n° 8 666/93, 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., decorrentS do contrato que venha a ser celebrado
23. 1.1. A inadimplência da Contratada para com os pagamentos acima referidos não transfere o

r ônus da responsabilidade a Contratante, nem poderá onerar o contrato
23.2. Caberá ao licitante vencedor

a) Responder pelos danos eventualmente causados as 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 numero de empregados contratados,

d) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem previa 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 a disciplina da
repartição ou ao interesse do serviço publico,
f) Assumir inteira responsabilidade pela execução das obras, nos termos constantes nos
Anexos deste Edital, devendo os materiais a ser empregados receber previa aprovação da
Contratante, que se reserva o direito de rejeita-los, caso não satisfaçam os padrões específicos,
ou não possuírem certificação consoante as normas da ABNT,
g) Responsabilizar-se inteiramente pela boa execução das obras, pelo fornecimento dos
materiais conforme especificação técnica e mão-de-obra qualificada bem como pelo fiel
cumprimento da programação desses serviços, previstos neste Edital e seus anexos,
h) Cumprir as exigências legais sobre higiene e segurança do trabalho, inclusive promovendo
palestras sobre o assunto para os seus empregados,

/
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e

i) 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 Ãt'ï
24. 0:0 CONTRATO ADMINISTRATIVO
24.1,:0 Contrato a ser celebrado com a licitante vencedora, terá suas cláusulas é condições
reguladas pela Lei n° 8.666193 e suas alterações, cuja minuta consta de anexo ao Edital..
24.2. A licitante vencedora, após a homologação do certame licitatorio, será convocada
oficialmente, paia no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato, sob pena de
decair o direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n 2 8 666/93,
garantida a prévia defesa;':
24.3. Caso a Licitante retire sua proposta durante o período de validade definido no Edital a
mesma perdera os direitos clá, assinatura Contratual
24.4,: Na recusa em assinar'o. contrato ou se convidada à 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 tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, independentemente de transcrição
24.6.. Correrão por conta, da Contratante as despesas de publicação do extrato do contrato nos
órgãos oficiais, que será providenciada até 10 (dez) dias corridos.
24.7Sem 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.
24.8. O contrato devera ser assinado OBRIGATORIAMENTE digitalmente
25 DOS TIPOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

PREFEITUROE ,#
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25.1. Executado o contrato, o objeto será recebido.
a) Provisoriamente, pela responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em ate 15 (quinze) dias úteis, contados da
comunicação escrita do contratado;
b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos avençados no contrato, observado o
disposto no art. 69 da Lei'P° -S666/93

fl'

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 execução das obras pactuadas no Contrato de Empreitada por Preço Global por
Item, o pagamento será efetuado conforme medições emitidas pela Fiscalização da Obra, e
faturas devidamente atestadas pela Prefeitura Municipal de Acará, que dará conformidade à
porcentagem física executada obedecendo ao cronograma de entrega da obra
26.1.1. Para fins de pagamento serão observados os procedimentos adotados pela Prefeitura
Municipal de Acara
26.2. O pagamento das obras prestadas a Prefeitura Municipal de Acara somente será efetuado
mediante credito em conta 'corrente a ser especificada pela CONTRATADA no contrato
administrativo

fl

26.3.,"É 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, deverá juntar: Certidão de Regularidade do FGTS; Certidão
Negativa de Débitos - CNID junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, Prova de
Quitação com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, de acordo com o disposto no art 29,
inciso 1 11, da Lei n° 866611993, dentro do prazo de validade, sendo Certidão Conjunta de
Débitos relativos aos Tributos Federais e da Divida Ativa da União, da sede ou do domicilio do
licitante, Certidão Negativo de Natureza Tributaria e Não Tributaria da Fazenda Estadual da
sede ou do domicilio do licitante, Certidão Negativa de Natureza Tributaria, ou outra equivalente
na forma da lei da Fazenda Municipal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
vigente
26.4. O pagamento das obras contratados será efetuado, na forma do art. 40, inciso, XIV, alínea
'a" da Lei n° 8 666/93, per etapa da execução das obras conforme o cronograma fisicofinanceiro, medido e atestado pelo fiscal da obra e após ser atestada pela fiscalização da
•

.
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Prefeitura Municipal de Acara a efetiva execução das etapas previstas nesse cronograma e no
Edital Convocatório.
26.5. O pagamento seta 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

n

26.6. Nenhum pagamenlo:sérá efetuado à contratada, enquanto não for comprovado o
recolhimento das contriburçõeb sociais (FGTS e Previdência Social), correspondentes ao mês da
ultima competência vencida, bem como, apresentada nota fiscal/fatura devidamente atestada
por servidoi 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-.

26.71 Após o devido processamento o pagamento será efetuado no prazo não superior a trinta
(trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela,
mediante a emissão de Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pela Prefeitura Municipal de
Acará.: ...
27 DA FISCALIZAÇÃO
27. 1.' A Prefeitura Municipal de Acara designara um servidor (técnico) apto a proceder a
fiscalização da obra, objeto CONTRATADA, cabendo a fiscalização quanto a toda
documentação apresentada pela empresa contratada, que após analise, dará conformidade ao
pagamento, conforme o artigo 67 e parágrafos da Lei 8. 666193 e alterações posteriores
27.2 A presença de fiscalização não exclui e nem diminui a responsabilidade da contratada
inclusive perante terceiros por, qualquer irregularidade.
27.3. A Prefeitura Municipal de Acara exercera ampla e irrestrita fiscalização na execução das
obras, objeto desta licitação, a qualquer hora, pelo 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 obrada Prefeitura Municipal de Acara poderá exigir a substituição de
qualquer empregado da licitante vencedora, de acordo com o interesse das obras, o que deverá
ocorrer em ate 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação,

27.5.0 documento hábil para comprovação, registro é avaliação de todos os fatos e assuntos
relacionados e referentes a execução das obras, será o DIÁRIO DE SERVIÇOS fornecido pela
empresa, onde tanto a contratada quanto a fiscalização, deverão registrar anotações diárias,
visando a comprovação real do andamento da obra e execução dos termos do contrato, sendo
visado por ambas as partàs.. > ..:.±
PREFEITURA DE
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27 .6. O DIÁRIO DE SERVIÇOS devera 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 provisório, a CONTRATADA devera fornecer a Prefeitura Municipal
certificados de garantia dos equipamentos instalados na obra, bem
de Acara, se existirem,
como os compromissos de manutenção gratuita e os manuais de operação e manutenção de
máquinas, instalações e equipamentos,

os

27.8. Decorridos 30 (trinta) dias do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, se as obras de
correção das anormalidades, porventura verificados forem executadas e aceitas pela
fiscalização da Prefeitura Municipal de Acara e, comprovados os pagamentos da contribuição
devida a Previdência Social relativa ao período de execução da obra, mediante a apresentação
do Certificado de Quitação do INSS e o comprovante do FGTS, será lavrado o TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO.
28. DOS ACRESCIMOS .ESUPRESSOES
28.1. A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida elóu suprimida dentro dos
imites previstos no § 1° do artigo 65 da Lei 8 666/93, podendo a supressão exceder tal limite,
nos termos do § 2 0 incio II do mesmo artigo
,

29 DAS SANÇÕES
29.1. Os atos praticados por licitantes ou contratados, contrários ao objetivo desta licitação ou de
satisfação total ou parcial a obrigação assumida, sujeitam-se os faltosos as penalidades
estabelecidas nos artigos 86 a 88 da Lei n° 8.666193 e suas alterações, garantida, sempre a
defesa previa, recurso e \kistàsl,do processo na forma estabelecida pela lei, a saber
29Z As sanções administrativas ensejadas pelo descumprirnprito das condições estabelecidas
neste. Edital e demais instrumentos contratuais oriundos do presente certame, se rão aplicadas
de acordo com o procedimento estabelecido pela Prefeitura Municipal de Acara,
29.2.1. São hipóteses, entre outras, de práticas irregulares e suas respectivas sanções:
Ocorrências
Deixar de entregar
1
exigida no EditaL
.

.

documentação

Sanções Administrativas que poderão
ser
aplicadas
-

..
-

-

-

Advertência,
Multa;
Multa de mora;
Suspensão Temporária
PREFEITURA
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mi a

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;

II. Fazer Declaração Falsa.

-

-

—

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 inidôneo.

Advertência;
-Multa;
Multa de mor
Suspensão Teh-iporária
Impedimento de licitar/contratar com
Prefeitura Municipal de Acará até 02 (dois)
anos;
-

•

-

•

V. Cometer fraude fisc.il;

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

.

-

-

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

:

.

-

-

-

VII. Não assinar o contrato ou não retirar a Advertência;
nota de empenho, quando convocado Multa;
dentro do prazo de validade de sua Multa de mora,
proppsta
Suspensão Temporária
.::
Impedimento de licitai r/contratar com
Prefeitura Municipal deAc a rá até 02 (dois)
-

-

-

.

-

PREFEITURA DE
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oró!.

anos;
VIII. Entregar o objeto fora do prazo Advertência;
estabelecido ou atrasar 'à execução de Multa;
obra ou serviço.
Multa de mora;
Suspensão Temporária
Impedimento de licitar/contratar com
Prefeitura Municipal de Acará até 02 (dois)
anos;
-

-

-

-

IX. Não efetuar a trocadoibjeto, quando Advertência;
notificado,
Multa;
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;
-

-

Advertência;
XI. Deixar de executar qualquer obrigação Multa;
pactuada ou prevista em Lei:e no Edital da Multa de mora;
Licitação, em que não se comine outra Suspensão Temporária
penalidade.
"•
Impedimento de licitar/contratar com
Prefeitura Municipal de Acará até 02 (dois)
anos;
-

-

-

.

. .

XII. 'Inexecução parcial do contrato,

-

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

-

-

-

XIII. Inexecução total.

'

•.'.

Advertência;
Multa;
Multa de mora;
Suspensão Temporária
impedimento de licitar/contratar comi
Prefeitura Municipal de Acará até 02(dois) ]
anos;
-

-

-

-
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29.3. Nas ocorrências dos itens li, III, V, XIII e XIV do acima, sem prejuízo de outras, será, ainda,
cominada à sanção de Declaração de Inidoneidade para licitar e contrata coma Administração
Pública,
29.3.1. Os fatos incursos nas ocorrências dos itens II, III e V serão obrigatoriamente
comunicados ao Ministério Público Estadual e/ou, se for o caso, ao Ministério Público Federal.
29.4. As sanções estabelecidas neste edital, não excluem outras previstas em Lei,1 nem a
responsabilidade da licitátfêftontratada por perdas e danos que der causa pela prática de
irregularidades.

<, 29.5. As sanções estabelecidas neste Edital, não impedem a anulação/revogação da licitação ou
a rescisão do contrato, a critério exclusivo da Administração.
30. DOS REAJUSTES DOS PREÇOS
30.1. Os preços poderao ser reajustados, para mais ou para menos, a cada doze (12) meses
(Lei Federal ri. 10.19212001) contados da data lim ite da apresentação da proposta, aplicando-se
a variação do Índice Geral de Preços - IGP DI, ocorrida no períõdo ou outro indicador que
venha a substituir, calculado mediante a seguinte fórmula

Onde:
R - Valor do reajuste piocurado;
V - Valor contratual a ser reajustado:
lo - índice inicial - refere-se ao índice
- índice relativo à data do reajuste.
31. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
31.1.. É facultada a Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior em qualquer fase
da licitação, promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução de
processo, vedada a retuada ou Inclusão de todo e qualquer documento ou informação constante
da proposta;
312. O recebimento ds propostas pela Prefeitura Municipal de Acará não implica em nenhum
direito ou compromisso com Q proponente, alem do recebimento das mesmas
31.3. A apresentação da proposta obriga o proponente vencedor ao cumprimento de todas as
disposições contidasnéstfføMADA DE PREÇO e seus anexos.
31.4. .. licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste EDITAL, pois a
simples apresentação dos envelopes 1 e li subentende o conhecimento integral do objeto em
ç
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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 desclassificar a licitante que, no decurso da
licitação não agir com lisura e decoro e/ou atentar contra a idoneidade da Prefeitura Municipal
de Acara, ou quando o representante legal da licitante se portar inconvenientemente durante a
licitação, sem que lhe assista direito 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 revogaço ou anulação, sem que caiba qualquer indenização ou reembolso
de despesas aos participantes
31.7 A decisão da Comissão somente será considerada definitiva após homologação pela
Autoridade Superior.
31.8. A Prefeitura Municipal de Acara poderá revogar ou cancelar no todo ou em parte o
processo, por razões de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la, por ilegalidade,
de oficio ou por provocações de terceiros

31. 9. Nenhuma indenização sera devida as licitantes pela elaboração e/ou apresentação da
documentação e propostas relativas ao presente Edital.
31.10. As licitantes deverão cumprir as recomendaçõesz deste Edital, uma vez que a
inobservância de quaisquer dÉ suas disposições constitui motivo de invalidação irreversível das
propostas
31.11 O licitante e responsável pela fidelidade das informações e dos documentos
'-' apresentados em qualquer fase da licitação, pela manutenção do compromisso de fornecer o
objeto licitado, 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 deste EditaF:e•.;.éus anexos, bem como, a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor.
31 13 A Prefeitura Municipal de Acara não tomara 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 de indenizar, exceto
pelo que já foi fornecido até :a data em que ela for declarada, desde que não seja imputável a
culpa., promovendo-se aresponsabilidade de quem lhe deu causa.

31.15. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, com base
na Lei n° 8.666193 e suas alterações
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O Foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem deste processo será
Comarca do Acará/Pará, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
31 16

a em

31.17. Fazem parte integrante deste Edital:
Anexo
rl
—

iemorial descritivo e. Especificações Técnicas
Anexo II - Modelo de Procuraço/Credenciamento;
Anexo III -. Modelo de Declaração conforme dispõe o Inciso XXXIII do Art. 7 1 da Constituição
Federal de 1988;
Anexo IV-- Modelo de Declaração de enquadramento de micrEô e pequena empresa;
Anexo V - Modelo de Declaração de que cumpre todos os requisitos de habilitação;
Anexo VI - Modelo de Declaração de Atestado de Visita 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 ResürnoFinanceiro;
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 de Declar?ção Independente de Proposta;
Anexo.. XVI - Modelos de Declarações;
Anexo XVII - Minuta do Contrato.

de forma digital
ERIC MIRANDA DE Assinado
por ERIC MIRANDA DE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ.

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOSSA
SENHORA DAS DORES II
ACARÁ - PA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA
MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

.1 - MEMORIAL DESCRITIVO:
Este memorial descritivo tem como objetivo estabelecer as normas e condições para a execução de
obras e serviços relativos à obra .de Construção da Escola Municipal Nossa Senhora das Dores II,
no município de Acara - Para, conforme os projetos compreendendo o fornecimento dos materiais mãode-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 INTERPRgTAçÕES
Compete a firma empreiteira, minucioso estudo de verificação e comparação de todos os
desenhos dos projetos, especificações e demais elementos integrantes da documentação técnica
fornecida pela PMA, bem como, providenciar os registros nos órgãos competentes.
Para efeito de interpretação de divergências entre as especificações e os projetos prevalecerão
estes, Caso surjam duvidas cabera a PMA esclarecer.
A planilha de quantidades partes integrantes da documentação fornecida pela PMA, servirão
também para esclarecimentos em todos os itens de serviços através das indicações de características,
dimensões unidades quantidades e detalhes nelas contidas
Os valores dos insumds 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 permanentes tais como, pronto socorro administração da obra limpeza
da obra, equipamentos e maquinarlos, deverão ter seus custos inseridos na composição do BDl
Nestas especificações deve, ficar 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 ficará obrigada a manter na obra um livro diário de obras, destinado as
anotações pela contratada sobre o andamento da obra, bem como observações a serem feitas pela
fiscalização.
A empresa responsável, em decorrência de eventuais alterações feitas nos serviços de acordo
com a fiscalização, deverá apresentar o "As BuiIt" através de documentos que se tornem necessários,
tais como, plantas croquis, desenhos, detalhes, etc.
3- MATERIAIS A EMPREGAR:
O emprego de qualquer material, com maior ênfase para o de acabamento, como lajota
cermicas, ferragens, esquadrias, metais, louças sanitárias e etc. estará sujeito a fiscalização, que
decidirá sobre a atualização do mesmo.
Todos os materiais deverão ser previamente aprovados pela fiscalização antes da sua
aplicação
A empreiteira será obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo
engenheiro/arquiteto fiscal dentrQ do prazo estipulado e devidamente registrado no livro diário de
obras.
4- FISCALIZAÇÃO'
A fiscalização será exercida 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 respeitará rigorosamente, o projeto e suas especificações, 1
devendo a PMA, ser consultada para toda e qualquer modificação.
Mâmorial Descritivo e Especificação Técnica
*
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Em caso de inexistência ou omissão de projetos compete á fiscalização fazer a indicação e
proceder às definições necessárias para execução dos serviços como por exemplo, locais padrões,
modelos cores etc.
5- COMUNICAÇÃO E SOJJCItÀÇÂO:

Toda comunicação e solicitação deverão ser registradas no: livro diário de obras, e quando
necessário, através de oficio ou memorandos
6- PRONTO SOCORRO
A empreiteira devera manter no local da obra um serviço de pronto socorro para atendimentos
dos operários que sofrerem pequenos acidentes no canteiro de obras
7- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
A contratada deverá manter na direção da obra um preposto com conhecimentos técnicos que
permitam a execução com perfeição de todos os serviços alem dos demais elementos necessarios a
perfeita administração da obra como almoxarife apontado vigia e etc.
A contratada devera comunicar com antecedência à PMA, o nome do responsável técnico com
suas prerrogativas profissioni.,
A PMA fica no direito de exigir a 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 (EM), apropriados a cada caso visando
a melhor segurança do operaiio, juntamente com os crachás dos trabalhadores relacionados para obra
A contratada será rés ponsável pelas observâncias das leis decretos regulamentos portarias e
normas federais, estaduais e p%unicipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato
inclusive por suas subcontratdas
Durante a execução dos serviços, a contratada devera
Providenciar junto ao CREA as anotações de responsabilidades Técnicas - ARTs
referentes ap objeto do contrato e especificações pertinentes nos termos da ler n 4
6496-77
/ Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos a
legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal
alocado nos serviços objeto do contrato
/ Efetuar pagamentos de todos os impostos taxas e demais obrigações fiscais
incidentes gu que vierem a incidir sobre o objeto ido contrato até o recebimento
definitivo ds serviços
1 A contratada deverá montar um escritório na obra com dependências confortavers
para uso da flscalização dotado de pessoal e material necessário ao perfeito
funcionamento e atendimento dos serviços de construção
1 A vigência, será ininterrupta por conta da contratada até o recebimento definido da
obra
1

8 - EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINAMOS:
A contratada será irespprisável pelo fornecimento de todos os equipamentos andaimes e
maquinarios assim como pequenas ferramentas necessárias ao bom andamento e execução dos
serviços até a sua conclusão
Os agregados serão etocdos em silos previamente preparados.,

r

9—LIMPEZA
A contratada será responsável pela limpeza permanente da obra durante todo o seu período de
execução, sendo responsáyel pela retirada de todos os materiais excedentes oriundos do processo de
construção da obra como madeiras materiais brutos tijolos etc.

Memorial Descritivo e Especificação Técnica
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III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SERVIÇOS PRELIMEINARES
Placa de Obra

A placa da obra sem constituida da chapa de ferro galvanizada n° 26 com acabamento em tinta
a óleo sobre fundo antroxido cromato de zinco e estruturada com régua de madeira aparelhada de 3 xl'
e obedecendo o modelo adotado pelo PMA, que objetiva a exposição de informações
Barracão em madeira
O barracão da obra devera ser executado com madeira branca de boa qualidade
A cobertura será com telha de fibrocimento de 4 mm Brasilit ou similar.
O piso de assoalho com tábua forte ou piso em concreto simples traço, 1:3:5,
A pintura será com cal virgem
As instalações hiditssanitarias serão executadas com tubos normatizados será feita uma fossa
provisoria para o banheiro da obra
As instalações eletricas serão executadas com tubos e cabos normatizados obedecendo aos
padrões da concessionária local
Locação dao , a
As locações deverão ser globais e sobre um ou mais quadros de madeira que envolva o
perímetro das edificações devendo ser utilizado qualquer método previsto nas normas de execução
obedecendo rigorosamente o projeto e suas cotas de níveis construirem o gabarito formado por guias
de madeira devidamente niveladas pregadas a uma altura mínima de 60 cm em caibros afastados
convenientemente do predio a construir. Mediante os pregos cravados no topo dessas guias através de
coordenadas os alinhamentos serão marcados com linhas esticadas, essas linhas marcarão os cantos
ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo
Será de responsabilidade da CONTRATADA a verificação do RN e alinhamento geral de acordo
com o projeto
Caso o terreno apresente problemas com relação aos níveis, a CONTRATADA devera comunicar
por escrito a fiscalização, a fim de se dar solução ao problema
A contratada não executara nenhum serviço antes da aprovação da locação pela fiscalização a
aprovação não desobriga da responsabilidade da locação da obra por parte da contratada
Limpeza mecanizada de terreno c/ remoção de camada vegetal
Será efetuada a limpeza do terreno com o auxilio de equipamntos mecanizados, incluindo a
retirada de qualquer material não desejavel que possa influenciar na execução da obra
MOVIMENTO DE TERRA

Aterro apiloadó
Os trabalhos de aterro deverão ser executados com material sem matéria orgânica em camadas
sucessivas de O 20cm devidamente molhadas e apiloadas manualmente, devendo ser executado após
a limpeza e esgotamento das cavas de fundação
Antes do lançamento do aterro deverão ser removidas todas as camadas orgânicas do solo a
fim de garantir perfeita compactação do aterro
O material proveniente das escavações desde que seja isento de materiais orgânicos será
aproveitado para aterrar as areas que dele necessitem
As áreas externas quando não perfeitamente caracterizadas em plantas, serão aterradas e
regylanzadas de forma a permitir o fácil acesso aos prédios e o perfeito escoamento das águas
superficiais
Escavação manual
As cavas para fundações poderão ser executadas manualmente devendo o material
remanescente ser retirado pará local a ser determinado pela FISCALIZAÇÃO
Memorial Descritivo e Especificação Técnica
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As cavas para fundação deverão obedecer a dimensões mínimas indicadas em projeto de
fundações a ser fornecido pela FISCALIZAÇÃO, devendo ser aprofundadas caso esta cota mínima não
atinja o terreno com resistência compatível com a carga que ira suportar,
Nas escavações necessárias à execução da obra, a CONTRATADA tomará precauções quanto
aos trabalhos a executar, tais como escoramentos, drenagens, esgotamentos, rebaixamentos e outros
quê se tornarem necessários nó sentido de dar o máximo de rendimento, segurança e economia na
execução dos serviços
Carga manual de entulho em. caminhão basculante 6,0m 1
Todo entulho produzido na obra deverá ser removido para local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
sendo que no período em que permanecer na obra deverá ser acondicionado convenientemente em
local próprio separado e que não obstrua os caminhos de serviço e nem exponha as pessoas a riscos
de acidentes
FUNDAÇÕES E ESTRUTURA
No fundo das vigas baldrames e blocos deverá ser executado lastro de concreto magro para
evitar que a armadura entre em contato direto com o solo
O concreto a ser utijizado será da classe especificada em projeto Em nenhum caso será
lançado concreto que apresente sinais de pega iniciada, ou que tenha sido misturado mais de uma hora
antes, e a altura máxima admitida para lançamento em queda é de 2,00m. Se a peça ultrapassar esse
limite—admite-se a utilização de,elo adequado como funil ou tromba ou lançamento através de janela
lateral Enquanto estiver sendo lançado e imediatamente após o lançamento será procedido o
adensamento mecânico (vibraçãcØ durante o tempo necessário, de modo a preencher todos os recantos
da forma e envolver completamnte a armadura adquirindo a melhor consistência. Ê importante evitar a
vibração da armadura caso contrário resultará em diminuição da aderência
Os elementos de fundação serão executados em concreto armado Fck 25 MPa com cimento
areia e seixo
As fôrmas serão de madeirite de boa qualidade convenienternente escorada com o fim de
garantir a estrutura final as
çias constantes no projeto Caberá à executante da obra, considerando
as condições peculiares do local, apresentar projeto detalhado do escoramento e das formas, atendendo
às normas da ABNT condzentes ao material empregado (madeira e/ou aço) Antes do lançamento serão
conferidas as medidas e procedida à limpeza Caso recebam tratamentp com produto antiaderente, este
será aplicado antes da colpcção da armadura Sendo formas abso rventes durante a concretagem
deverào estar saturadas de água
O aço empregado nt obra será das classes CA 50 A e CA-60 e somente poderá ser de
procedência reconhecida sem apresentar defeitos considerados prejudiciais à sua constituição ou a
estabilidade do conjunto
O cimento utilizado será 'R ' oty Nassau Zebu ou similar CP II - 132
Areia com granulometriamédia.
O seixo utilizado será de granulometria média

medi

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
Será executada parede em tijolo cerâmico assente a cutelo juntas com 12 mm de espessura
máxima, assentados com argamassa mista de cimento areia e aditivo aglutinante organo-sintético, traço
1:6 com 0,70 1 de aglutinante para cada m 3 de argamassa As paredes ,obedecerão aos alinhamentos e
dimensões indicadas no projetç erquitetônico devendo as fiadas ser perfeitamente niveladas alinhadas
e aprumadas Na execução desseserviço consideram-se material e mão-de-obra, transporte de material
dentro da obra, preparo da argamassa marcação e execução da 'alvenaria. As juntas horizontais,/
deverão estar completamente cheias com espessura máxima de 12 mm O assentamento dos tijolos
ceramicos será executado com juntas de amarração de acordo com o que preconiza a NBR 8545:1984
da ABNT
Os vãos das portas e janIas caso não sejam coincidentes com as vigas levarão vergas de
concreto armado
Memorial Descritivo e Especificação Técnica
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Imunização p/madeira c/carbolineum
O madeiramento estrutural (tesoura, terças, caibros, ripas, etc.) deverá ser
imunizado com produto especifico para esse fim e aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

previamente

Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (Cimento, cal e areia)
Todos os beirais e cumeeiras serão encaliçados com cimento e areias no traço 1:4.
SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO
Como preparo prévio, limpar a superfície e chapiscá-la com um adesivo de alto desempenho
para argamassas e chapiscos. como o BIANCO ou similar. Aguardar no mínimo 3 dias para aplicação do
revestimento. O revestimento deve ser feito no traço 1:3 (cimento:areia média peneirada) e usar, além da
água. 2.0 litros do Vedacit para cada saco de cimento de 50 kg. Aplicar uma camada de revestimento
com espessura mínima de 1,5 cm de argamassa com Vedacit sobre o chapisco, descer o revestimento
lateralmente por, no mínimo, 15 cm. Nunca queimar e alisar com desempenadeira ou colher de pedreira
Aguardar a secagem da argamassa por, no mínimo, três dias e aplicar duas demãos de uma emulso
asfáltica à base de água ou solvente, como o Neutro], Neutro[ Acqua ou similar,
REVESTIMENTO INTERNO E. EXTERNO
Chapisco traço 1:3
Trata-se da camada de argamassa constituída de cimento, areia grossa, água e, eventualmente,
aditivo, possuindo baixa consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a camada
de revestimento.
A argamassa de chapisco deverá ser preparada no traço 1:3 (1 de cimento: 3 de areia média"aditivo). O chapisco devera. ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida, ou seja, em todas as
paredes. Para aplicação do chapisco. a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos;
eflorescências, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderência.
Os processos para limpeza da base poderão ser os seguintes: Para remoção de pó e dê
materiais soltos Escovar elevar a superfície com água ou aplicar jato de água sob pressão. Pará
remoção de óleo desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos escovar a superfície com
solução alcalina de fosfato trisódico (309 de Na 3PO4 em um litro de água) ou soda cáustica,
enxaguando, em seguida, com água limpa em abundância.
Pode-se, ainda, saturar a superfície com água limpa, aplicar solução de ácido muriático (5 a 10%
de concentração) durante cinco minutos e escovar em abundância.
Poderão ser empregados. na limpeza, processos mecânicos (escovamento com escova de
cerdas de aço, lixamento mecânico ou jateamento de areia) sendo a remoção da poeira feita através de
ar comprimido ou lavagem com água, em seguida.
Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser pi'é-molhada suficientemente. A.
execução do chapisco deverá ser realizada através de aplicação vigorosa da argamassa, continuamente,
sobre toda a área da base que se pretende revestir. As argamassas deverão ser misturadas até a
obtenção de uma mistura homogênea. O cimento deverá ser medido em peso, 25 ou 50 kg por saco;;
podendo ser adotado volume correspondente a 17,85 ou 35,7 litros, respectivamente.
A areia poderá ser medida em peso ou em volume, em recipiente limpo e íntegro, dimensionado 1.
de acordo com o seu inchamento médio.
A quantidade de água será determinada pelo aspecto da mistura, que deverá estar coesa e com
trabalhabilidade adequada à utilização prevista
Deverá ser preparada apenas a quantidade de argamassa necessária para cada etapa, a fim de
se evitar o início do seu endurecimento, antes do seu emprego.
O procedimento para a execução das argamassas deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 Revestimentos de paredes e W6$ ,com argamassas - materiais, preparo, iplicação e manutenção.
Fabricação em misturador mecânico:
A ordem de colocação no misturador deverá ser a seguinte:
- parte da água,
-a areia,
Memorial Descritivo e Especificação Técnica
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- outro aglomerante, se houver,
- cimento e
- resto da água com o aditivo, se for o caso.
A mistura mecânica deverá ser contínua, não sendo permitido témpo inferior a 3 minutos.
A dosagem prevista, especificada pela proporção, deverá ser erh volume seco e deverá ser
obedecida rigorosamente para cada aplicação,
Fabricação manual
Só será permitido o amassamento manual para volumes inferiores a 0,10 m3, de cada vez, e
quando autorizado pela Fisçalizaçâo.
A masseira destinada ao preparo das argamassas deverá encontrar-se limpa e bem vedada. A
evasão de água acarreta a perda de aglutinantes, com prejuízos para à resistência, a aparência e outras
propriedades dos rebocos.
Para amassamentcj manual, a mistura deverá ser executada em superfície plana, limpa,
impermeável e resistente, seja, em masseira, tablado de madeira ou cimentado, com tempo mínimo de 6
minutos.
A mistura seca de cimento e areia deverá ser preparada com auxilio de enxada e pá, até que
apresente coloração uniforme, Em seguida, a mistura será disposta em forma de coroa e adicionada a
agua no centro da cratera formada A mistura prosseguirá até a obtenção de uma massa homogênea,
acrescentando-se, quando neqeèSrio, mais um pouco de água para conferir a consistência adequada à
argamassa.
Quando a temperatura. for elevada ou a aeração for intensa, a cura deverá ser feita através de
umedecinienlos periódicos, etabelecidos pela Fiscalização.
.1
Massa única p1 recebimentô te pintura
A massa única é o rp'2estimento com acabamento em pintura executado em uma única camada.
Neste caso, a argamassa utJiz?da e a técnica de execução deverão resultar em um revestimento capaz
de cumpriras funções tanto do, erpboço quanto do reboco, ou seja, regularização da base e acabamento.
Todas as paredes internas e externas, que não serão revéstidaà com cerâmica serão revestidas
com massa única com argamassa no traço 1:2:3 (cimento, aditivo ligante de fabricação industrial e areia
fina), espessura 3 cm.
As paredes antes ddinipio da execução da massa única deverão estar com as tubulações que
por ela devam passar, concluidas,chapiscadas, mestradas e deverão ser convenientemente molhadas.
Os rasgos efetuados para a instalação das tubulações deverão ser corrigidos pela colocação de
tela metálica galvanizada ou pelo enchimento com cacos de tijolos ou blocos,
A massa única deverá apresentar acabamento perfeito, primorosamente alisado à
desempenadeira de aço e esponjado, de modo a proporcionar superfície inteiramente lisa e uniforme.
Com a superfície ainda úmida procede-se a execução do chapisco, e posteriormente a da massa
única. A argamassa deverá ter consistência adequada ao uso, compatível com o processo de aplicação,
constituída de areia fina, com dimensão máxima de 1,2mm, e cimento e aditivo.
A areia a ser utiU2aç$a deverá ser espalhada para secagem. Em seguida, será peneirada,
utilizando-se peneiras cujos 4iânietros serão em função da utilização da argamassa.
A base a receber massa única deverá estar regularizada. . Caso apresente irr.3gularidades
superficiais superiores a 1C' mm, tais como depressões, furos, rasgos, eventuais excessos de argamassa
das juntas da alvenaria ou uijtrs alrências, deverá ser reparada, antes «e iniciar o revestimento.
A aplicação da rnssa única deverá ser iniciado somente depois de concluídos os serviços a
seguir indicados, cebedecidob a seus prazos mínimos:
- 24 horas após a aplic,çâo do ôhpisco;
-4 dias de idade das estrutude' concreto, das alvenarias cerâmicas e de blocos de concreto.
,O plano
revestim ?nto sprA determinado através de pontos de referências dispostos de forma
tal que a distancia entre elr peja compatível com o tamanho da desempenadeira, geralmente régua de
alumínio, a ser utilizada. Nês
ssépontos, deverão ser fixados cacos planos de material cerâmico ou
talisqasde madeira usando-te,para tanto, argamassa idêntica a que será empregada no revestimento.
'Uma vez definido o p!eo de revestimento, deverá ser feito o preenchimento das faixas entre as
taliscas empregando-se argma$sa, que será sarrafeada, em seguida, constituindo as "guias" ou
"mestras". ,
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A massa única só será executada depois da colocação dos marcos das portas e antes da
colocação de alisares e rodapés.
Os materiais componentes das argamassas deverão atender às recomendações das Normas
Brasileiras referentes aos insúmos cimento, cal, areia e água:
- Cimento - Deverá ser novo, não se admitindo a utilização de. cimento "empedrado".
- Areia - Deverá apresentar granulometria e caracterléticas condizentes com o tipo de argamassa que
comporá. Poderá ser: grossa, média, fina (peneirada), comum com pouças impurezas ou lavada
proveniente de jazidas (leito de rio).
- Agua - Deverá ser tal que não apresente impurezas, tais como sais, álcalis ou materiais orgânicos que
possam prejudicar as reações com o cimento, A água potável da rede de abastecimento é considerada
satisfatória para ser utilizada.
O procedimento de execução deverá obedecer ao previsto naNBR- 7200 - Revestimentos de
paredes e tetos com argamassas - material, preparo, aplicação e manutenção.'
Revestimento cerâmico com,placas de dimensões 20x20cm - h1,80m
As superfícies indicadas receberão acabamento em cerâmica 20x20cm - Padrão Médiô,
Fabricante Porto Rico, Cecrisa ou Gimilar, o revestimento deverá ser aprovada pela fiscalização.
088.: Os Revestimentos çeramjcos deverão ser da classe A, devendo ser isentos de qualquer
imperfeição, visível a olho nu a distância de 1,0 m em condições adequadas de iluminação e serão
assentados com altura conforme projetos.
.1
Dez dias depois de curado o emboço será iniciado o assentamento do revestimento
O assentamento será procedido com o emprego de argamassa de alta adesividade tipo
CIMNTCOLA DA QUARTZOLIT, BINDA-CIMENTCOLA da SIKA oÇi similares, o que dispensa •a
operação de molhar as superfícies do emboço e da, pastilha. Será adiciènada água á argamassa de alta
adesividade conforme a especificação do fabricante, ate obter-se consistência pastosa
A argamassa, assim preparada, será deixada para "descensarpor um período de 15 (quinze)
minutos, após o que será exeçutdo novo amassamento.
O emprego da argamassa devera ocorrer, no máximo, até 2 horas após o seu preparo, sendo
vedada nova adição de agua ou de outros produtos
A argamassa será estendida com o lado liso de uma desémnadeira de aço, numa camada
unifQrrne
Com o lado dentado da desempenadeira, serão formados cordões que possibilitarão ó
nivélamento das pastilhas.
Quando necessários os cortes e os furos nas peças, para passagem de instalações, serão feito
com equipamento próprio para essa finalidade não se admitindo o processo manual. As bordas dê:
corte deverão ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades.
SISTEMAS DE PISOS
ida impermeabilizaciora e=lOcm
Antes do lançamento do lastro, para isolar o solo da estrutura de fundação, deverá se observar
osamente a limpeza dás' cavas, isentando-as de quaisquer materiais que sejam nocivos ao
to tais como madeira em decomposição, etc. Os pisos indicados receberão uma camada
meabilizadora em concreto ciclópico com SIKA 1 ou produto Símilà, na dosagem especificada pelo
ante.
O cimento utilizado será Poty, Nassau, Zebu ou similar CP II —Z32.
Areia com granulornetri média.
Pedra preta,
Camada regularizadora no traço 1:4
Todos os pisos com acabamento em cerâmica, levarão uma argamassa de cimento, areia média
ou grossa no traço 1:4, espessura 02 cm com a finalidade de nivelar para receber o revestimento final,.
obedeçendo aos níveis ou inclinações previstas para o acabamento que os deve recobrir. A:
regularização das áreas para os pisos com acabamento em argamassa de alta resistência, sera
Memorial Descritivo e Especificação Técnicà

executada com , argamassa de cimento e areia média ou grossa no traço 1:3 desempenado e com
espessura de 03 cm.
Quando o material a empregar for de origem natural (v .g., granito) o assentamento somente
podera ser feito com a orientação da FISCALIZAÇAO
A referida camada dará o caimento do piso acabado de acordo com a seguinte relação
-Areas secas s0,5%
Áreas molhadas 0,5%:5x:51 , 5% em direção ao ralo ou a porta de saída; e
Boxes de banheiros 1 5%sx ~52 5% em direção ao ralo O cimento utilizado será Poty , Nassau,
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Areia com granulonietria media ou grossa
Lajota cerâmica PEI IV (Padrão Médio) 35x35cm
Os pisos determinados em projeto receberão acabamento em lajota cerâmica 35x35cm
antiderrapante PEI IV Tipo A fabricante Porto Rico Cecrisa ou Similar , a lajota deverá ser aprovada
pela fiscalização
A argamassa colante industrializada utilizada será da Quartzolit, Argamassas Selem ou simdar .
O rejunte utilizado será da Quartzolit ou Similar , na cora ser determinada pela fiscalização
-

-

Rodape Cerâmico h = 7cm
Os rodapés são o elemento de acabamento e proteção da trans ição das paredes com os pisos
O assentamento das peças se dará com argamassa ainda fresca tendo-se o cuidado de pulverizar
cimento em pó sobre a superfície A argamassa de assentamento será no traço 1:3 ou 1:4 conforme as
condições de exposição de superfície às intempéries bem como da necessidade de manter as
superfícies impermeáveis .
Piso de concreto, espessu'rali7cm
Nos locais definidos em Projeto serão executadas calçadas de proteção nas dimensões
indicadas como segue A fundação será direta constituída de sapata corrida em pedra preta
argamassada no traço 1:8 (cimento e areia), com dimensões de 020 x 0,30m (largura x profundidade) O
baldrame será em concreto ciclopico FCK=15MPA com 0,10m de espessura O caixão formado pelos
baldrames será preenchido com aterro arenoso ate atingir a altura de 0 , 10m abaixo do nível de
acabamento. Sobre o aterro compactado e nivelado serão executadas juntas em réguas de madeira
branca espaçadas de 1 Com ou formando quadros de 1,00m de lado Os quadros serão preenchidos de
forma alternada, unidos pelo vértice tipo dama, em concreto com seixo 'resistência 13,51VÍPA com 10 cm
de espessura e acabamento desempenado Após a pega do concr e to serão retiradas as juntas de
madeira, e nas suas espessuras será aplicado produto a base de asfaltp, formando as untas secas
Cimentado com Junta Plastica
As arcas externas, indçacas em projeto serão pavimentadas com cimentado com junta plástica .
O cimentado com junta plastica deve ser colocado sobre uma sub-base permeável bem compactada
Deve pbedecer aos mesmos crit*rios e cuidados que todo pavimento de concreto exige
Boa sub-base
Compactação adequada
• Aplicação de juntas
• Boa cura.
PINTURAS E ACABAMENTOS
Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser limpas convenientemente preparadas
lixadas, e só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas.
As superfícies de madeira serão preparadas com o emprego de lixas, cada vez mais finas, até
obter-se superfícies planas e lisas ;
As t i ntas a base de esmalte exigem no mínimo duas demãos de acabamento devendo
apresentar elevada resistência ao impacto e as intempéries.
Memorial Descritivo e Especificação Técnica
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As tintas só poderão ser afinadas ou diluídas, com solventes apropriados a de acordo com as
instruções do respectivo fabricante
Cada demão de tinta só será aplicada após a anterior estar completamente seca, convindo
observar um intervalo de 2400 horas entre demãos sucessivas.
O mesmo cuidado deverá haver entre demãos de massa e de tinta., observando um intervalo
minimo de 48:00 horas.
Nota: As cores serão definidas pela administração da obra, atendendo aos padrões do
município.
Pintura acrílica
Antes de efetuar qualqyer serviço de pintura, a CONTRATADA deverá efetuar a retirada de
todas as infiltrações e trincas existentes na alvenaria e junto ás esquadrias externas e internas com
tratamento adequado para cáda situação, devendo ser utilizado hidro jateamento com hipoclorito, às
fissuras tratadas com argamassa semi-flexível, e duas demãos de impermeabilizante acrílico.
As superfícies a serem pintadas deverão ser examinadas e corrigidas de quaisquer defeitos antes dá
execução dos serviços. Todos os cuidados quanto às superfícies estarem secas e limpas e precauções
quanto ao intervalo de tempo, entre demãos, deverão ser observados, conforme recomendações das
Normas Brasileiras.
Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a procedente estiver perfeitamente seca,
observar um intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas.
Deverá ser aplicado selador acrílico para paredes em duas demãos da marca SLJVINiL ou
similar, observando-se o intervalo de secagem mínimo, e diluído conforme recomendações do fabricante.
Deverá ser aplicada e lixada massa AGRILICA da marca SUVINIL ou similar de mestria
qualidade, de forma a. obter superfície perfeitamente lisa, regular e limpa, pronta para receber pintura.
Deve ser aplicada com a desempenadeira de aço ou espátula sobre a superfície em camadas
finas sucessivas, Aplicada a 1a demão, após um intervalo mínimo de três horas, a superfície deve ser
lixad,, ocom lixa de grão 100 a 150, a fim de eliminar os relevos; deve-sp aplicara 2a demão corrigindo o
nivelamento e, após o periodq de secagem, proceder o lixamento final.
Esmalte sobre madeira c/ massa e selador
Nas esquadrias de ffldelta, a preparação se fará com o lixamento e limpeza das superfícies,
correção das imperfeições utilizando massa a óleo, lixamento para nivelamento para depois aplicará
tinta esmalte da Coral, Suvinil Qil Similar. Se as cores não estiverem definidas no projeto, caberá a FISCALIZAÇÃO, decidir sobre as
mesmas, mediante prévia consulta ao autor do projeto. Todas as vezes que uma superfície tiver sido
lixada, esta será cuidadosamen tez,limpa com uma escova, e depois, com um pano seco, para remover.
todo pó, antes de aplicar a demão seguinte.
Toda superfície pintada dverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto á textura,.
tonandade e brilho (fosco, semi-brilho e brilhante).
Pintura esmalte tosco, duas d!mãos, sobre superfície metálica
As grades, portões de ferro, deverão ser pintadas com Esmalte Suvinil ou rigorosamente similar,
na cor Preta e Camurça, acabamento Fosco, de acordo com projeto arquitetônico, com 02 (duas)
demos e intervalo de 24 horas entre as demãos.
Deverá ser aplicado antiferruginoso nas esquadrias metálicas em duas demãos da. marcã,
CORAL ou similar, observando-se o intervalo de secagem mínimo, e diluído conforme recomendações.
do fabricante.
Todas as esquadrias e imilares metálicos, etc., a serem pintados, deverão ser emassadas com ,
a aplicação de massa plástica ,para correção de defeitos mais grosseiros pois esta não da acabamento
perfeito, e após sua secagem )ixar e aplicar massa rápida Luxforde, em camadas finas, pára correção de:
pequenos defeitos, que será postenormente lixada com lixa de 220 á 400 para acabamento liso secagem
mínimo, e diluído conforme recomendações do fabricante.
..
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INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
Os serviços de instalações hidro sanitárias obedecerão às normas da ABNT e normas das
concessionárias locais.
As instalações serão executadas em tubos de PVC normatizados, Fab. Tigre, Akros ou Similar, e
com diâmetros de acordo com os projetos.
Serão construídos três fossas, sumidouros e filtros anaeróbicos em. concreto armado, conforme
projeto.
Serão construídas caixas de passagem em alvenaria com tampa em concreto, conforme projeto..
Serão fornecidas e instaladas caixas sifonadas em PVC com grelha.
Serão fornecidos e instalados tubo em PVC 50 mm e joelho/cotovelo 90050 mm, para a ventilação
de fossa e das caixas de inspeção.
Serão fornecidos e instalados dois reservatórios em fibra de vidro de 5.000 e 10.000 mil litros
respectivamente, além de todas as tubulações e conexões contidas em projeto para a instalação dos
reservatórios.
APARELHOS, LOUÇAS E METAIS.

Os vasos, lavatórios, metais e acessórios serões da marca Deca, ou similar. O fabricante deverá
manter assistência técnica autoriSda local (no estado do Pará), com peças de reposição.
As posições relativas das diferentes peças serão, para cada caso, resolvidas na obra pela
Fiscalização devendo, contudo, orientar-se pelas indicações constantes nos desenhos do projeto.
Todas as louças (pqrtss toalhas, saboneteiras, papeleiras, lavatórios, duchas higiênicas,
lavatórios PNE e vasos sanitrioã PNE) serão aprovadas pela fiscalizção, inclusive os acessórios dos
vasos e lavatórios.
As torneiras serão tipo' cromada popular para lavatórios, os sifões serão em plásticos brancos
para os lavatórios.
Nos banheiros públicos, vestiários, banheiros dos árbitros e lavabos do camarote de autoridades e rádio
será instalado sistema de descarga composto por válvula Hydra.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
O projeto de combata e prevenção de incêndios do prédio, segue os princípios das Normas da
ABNT e as prescrições dos fabricantes dos diversos materiais e equipamentos.
Os extintores portáteis de ,incêndio serão do tipo Pó ABC de &Kg, com alcance do jato de 2,5m e
tempo de descarga de 25, sejundos, sendo fabricado com selo de certificação do Organismo
Credenciado pelo INMETRO.
O sistema de iluminação de emergência será de um conjunto de blocos autônomos (instalação
fixa), constituído de um único invólucro adequado, contendo lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou,
similares com fonte de energia com carregador e controles de supervisão, com autonomia mínima de12O
minutos de funcionamento. O sistema de iluminação de emergência adotado para edificação será d.àE
conjunto de blocos autônomos, com função de aclaramento e com unia autonomia de 120 minutos,
conforme a Norma da ABNT NB 10.898,
As placas de sinalizaçâØ :serão confeccionadas em chapas ou películas a serem fixadas
posteriormente nos locais apropriados, podendo o material ser rígido ou Maleável constituído por chapas
metálicas, plástico, lâminas melarninícas, placas de PVC J poliestireno ou películas de PVC desde que
todos sejam fotoluminescentes'
Os extintores serão locadQs na edificação com a função de combater os princípios de incêndio
sendo o agente extintor escolhido .conforme a categoria do material o qual será extinto o fogo, conforme
a NBR 12.693 da ABNT. . , •' /
As placas de sinalização dos equipamentos e de indicação de pçibição, comando e salvamento,
serão ,locadas na edificação; com a função de orientação dos ocupantes da mesma no caso de um
incêndio e também durante o seç, sendo as placas escolhidas conforme as Normas da ABNT: NB'F.
13.434, NBR 13.435, NBR 13.47e daABNT
.
.
'
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us serviços ce instalações eietricas obedecerão às normas da ABNT e. normas das
concessionárias locais
:Será instalado no quadro de distribuição existente 03 disjuntores Os disjuntores utilizados no
quadro de distribuição devem ser DIN, fabricante GE ou Similar,
As tomadas universais deverão ser da Perlex ou Similar.
Todos os interruptores devem ser para 1OA-.250 v Fab Periex ou Similar, instalados em caixas de
PVC4 x2
Luminárias tipo paflon em plástico de sobrepor 1x1 5W.
Todos os eletrodutos serão de PVC (normatizados) Fab Tigre hidrosol ou Similar, rígido,
rosqueado com acessorios, respectivos diâmetros e bitolas indicados no projeto e conforme a planilha
de quantidades
Serão fornecidos e instalados ventiladores de teto
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Placa de Inauguração em aço/letra baixo Relevo (40x30cm)
Deverá ser fornecida e Instalada uma placa de inauguração da obra em aço escovado de 40x
60 cm, conforme modelo adotado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA devendo o fornecedor
oferecer uma garantia de 12 meses com referência à qualidade do material utilizado na confecção da
placa
Bomba injetora 1 CV
Será instalada bomba injetora monofásica de 1, 0 CV com as segi4ntes especificações
- Submergência de 2 àni,
- Tubulação de sucção 1',
- Tubulação de retorno ø%'
- Tubulação de recalque
- Rotor 0 128 Omm
A bomba instalada deverã ser de marca Schneider ou similar.

LIMPEZA
A contratada deverá efetuar a limpeza diária da obra para que não atrapalhe as atividades no
demais setores
Será removido todo o entulho do terreno e cuidadosamente limpos e varridos todos os excessos
Todos os pisos serão cuidadosamente limpos retirando-se toda e qualquer sujeira aderente
lavados, a fim de apresentarsuØerfície uniforme, isenta de qualquer impureza, manchas e outras
imperfeições, encontrando-E e em perfeita condições de utilização:
Todas as alvenarias ele mentos vazados; revestimentos, aparelhos sanitários, etc. serão limpos
abundante e cuidadosameni e lavados, de modo a não serem danificadàs outras partes da obra por estes
serviços de limpeza.
.:» Todas as fechadui 'as deverão ser testadas quanto ao seu funcionamento e o perfeito
nivélànento das portas.
Todos os aparelhos de durinação deverão ser rigorosamente lirnpose polidos, observando-se &
perféità funcionamento dos imesmos e o estado das lâmpadas.
Todas as esquadria deverão ser convenientemente limpas, pôlidas e lubrificadas as dobradiças;
trincos ,e fechaduras

ceü
En
Memorial Descritivo e Especificação TécniS.

.hek Cidi

Por este instrumento público de procuração ou instrumento particular, a empresa ............
....

social da empresa), inscrita no CNPJ sob no .................
1

com sede na

(endereço completo), Bairro

...........................Cidade de ..............................Estado do.
.. .' ...................com CEP . ........................, nomeia como
procurador(a) o(a) Sr.(a):'';,.......................... .......................... ........
.......(nome do procurador) ................................. (nacionalidade,
cidade de nascimento, profissão, estado civil, etc.), portador (a) da cédula de identidade RG n°.
............do Estado do ...................(Estado emissor do documento) e
inscrito(a) no CPF/MF sob. ri°, .....................residente na ........................
......(endereço completo), Bairro ............................., Cidade de .........
..................Estado do .........................com CEP ................
....a representá-la na licitação instaurada pela Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de Acara, na modalidade TOMADA DE PREÇO N° 01100112018 - CPL, na
qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para praticar todos os atos
pertinentes ao presente certame em nome da empresa supramencionada, bem como formular
propqstas, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame
Local e Data.

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

PREFEtTURA lo

tacRA
0W,

Travessa São José n°. 120- Praça da Matriz Centro - Acará [Parà -'CEP 68690-000

,v000róoio.

ANEXO III
A
Prefeitura Municipal de Acará
Trav. São Jose n° 120, Bairro Centro, cidade de Acara/Para
Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇO N°011001/2018 - CPL
MODELO DE DECLARAÇÃO CONFORME DISPÕE O INCISO XXXIII DO ART. 70. DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
A empresa ................................(razão social da empresa), inscrita no
CNPJ sob n° , por intermédio de seu representante legal o (a)
Sr. (a) ..............-H.. ..................................................
(nome do representanté legal) .. ................................, portador (a) da cédula
do Estado do ....................(Estado emissor

de identidade RG n° .....

do documento) e inscritoQ5né CPF/MF sob n° ..............

DECLARA, parS fins do

disposto no inciso XXXIII do arí, 7 0 da Constituição e na Lei n°9.854, de 27 de outubro dê 1999,
que não emprega menor dó dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não
emprega menor de dezesseis anos
Ressalva emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

Local e Data.

.....

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

PREFEiTURA.

Travessa Sôo Jose n o 120—Praça da Matriz centro - Acara 1 Pará - CEP 68690-000
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-

Municipio dó Acará
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA
PODER EXECUTIVO

ANEXO IV

o
Prefeitura Municipal de Acará
Trav. São José n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/Pará
Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇO N°011001/2018 - CPL
..

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA
A empresa .........: .......................(razão social da empresa), inscrita no
CNPJ sob n° .......... .................por intermédio de seu representante legal o (a)
Sr. (a). ..........................................................................
(nome do representante legàl)y . . ................................ portador (a) da cédula
de Identidade RG n° do Estado do (Estado emissor
do documento) e inscrito (a) no CPF/MF sob n°
dispoto no item 13.6.10:3.

, DECLARA, para fins do

EDITAL DA TOMADA DE PREÇO N°011001/2018 - CPL, sob as

sanções administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, e
considerada:
MICROEMPRESA, conforme Inciso 1 do artigo 3 0 da Lei Complementar n° 123, de
,- 14/1212006 e suas alterações,
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3 0 da Lei Complementar
n° 123, de 1411212006 e suas alterações.
Declara ainda que, por preencher os requisitos legais, pretende usufruir do direito de
preferência para contratação na presente licitação, na forma do parágrafo 2 1 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
RO n° do Representante

PREFEITURA DE

a

tARA
Travessa São José n° 120 - Praça da Matriz centro - Acara 1 Pará - CEP 68€90-003

A
Prefeitura Municipal de Acará:
Trav, São José n° 120, Pairro Centro, cidade de Acará/Pará
Comissão Permanente de icitação
TOMADA DE PREÇO N° 01100112018 - CPI-

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
A empresa ..................................(razão social da empresa), inscrita no
CNPJ sob n° por intermédio de seu representante legal o (a)
Sr. (a):....................:
(nome do representanté .lega O .................................. portador (a) da cédula
de identidade RG n° ...................do Estado do ...................(Estado emissor
do documento) e inscrito(a) no CPF/MF sob n° ....................DECLARA, que cumpre
todos os requisitos de habilitação exigidos neste Edital, quanto as condições de habilitação
jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal, bem como
de que esta ciente e concorda com o disposto neste Edital em referência Habilitação e Proposta
de Preços, constantes dos itens 13 e 14 do edital da TOMADA DE PREÇO N° 011001/2018 CPI-.
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

PREFEITURA DE A

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

FIu

Município d5 Acará
ESTADO DÓ PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ
PODER EXECUTIVO

ANEXO VI
A
Prefeitura Municipal de Acará
Trav. São José n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/Pará
Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇO N°011001/2018 - CPL

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

Declaramos, para o fim de atender ao Previsto no Edital da TOMADA DE PREÇO N°
01100112018 - CPL, quq7q(a) Sr. (a)
na

, CPF n°

qualidade

de

representante

da

empresa

CNPJ

no

telefone______________________________________
compareceu na

verificação e certificação das

quantidades medidas e estado das instalações a serem construídas/reformadas e
esclarecimento das atividadçs a serem executadas.

Acará, PA, em

de

de 2018.

Representante da PM

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

a
PUEFEITURA DE

j
Travessa São José

R0 .

120— Praça da Matriz Centro

-

Acará 1 Pará - CEP 68690-000

MunicTpio cTõ Atará
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DQ A CARÁ
PODER EXECUTIVO

ANEXO VII
A
Prefeitura Municipal de Acará
Trav. São José no 120, Bairro, Centro, cidade de Acará/Pará
Comissão Permanente dõ Licitação
TOMADA DE. PREÇO N°011001/2018 - CPL

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO
DE SUA HABILITAÇÃO
A empresa
(razão social da empresa), inscrita no
CNPJ sob n°
, por intermédio de seu representante legal o (a)
Sr (a)
(nome do representante legal), .................................portador (a) da cédula
de identidade RG n° .................do Estado do ...................(Estado emissor
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°011001/2018 - CPL, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores

Local Data.

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

•

Travessa

são José n ° 120— Praça da Matriz Centro
.

-

Atará 1 Pará - CEP 68690-000
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PREP TORA DE
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MunicTpio i36 Acará
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ
PODER EXECUTIVO

ANEXO VIII
MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
Local e Data
A
Prefeitura Municipal de Acar,
Trav. São José n° 120, Ba'frrbCentro, cidade de Acará/Pará
Comissão Permanente de Licitação
r TOMADA DE PREÇO N° 01100112018 - CPL
Senhora Presidente:
Em atendimento a TOMADA •DE PREÇO solicitado, que objetiva a Contratação de
na
para,
execução
de
Empresa
no município de
'
/PA., Apresentamos
nossa: proposta nas seguintes condições:
1) - Preço Global do Item
2) - Prazo de Execução: _____dias;
3) - ,Prazo de Validade da Prõposta: _____dias;
4)
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 foma do artigo 618 do Novo Código Civil, durante o qual a licitante se
compromete em solucionar os problemas decorrentes de falhas ou inadequações dos serviços,
num prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados a partir da comunicação formal da
Secretaria Municipal de Educação na forma do art. 69 combinado com o 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 São José n°. 120- Praça da Matriz centro

-

Acará 1 Pará - CEP 686S0-000

U

4tRA

OUNStOOOA NUOA HIflSA.

ANEXO
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
••integrante
(Parte
do CD ROOM)

.2

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

.

PREFEITURA DE

a

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARA

Obra: Construçãd da Escora Municipal Nossa Senhora tias Dores Ir- Acará -PA
Duração: 120 dias
DESEMBOLSO R$ 22238997
PLANILHA ORÇAMENTARIA

•

FONTE

fT

'1

_______

_2J.L_
_i2_ 93358
_aa._ 72897 •

8INAPI
"SINAPI
SJNAPI

iii

DE SCRIÇ

iiVIÇOSPRELIMINA
P!aca de obra e,,,
Barracão provisório para depósfto

SINAPr
W
1.293209
.Sff4PI
SINAPI
_iÀ_ 74077/003
—

.

-

Dos SERVIÇOS

UN.1Q(JAtI1.
ANT.

4m2

_________

rn.
ty?
rn°

:

_1b5
31.6
3,1

SINÁPE
9299
SINAPI
9292 1' - '' SINAF'l
92915.
SINAPF
92720 _

3.2
_a1

95240 '

._1uA_

_

_1..

• '• •••'•INAPI
8
_2i_.__ SINAPI
92919
$lNWl
92915_ : SINA PI

-

.

.:
.Q

92720

3.2.6

SINAFI

4,
4.1
41

-

92430

$INAPI

92919
92921
92915.
92720

.SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAP1

.

4.2.1

92467

422
4.2,3
4.2.4
425
426

92916
92917
92919
92915
92720

4.4
441

93163

Armação deaço 0.4-50 0lOmni: incluso fornecimento, cofle, dobra a colooaçao
AFr,.acao daaÕOCA-500_12.Smm;.!noluaofomecimento ,cortedobraecolocaçeo
Armação de aço cA-6005oft,:frJusofornimento_ Corte, dobra ecoloc a ção
Corloreto Bombeado fck=25M

'ï'TT

CONCRETO ARMADO VIGAS BALDRAMES
Lastrodeconcreto nao-estrütüral,: espessura Som
Montagem e desmontagem efççma• para ftsndações, em chapa da madeira
areento
Amiacaodde ageCA-SO 0 8mrn7indluso fornecimento ,corte, dobra e Colocação
Armação de açoCA-SO 0 lOmnI;incluso fornecimento, corte.dobra i'colocação
ArataodeaçoCA60ø5,0mnjncclusofornecjmento.ccrtedobraacojpç9,,
Concieto Sombeado foRa 2SMPa nFjqraparo_lançamento e adensamento

-

-

Qj8

R$

11,66

""
87489

_ aeçõo1 OxI 0cm

..'..'.
SINAPI

34.81

j,
m'

"98.64
.7.01

796
6,45
6,72
951

m'

les

R$

11,66

Subtotal
R$14,58

R$
R$

co

R$

34 81

RS

R$ '.

_

61 1

90843

SINAPi

S1,2

90843

SINAPI

61,3

90843

SINAPI

6.2
621

91341

SINAPi

PORTAS 3ïEijüíNiØiJli
~-Para
venezianas dealomintonatural

6.3
831

68054

SINAPI

PORTAS DE FERRO
Portajdedeferro14

94559
94559

$tNAPI
StNAPF

ïiT

_________

o/

_______

643

94562

SINAR

644

94559

SiNtAm

94560

SINAPI

__
92541

"iiirpE

72

86$58

$tNLa,Pl

74

94219
55960

SiNAPI

SÍlIAPI

ja

R$
7,96
P5
6,45
R$
9.5i
P8454_32

j

.
.

m'

8016

j
ka

6$

3481
6.45

1111

6$
R$
6$
6$

8510

6$

5364

56,27

.Jst .__-Z2!

rn

_________ - _,,

rn

018
17536
52.09
83,84
472

e

R$2564782
R$
12.642, 3 8

6$

.

[

2

4351

6$

348796

6$
6$
6$
6$

1.471,04
402,33
871,11
6_$09_94

. R$

11.546,88

6705

6$

570565

6$10,31

6$
66

6$

F"'

6$31 _78

___
Total
29 6$
6$ 33
=

333_79

.1,82$ 58
145,13

6$6,06
6$.
7,15
6$
11,89
6$
56790

796
_6,45 6$8,08
6$
9,51 ,( 6$1j9
6$454
6$56790
j,
6$2542

3 641 13

Total
Subtotai"

-

-

9196,30
ë

R$

41.,j

'iuiii
Subtotal

174461
419.98
6$996,65
6$
267793
R$
6$

.

1_55358
1

8ii
6$13889_84
R$
R$

21.089
4.945,05

un

200
.,,,,,-,

6$

65934

6$

824 18

6$

1 64835
________

un

200

6$

65934

6$

82418

6$

1 64835

-

200

6$

659,34

6$

82418

6$
1 64835
-

''

E
ri'

168

9 $43776

Subtotal
$54720

W919-Ia
6$ __91930

Iii'

072

6$19693

Siabotal
6$
24616

6$

Subtotal
6$561 _81
R$
561 _81

ris 04799
R$44945
6$
_1087669

6$

m'

J04 Janela basculante dealumínio dimensões 150x1
m com vidroliso
Janelade correrem aluniln,o comi fothafaa ei móvel dimensões iSOxllOcm

43,51

R$

f

2

R$9,95
P86,08
R$11,89
P8567 90

3$

JL

ii,
11'
ml'

Joijanere_basculante de attimjbidi ensõeslOOx400mcom vidromimboreal
J0,Jaiietabasculantedeaturninio_dimensões22OxllOcmcomvidroliso
03 Janela de correr em slumtnio com 2 folhas fixas e 2 móveis dimensões

"

R$
ei
R$8,08 R$43610
R$
715 R$
270,41
P511,89
R$567,90 R _980
98

Subtotal

- -

GG

572
9,51

...

jg,
jg,
Jíã,
m°

o! ferra ens

10c

'

:

M1

SISTEMAS DE VEDAÇÇ
ALVENARIA DE VEDAOijI*i1 i.
Alvenaria Ti1oloacerámlcosaCutelo
PO________
ESQUADRJAS
RTASDEMADEJR±:h.:...
.
.
PMI Poria de madeira para pintura semi oca (teve ou média) dimensões BOx2lOcm
eflesauia 3,5onijiauso_dobradrs.oatenteaefechadura
P12 Porta da madeira para pintura semi oca (teve ou média) dimensões 80x21Ocm
.
apessurt 3,QLincluso dobradiças; 'patentese fechadura
PM' Porta
de madeira pata pJntura 1 emi oca (leve ou média) dimensões 8Ox2lOcni
11
e5passura9_Som_rnõluso dobradiças_ batentes _efechadura

R$1740891
11$
8.212,61
R$
11 37

R$
R$
R$
R$
R$

CONCRETO ARMADO VIGAS, ..____
forma
vigas em chapa de madeira compensada
com

S4API

Total
Subtotal
P8
14,58

R$

.jgq
9
jg- :i,._:i

_

R$
1.274.70
R$
1,881,94
R$593.84

02

.

aNLAjrn5odeaço QA-50ø6,3tamY incluso fornacimerito,cofte,dobra ,,89g
SINA PI
incluso forrieç5ta_ corte ,_dobra e _olocatão
SINAPI
AmãodeaçoCA-500lQn,milnotusoforneclmento,cortedobraepçíocapao
SINA.Pi
Anceod,ajoCA'60ø5,0mçt>W4uaofo'neoimento, cede, dobra eootcioao
JE1 _ Concreto Etombaadofck=2SMPa_incluindopreparo_lançamento e adensamento

Ji9iso 43

,J99
R$
R$21 .44

1655
5409

.

SUPERESTRUTU
'.i
CONCRETO ARMADO PILARES
Montagem edesniontagem deforma para piares em chapado madeira compensada
olastiticada com reaprovaitarnento
corte,dabraecoiocaçao
Arn,íça9deacoCA-50 0 t2;Snimrtncluaofcrnecimerrto,corte, dobra ecolocação
dobra e colocaçeo
Concreta Bombeado tck_25WPaj89indof
janmentoeadenaamentn

--

r

5.1

T'

27.70

5371,33
3,398,85
741,18
123136

F

fr

F

._L.._2LZ

R$
566,48 R$
741,18 R$
586R8

s

R$_54,35
R$_17,15

VALOR IRs)

j9
,j

-

4.2

642

$

41,14

7

_ corte_dobraecoroca ção

.

Total
P5
RS

45318
592,94
469

"T

-

412
4.1.3 1
414
415

—

R$
R$

__________

SINAPI

3.22 92430

-

6,00
1 ,QD
04

-.-

--.
_j_ ______ ______ FUNDAÇÕES
iJ
•:::L_ CONCRETO ARMADO . BLOCOS
3.1. 1
95240 ' :SINAPI
Lastro de concreto nao-estruhirah.i espessura 5cm
fundações, em chapa de madeira
92430
1.2

__i_1 __g?atz_

!

"

MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
Aterroad0ao
(od
Escavação manual
Carga manual de entulhoem.carnirihaobasculante6,Om$

.

n?
un

VALOR C/ 1312 1

VALOR S/BDI

rn
m'

'
___________
,PIQ, 6$44945
j&
6$44945
2 00 6$
41887

52359

L_11724
177,24

6$

1.04712

Q

j

6$44945 _
R$561 81 6$

185398

1,65

1

6$

39791

6$

49739

6$

62069

- " - ------f------------ ______ 'Total f3912a9
mm
26020 6$
5238
jR$
1834$10
Mão francesa em barrado ferro çhat* retangular reforçada, para balcões e pr - ieleiraa
um
1000 6$
2330 6$
29,13 6$
291,25
VM ASIÏÔOBERTURA
Tronos emNadarapf Tal iaOeránidjp2,faa

Âjj

iii
flfl'f,

Cumeeira de barro
irnaeo_p/mso!oaolineum

Página 1 de 3

200.20
3265
_2fi02O

6$
6$
6$

3618
2348
442

6$
6$
6$

4773
2935
553

P.$13,37255
6$
95828
R$
1,548,11

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ
Obra: Construção da Escola Municipal Nossa Sonhora das Dores II- Atará -PA
Duração: 120 dias
DESEMBOLSO: R$ 222.38997
*

PLANILHA ORÇAMENTARIA
COD-

-ffM
7.6

PONTE
SINAPI

•••

: • : .
_i___
._!i_ 741061001 SINAPI

::!T

-

ai

SÍNAPI

iT-

ii

9±
lo

iiai
84088:
87267

TNAPI
SINAP!

1

DESCRICÃO bÕiERvlÇos
Embocamento, com amarrasse traço 1299 (Cimente cai o areia)

UN.
rn

; - z-, _,_._
88495.
'
i'

.-,

--

_tLÀ_
ijL

'

'

88423' .
74065/001 ...
73924/003

'

89401
89446
89448

1214
121 5

89485
89404

1222

'i
1224

13

13.1 1

1TTT
13
1

7

-

15 , ' s i
1316
131.71

9'T
'IITg J
131 101

TI R$
1 290 ,12
1
R$lo 41 R$1 _390_ 12j

2.98
27.37
60,44
4761

191,50
W30
2731
>., 70.30
5,6 0

R$

U 17 R$
38 , 52 R$

a,

78,20
,jjj6
1 0, 19

R$
R$
R$

R$
R$
R$
RS

•
VALOR1RTF
R$
1

Total
373
34,j
75,55 ffi
R$1,964,30
59SI

R$
R$
R$
R$

iitii
4146

48 , 15

60,44 R$
j RS
R$..

75 56
30
54,95

R$
R$ ..
R$
8$
R$ ,

25.562.82
7T0,07
6.225,80
206327
442,89
307,72

'

R$

.

,"

nf
rn

52,64
45,64
276 W

R$
R$
R$

--r-r

6&ã
57,05
345,83

.

:425 06
%42
6
16
70
tw

'

R$
6.44 RS
P5
14,38 R$
R$17,14
RS
%j 2$

R$
R$

5.1e5.11
11

3.352,26
65 , 71

W'

Total R$
12.947,67
3,05 R$
3.421.73
17,98 R$
7.640,45
R$
431,93
2476 ''453 56

INiÃ[AÕESHIDUUCAS

1211
12 1 2
121 3

12.1.7
12,1 .8
12.1.9
12110
12.2
122.1

fl

'

20 , 90

..

2

m

-

R$

R$
R$
R$
R$

1304

'

PiiWRAS'EACABAiiiiff$". , ,. .
SINAPI
Messe LãtexAonilica
:'.
SINAPI PiniturmAcriiica
.
, 1 ..
SINAPI Esmalte sobre madeira o! massa è'seiador
SÍiÃE PintucaSemaite Fosco duasdemãos sobro superflc,e me(áiloa

ir

I3T

-

___________

J VALOR 01 BOI

8_33

62699
626,g9

m
.

%JALORSI BDI
R$
16.72

R$

m

' ', ',

--

.
13351

.

=l8cm

SISTEMAS DE PISOS
PAVIMENTAQÃOINTERNA..
CQ(fpisode concreto não estrutural, esp ess u r a 5ome preparo mecânico
:i_:SIIAPI
.i9t
10 .1.2
93389 . .â±iL LaMa cerâmica - pEr!v Pedrso médio) 35x35om
SINAPI Peitoril em mármore Lrlbcm
.19_11 84088
6
88 48 . ',.. INAP( Rodapéçeçãmicoh=7om .' ." . ' , r ,
!Qj
84161 , .'SINAPI Soleirsemmármore, L15'chi,iE3cm
.i2L5
PAVIMEN14 . ]ERNjgA DE BOMBAS
i2l_
.. .F
,102i_ 94992.' . . :SFNAPI Piso de concreto espessura 'Som
02.2 739221001
SJNAPI Piso cimentado - traço (oimento'e areia) acabamento liso 5=3,5cm
94963
SINAP!
Rampa di a 308550 50 cetro coberto em concreto nso esbvturel
.1223
-

j

2

______
8760.
'

36,83

f
frn

tMPERMEASILgQ
.
•
mpermeab!hzaÇso de superficre comr,tabeturninosa em fundações_2 demáos

REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO
•
Chapisõo-.traço 1:3
Masesúnica reçebimentode pintura
Peitoril em mármorobranco L'i5chi
Rsvestmento cerâmco com placas de dimensões 2Ox2Ocm

Qfl

CPU

. *-.

89711
89712
89714
89726
89746
89724
89744

SINAPI

iiE
_IjEL
SlNAPl
SINAPI
SINAPI
5f4.5 Pl
StNAPI
1 . . SIãIAPI
SINAPI

1324
1325
1326

89710
98094
98082

SINAPI
SINAPI
'..StNJAPl
SINAPI
1

SlNAPt
SINN'l

14
141

86888

S%4iP1

142

40729

SINAPI

IT

,7,00
10 , 00

8$
8$

3 31
310

8$

7.00

8$

7,67

R$

9,59

8$

j,,9Q
i 5,00
500

R$
8$
8$

4,71 JR$
4.49J 8$
11 , 82 8$

5,89
5,61
1478

8$
8$
R$

2,00
400

8$
R$

64.41
9415

80,51
11769

8$
8$

na
lia

100
100

8$
8$

29,97
1 50479

8$
37.46
851 88099

8$
R$

rn
na

2229.

j,Q9.

8$
8$

500
400

8$
8$

3440
813

jQ9, 8$
199, 8$
.. 09. 8$
300 8$
4.00 J 8$

1640
536
1633
4290
7,82

800 1 R$

A ,29

-

na

na
un

cidade 4000L fornec nentoe instalação

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
Tubo de PVC Série Normal 40mm fornecimento e instalação
Tubo de PVC Série Normal0 SOilim fornecimento e instalação
Tubo de PVC Série Normal 0 toomm fornecimento eiristalaçeo
IJoelho PVC 45 0 40mm fotnecimsntoe instalação

''.

Joelho P'JC 455Ø lOOmm fornecimentos instalação
Joelho PVC 90°0 40mm fornecimento e instalação
JoelhoPVC900lOOmm fomebimento e lnstalaç9
Junção PVC simples lOOmmx 19Q3jçrnecimento e instala
I Tê PVC sanitário 40mmx 40mm,.fbt'neoimentoeinatale2ão
Terminal de Ventila

rn 1
un

uni
un
,

uni 1

na
..un 1

SSrie Noçrrèi 0 SOmm fornecimentos instalação

jQJ
3,57

j78
461

L

R$

R$
8$

r

8$
8$

,

1348
4,48
,_41j4

RS

r

8544488
R$
13,39
8$
28 96

388 ÍR$

3875
67,11
11,78

.

28,06
7388
161,031
47075

37 46
1

ni

Total 1
1506 R$
2210 8$

10.153,94

8$
8$

4300
766

21

_21500,
3065

8$
8$
8$

2050
670
2041

8$
8$
$

31

5383

8$

1205 8$
_j7,Ç, 8$

8$
8$

8$

301 ,25

JjQ,Ç,
2050
6030
4083
16088
39,10
6550

9.?Q 8$
819

8$

i'•:1, ..

Caixa Slfonada 100x100159rhnl, forneolmento e instalação
Çájadeordurs sifonada em venana 90x90xl2m
Caixa de inspeção em alvenaria 98x90x80cm
-.
RaJoSeooPVC rígido lOOmrnX4Omm fornecimento e instalação
Sumidouro em alvenaria OS 00x4 SOm
Fossa septioa (dimensões nterhs3.
hs300x1 _ 70x1 _SOm)

_AÃCESS4i METAIS___
Bacia ni(riaCoQyenoiunairern.liu,4a'brsnoa, fornecimento e instalação
Válvuiad: descarga VW com registrç e acabamento cromado fornecimento e
instalação

ITT1

86942

SINAPI

145 1

86919

SINAPI

Tanque Grande SOL cor Branco Gelo códiooj03 0ECA ou equivaiente

Ducha Higiénica com registro e drivação Linha lzy , código 1984,C37 DECA OU

146

8$
8$

un

Cuba de emb ut ir e m aço InoSável oometa dimensões 4W4x17em
Lavatório Pequeno Raveria/Ixy oor, Branco Gelo coches L.91 5, 0604 ou eotjwalente

1

0
0

un
un

542
3 69

INSTALAQOES SANITÁRIAS

F'T?T" CAIXAS EACESS RIOS

13.2
89707
72290
72290

Reservatóno em fibra de vidra cã

R$
8$

Ï

SINAPI
Reoistrodeoaveta bruto ø..ihj'fdrilecimento e instalação
SINAPI
Registro de gaveta bruto OlÁ fornecimento e instalação
SINÃPE ferra de bola 0 25mm fomecimento e instalação

"

0
0

un

tu PV090 soldável 0 25nnnfornecimento einstalação
Joeii PVC 90° soldável 0 40am, forliecimento e instalação
. SINAPI
TSPVC soldável 0 2ornm; fornecimento e instalação
.. .lNAPl
14 PVC selei ø2Smrn, forSbimêiitoe instalação
slNAr ¶iõ"sold4vel ø4Orrm fomecpmenkoe instalação
REGISTROS E OUTROS

CPU1

13.2.1
1322
13,2.3

SINAPI

Joelho PVC45°soldávelø2snirfl forneoimentoeinstaleçeo
Joelho PVC 90 soldavel 0 Zrrnm fornecimento e instalação

SIN.API
NAPl

94495
94497
94797

89690
89782
89798

1IJBUL4gÇ9NEXÕES DE PVC
lubopVCaoldável 0 20mm 1 foroeoftnpqjnstaIaso
Tubo PVC soldável0 25mm fornecràentonstalação
Tubo PVC soldavelø4ornm fornecimento e instaIaçao

'. SINAPI

89481
89497
89438
89617
89823

__

SINAPI
eINAPI
SINAPI

un
na
un
un
lua

ui1

-

1,.122

8$

J,9O
1,00
200
200

8$
8$
8$
8$

1,99, 8$

2062
,
8$
818341 8$
5W,64 R$
766 8$
1 77248 8$
254867 R$

25,78
77293
674,55

ii"_jp21
77293
i"'
V
874,

958

8$

221560

8$

3. 18 58 4 8$

4.431 20

__3

Total
8$398,21

Bi_

8$

8$

49453

54E 8$
!,42. 8$
162,39 3L?Q2 99 RS

88246
'405 98

--

uni

2.00

8$318,57

un

200

8$

197 , 81

'iiT

RG

tiii

1.00
200

f$

un

,.1L92.

R lir

un

200

8$

8455

24726

R$

744,85

8$

744.8,

8$

10569

RS

211 , 38
10085

147

85909

SINAPI

Torneira para oozinhn de mesabioanióvel lzy, código 1167.C37, DECA ou equivalente

8$

10085

8$

86914

SINAPI

Torneira deparede de uso geral

ou tanque fornecimentoeinstaisoã9_

'ii'

P 1 , 00 R$
'"ï56 ps

8068

iTi"

3121

8$

3901

R$

78,03

149
10

86908
86910

SINAPI

Torneira para lavatório de mesa »ioa baiia lay código 1193 037 DECA ou equivalente

uni

00

8$

4000

8$

5048

8$

10095

un

100

8$

7719

8$

9649

8$

9849

rajard

a

Torneir de parede de uso gerei com bico para mangueira lzy, código 1153 037 DEOA

2~~

L
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PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ
Obra Construção da Escola Municipal Nossa Senhora das Dores II Acara -PA
Duração 120 dias
DESEMBOLSO:: R$ 222.38997
PLANILHA ORÇAMENTARIA
til

COD"r.FONTE.

TEM
14.11
14.12
14 13
14.14

-'

:"-

-

15

PaDeleiramea
Poitatôalhasmatáli'oo
Saboneteira metálica

-

-H

-

_____

:.,

-

Assento pláatioo

.-

-

15.1
15.2
153

DESCRIÇÃO DOS SERVI ÇO S

-

INSTALAÇÕÉflLETRICAS
CENTRO DE DIjUÇj

181

Ãb{77

QUANT.
VALOR S/SDI VALOR CFIÜI
un''
2,0093
42829$
53,59$'.
2,00ff
200 9$
2,00 9$

,jj.
Un
un

45,61
3623
2813

__________

SI STEMA DE PÇQ4O.C.ONiffA INCÊNDIO____________________

_SINAPI _Exlintor POS (A8C)6kajornãbirgJ0la
_"SINAPI _ Luminária de emergência com 30 LED, fornecirr,ento e instalação
_j P laca de srnalrzaçao emPVC lotolurninescente

72554
97599

iii.

un

JQQ,

un

5,00
e 00

un

9$
9$
9$

-

57,01
4529
3516

R$

;Tota l

9$504,61
9$
3344

9$630t
9$42,05

LidI
,,

9$6676

107,05;
114.03

iiis

9$ _630,76
_,425
9640058

_________________________

1611 1 83463 '
SINAPI _Quadrodedistribuiçàodaeneroia'peral2disluntores,fornecimento einstalação
un
1,00
1612
QuadroSjo9leoadrãooularforneci!ntoemstalaã_
, 1111
100
16,1.3 741301001
SINAPI
lOA,fornecimentoeinstalação
un
1.00
15t4 74130/001
$JNAPl_jpjuntorlermomagnêtico.02p2lar:I6A, forneciméntoeinstalação
un
161.5 74130003
NLAPI _Oisuntortarmomagnéticobipolo25A,fornecimentoeinstalação
- un. __,1QO
16.1.6 74130/003. "$lNAPl _
un
1"l,OO
mi 300
462
.
".
ELETRODUTO$EACESS_lOS.'
91854' '
16 2.1
SINAPI _EletrodutoPVC flexfvalcorrugado refomadoø25mm, fornecimento einstalação
rn
856
_Elatroduto PVC flexivel corrugadoreforçado 0 32mm,fornecimento einstalação
Jfl
ei _2&Q

'ii

_98
9$
378,34

9$302,67
54594
R$ 1002
9$
10,02

fi

37834

9$
9$
9$

68243 R $
12,53 Rt_,j53
12,53 _9$ 2545

R$

44, d4
4 4,8 4
9$8753

fl

R$

9$

56,05

'i

10941 _

R is

9$

605

9$112,10

1_9$

56.05
32824

1517

96989

SINAPI _Captor tipofranklin
_
'

16 . 2 , 3

83446

SINAPI

Caixa de passagem 30x30x406m em alvenaria com tampa fornecimento e instalação

un

200

9$

12476

9$

16845

9$

33690

83449

$INAPI

Ceixa de passagem 60x60x706m em' alvenaria com tampa fornecimento e instalação

un

1,00

9$

33272

PS

415, 9 0

R$

41590

91943''SINAPI

Caixa de passagemPVC 4x41' com tampa parafUsada,fornecimento e instalação

un

2,00

9$

12,04

9$15,05

9$'30,10

92865

Caixa de passagem octogonal 4x4 em chapa galvanizada fornecimento e instalação

un

1900

9$

730

95

9$

17338

2,14

9$268 9$
j, 9$
9$
9,44 95

38599

1
1826
46.3

WTT
163.2
16.3.3

SINAPI

16,4

'

'

92001

&NAPI
SINAPI

1643

92008

SINAPI

16 . 4 , 4

91953

SINAP1

1645

91967

16.4.6

91955
-

17

''

.,

16

rn

90,82
,4,12

2
rn

ILUMINAÇAO. TOMADASI 1!$TERRUPTORES

'

1641
1642

1647
1548

8,79 _ 9$

913

'

CABOS E FIOSCONDUTORES
91926
8INAPI
Cabo de cobra flexível , isoladidn25mrn 2 art,mame40/75Õv
91928.,. __SINAPI - Cabo de cobre flexl'ell isolado, seção de 4mm°;anti-chama4501750V
91932
YFINAPI
Cabo de cobre flexivel,isolad o saçaó delomm°:anti-chama450/750V

.

m
un

17 1 2

24064

3 .4 0 R$

9$1860

9$2325

40695

9$

400

9$

2024

9$

2530

9$

32550
10120

Un

1 , 00

9$

29, 86

9$

3733

9$

3733

Interruptor simples 1 tecla 1ON40V com suporte e placa fornecimento e instalação

un

300

R$

1759

9$

21 , 99

9$

6596

SINAPI

interruptor simples 3 teclas 10,5/250V om auporle e placa fornecimento e instalaçao

en

200

9$

3813

9$

4766

9$

9533

'SINAPI

interruptor paralelo 1 tecto 10N260V

21,72

9$

27,15

9$

54,30

Tomada universal 2Pi-T 20A/250ÕQrn,su arte Disca, fornecimento einslalaçao
Tomas dupla de embuti 2PT 1541250V com suporte e placa fomecimento e

c om suporte e placa, fornecimento e instalação

Lurntnária2xl6wdesobràper.caniçieta,forneoinientoeinstalaçao
completa fornecimento e instalaçao

CPU
Placa de Inauguração acrili

2,00

l

bx 'elevo (40 x 30om)

~

j.2Q2 RS 167,06
, ,1Ç,90
21906

93208,83
9$
27383

~ iropeza
L

9$«_417:65
9$
4381_20

total !L_3.329,26
R$1 _26988 Rt1__58735 9$
_1 _58735
9$
1393_53 fij_jj4191 E$jjj91

und
uni

1 ,09
100

mi

22J1 fi

SERVICOS FINAIS

953 ,

21949

-

JS

________

TTT T0T

_
R$

U'

Total

2OS

9$

W

2609$

-

642,96
54296

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO ACÂRA
Obra Construção da Escola Municipal Nossa Senhora das Dores II Acata PA
Duração 120 dias
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS
CPU1
88248
88267
20111

Reservatório em fibra de vidro, capacidade 4000L, fornecimento e instalação
Ajudante
Encanador
Fita de Vedação
Flange de aço galvanizado de.SOmm
Flange de aço galvanizado de 25mm
Range de aço galvanizado de2omri,
MERCADO: .Re s e rv atório em fibra de vidro cap. 40001.
-

-

CPLJ2
88248
88267
88264
MERCADO
1'

Bota Injetora 1 CV (sem tubulação)
.AjLdante
Encanador
EíetricisS
1• .'.
B o mba injetora 1 CV (s/tubur ã
:

.

.

-

h jQ
40
h
mSOO
uni 400
uni 200
uni 2,00
uni 1,00

und Coei
4,00
4,00
h
4,00
h
uni 1,00

Valor Unir. Valor Parcial
R$ 1352 R$
6084
R$ 1718 R$
77;31
R$ 1690
R$ 750
R$ 6,20
R$ 1.289,00
Valor Total

R$
R$
R$
R$
R$

Valor Unit
R$ 13,52
R$ 17,18
R$ 17,8
R$1-077,56

Valor Parcial
R$
54,08
68,72
R$
R$
69,52
R$. 1,077,56

6760
1500
12,40
1.269,00
1.504,79

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ -

Segundo Acordão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União - TCU, o calculo do BDI deve ser feito da
seguinte maneira

8DI

— (1+AC+5 fR+G)s(1±DF)(1+L)

Ar. Administração Centra!
.. .....
5 -- Seguro .......
R -. Riscos:•.•'
Garantia
DF -. Despesas Financeiras
- Taxa deLucro/Remuneração
Incidência de Impostos (PIS COFINS e 85)

.

1
/
/

11

Otsr E4 &te)2s fiih
orA1ra '2TÏ3749

rara
PODER EXECUTIVO
.atoutJUU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ
TAXA IDE ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO
DESCRIÇ_

CODIGO j

1

FlORISTA %
GRUPO

A2
A3
A4
AS
A6
A7
A8
A9
A
81
Bfl
83
84
85
86
87
88
B9
810
8
Cl
02
03
04
05-

INS5•
SESi
SENAI

.

.
SEBRAE
Salário Educação
iseguro Contra Acidentes de Trabçiho
FGTS
1SECONCI
....

TOTAL
GRUPO 8

IRepo,uso Semanal Renumerodo
Feriados
Auxiho - Enfermidade
13 Salário
Licença Paternidade
Faltas Justificadas
Dias de Chuvas
Auxílio Acidente de Trabalho
Férias Gozadas
15ciláriei Maternidade
'1

-

TOTAL
GRUPO C
Aviso PrevioIndenizado
Aviso__PrevioTrabalhado
Fenos_Indenizadas
Depósito Rescisão Sem Justa__Causa
IndenizaçãoAdicional

TOTAL
GRUPO
Reincidência de GrupoAsobre Grupo 13

-

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%
1,0Ô91.
0,20%
060%
2,5057o
300%
800%
000%
16,80%
18,14%
4,16%
09357.
11 ,10%
0,07%
0,74%
283%
0,11%
1086%
0,03%
48977o

-

.

-

MENSALISTA %4
0,00%
1,50%
1100%
0,20%
060%
2 50%
300%
800%
000%
16,80%
Não Inside
Não Inside
0,70%
833%
0, 05%
056%
Não Inside
008%
8,15%
0,02%
17897*

7_14%
0_17%
320%
531%
0_6057o
1642%

536%
0_13%
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Municipio dó Acará

—
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA
PODER EXECUTIVO

ANEXO XV
1

MODELO DE DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
Processo no 01100112018
TOMADA DE PREÇO N°011001/2018

-

CPL

Eu,
, (nacionalidade), restado civil), (profissão), portador
do RG no
- PC/(UF), e do CPF n°
na condição de
representante devidament donstituído de (Identificação completa da licitante) d&avante
denominado simplesmente (Licitante), para fins do disposto no item 14.7 da TOMADA DE
PREÇO N°011001/2018 CPL, declaro, sob as penas da lei,em especial o art. 299 do:.Código
Penal Brasileiro, que:
-

,

-

(a) A ptoposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO N° 01100112018 -CPL foi
elabbMda de maneira indepõndente pela empresa licitante, .à à 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°011001/2018 CPL, por qpalquer
meioí94 , por qualquer pessoa;
411,
-

(b) Aintenção de apresentar a ~m proposta elaborada para participar da TOMADA DE PREÇO N°
01100412013
CPL não fo informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante
potedcil ou de fato da TOMADA DE PREÇO N° 011001/2018 CPI_ por qualquer meio ou por
qualquér pessoa;
-

(c) Que.não tentou, por aual.quer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outroparticipante potencial ouide fato da TOMADA DE PREÇO. N°011001/2018 CPL quanto a
participar ou não da refe ida licitação;
-

<'—

(d) Qtie o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE-PREÇO N°
011001/2018 CPI- não será, no todo ou em parte, direta .ou indiretamente, comunicado ou
discú:udo com qualquer outro.. participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO N°
011001/2018 CPL antes da adjudicação do objeto da referidalicitação;
-

-

(e) QUe o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO N°
011001/2018 CPL não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido
de qualquer integrante da Comissão Permanen
- tede Licitação responsayel pelo
ou
certame.. antes da abertu -a õficial das propostas; e
-

(O

QUë está plenamente dente do teor e da extensão desta declaração e que detém: plenos
podetese informações para firmá-la.
Local e Data.
Úde
1
(Nome do Representante)
CPF n° do Representante
RG n° do Representante 1
1

.

,
4•__)

-

atriz Centro
Jos no. 120- E raça da M

—

Acará 1 Pará

—

CEP 68690-000

PREFEITURA DE

-

'PAcAnA
UNmotCoNa1u'Nnook'A NOM IA

.

A.

—

Munic?o'7 Acará
ESTADO DO PARÁ

•

PREFEITURA MUNICIPAL DO .A GARÁ
PODER EXECUTIVO
ANEXO XVI
MODELOS DE DECLARAÇÕES

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

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA INVESTIGAÇÕES
COMPLEMENTARES
.inscrita no CNPJ:
, por intermédio de seu
•(A empresa __.
representante legal o Sr
portador da carteira de identidade
n° e inscrito no CPF n°
autoriza, por este instrumento
a Prefeitura Municipal de Acará a realizar todas as investigações complementares
que julgar necessárias a habilitação no processo Jicitatorio da TOMADA DE
PREÇO N°011001/2018 - CPL.
Acará (PA),

de

.

de 2018.

- Nome e número da identidade do declarante

DECLARAÇÃO DE FIDELIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS
APRESENTADOS
Decaramos para os devidos fins de direito, que aceitamos todas as
condiçte.s do Edtat daTOM WA DE PREÇO N° 01100112018 - CPL, sendo
verídica,; e fiéis t)das as informações e documentos apieseritados
Acará (PA),

de

de 2018.

Nome e número da identidade do declarante

t

3

Travessa São José n° 120 - Praça da Matriz Centro - Acara 1Para - CEP 6U90-000

PREFEJTIJRA DE

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA SERVIDOR PÚBLICO
REFERENTE À: (MODALIDADE LICITATÓRIA A QUAL VAI PARTICIPAR)
A empresa
..
inscrita no CNPJ: ___________ por intermédio
de seu representante legal o Sr.
portador da carteira de,
identidade n°
;íf e inscrito no CPF n° : DECLARA para
os devidos fins que não possuimos em nosso quadro de empregados servidor
público.
ACarãj (PA),

de

de 2018.

Nõme e número da identidade do declarante

4'
PREFEITURA DE -

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

.r.

Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ
FUNDO DE MANU1 E DES. DA EDUCAÇÃO ASICA-FUNDEB

-

1
ty,

ANEXO XVII - MINUTA DL CONTRATO
O Município de ACARA, através da(o) FUNDO DE MANUT E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB, neste
ato denominado CONTRATANTE, localizado na Tv. São Jose n° 120, inscrito no CNPJ (MF) sob o n°
29.814.546/0001-68, representado pjõ(a) Sr.(a) AMANDA OLIVEIRA E SILVA, e, de outro lado a
inscrita no CNPJ (MF) sob o n°
, estabelecida na
doravante . denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por
de acordo com a representação legal que lhe e outorgada por têm entre si justo e avençado,
e celebram o presente Contrato, de conformidade com a TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-011001 e a proposta
apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA as normas disciplinares da
Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as Clausulas que se seguem

TI1AUSULA PRIMEIRA - DO OBJFTO
1 O presente Contrato tem como objeto a Contração de empresa de engenharia para realizar a construção da
escola municipal Nossa Senhora das Dores 11 no município de Acara/PA

CLAUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS
1 Os serviços ora contratados compreendem as especificações, descritas nos Anexos do edital da
TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018M11Q01, partes integrantes deste Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

1,9 valor total deste Contr4to e de R$
), discriminado de acordo
(
com a planilha integrante da proposta de preços e o cronograma fisico-financeno apresentados pela CONTRATADA
CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
L Os serviços deverão ser executados ate
1 1 - O prazo para inicio dos serviços será de ate 5 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem
de Serviço expedida pela CONTRATANTE e o de conclusão, será de acordo com o proposto pela CONTRATADA,
se inferior ao máximo definido no caput desta Clausula,
2 O prazo de garantia dos serviços devera ser de 5 anos, contados do Termo de Recebimento Definitivo a ser
emitido per Comissão designada pela. autoridade competente

CLAUSULA QUINTA - DO AMPARO LEGAL
........

1 A lavratura do presente Contrato decorre da realização da TOMADA DE PREÇOS

ti 0

2/2018-011001

2 Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado no processo
licitatorio n° 2/2018-011001, tomando como base o disposto no artigo 45, parágrafo 1°,inciso 1, da Lei n°8666/93

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA
TV SÃO JOSÉ Y 120

Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA
FUNDO DE MANUT E DES. DA EDUCAÇÃO BÃSICA-FUNDEB

Q
N

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 dinheiro ou títulos da divida publica,
1.1.1 a garantia em apreço, quando em dinheiro, devera ser efetuada em caderneta de
poupança cru favor da CONTRATANTE;
1.2 - seguro-garantia;
1.3- fiança bancária,

.

2 No caso de rescisko deste Contrato, por culpa da CONTRATADA, não será devolvida a garantia,
responsabilizando-se a CONTRATADA por perdas e danos causados ao CONTRATANTE, além de sujeitar-se a
outras penalidades previstas na lei
CLAUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
1 A execução deste Cpntratç bem como, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas clausulas contratuais e
pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de direito privado, na fonna do artigo 54, da Lei n° 8. 666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55,
do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE
A vigência deste Centrato tera inicio a partir da data de sua assinatura e vigera ate 31 de Dezembro de
2018, tendo início .e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
,,CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
1 Caberá a CONTRM ANTE
1 1 - permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da prestação dos Serviços
de refonna.e adequação;
1.2 prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou
responsável técnico da CONTRATADA;
1.3 acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços de reforma e adequação, por intermédio da
Comissão para tanto formalmente designada,
1.4 autorizar quaisquer serviços pertinentes ao objeto destt contrato, decorrentes de imprevistos
durante a sua execução, mediante :orçamento
çamento detalhado e previamente submetido e aprovado pelo Município de
ACARA, desde que comprovada a necessidade deles,

TV SÃO JOSÉ 120

....

...
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Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA
FUNDO DE MANUT E DES. DA EDUCAÇÃO BAS1CA4?UNDEB

- -.

/<•' 'N
1

Li - 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'2/2018-91 1 00 1;
1,6 - solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes dos
Anexos do Edital da TOMADA DE PREÇOS no 2/2018-011001,
1.7 - atestar as htkfisdal/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 à CONTRATADA,, ilém dos encargos previstos nos Anexos , do Edital da TOMADA DE PREÇOS
—°2/2018-011001
1 1 ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decor'tntes da eYecução
dos serviços objeto deste contraço, ta como
a) salários,
... 2
b) seguros de acidente,
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vale ,-refeiço,,
O vais-transporte; e
g) outras .que .porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
.

o

1.2 - manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares da CONTRATANTE, porem, sem
qualquer vinculo empregaticio com o eçgão,
1.3 -. manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a bo'a ordem e as normas disciplinares da
,'ONTRATANTE,
1. 4
responder, pelos danos causados diretamente a Administração da CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa pu dele, quando da execução da reforma e adequação, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE,
1. 5 - respondei, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da
CONTRATANTE, quando esses tehani 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 fio recinto da CONTRATANTE;
1.7
assumir
estanqueid4de e estabilidade de ú

a e total responsabiJ idade pela execução do projeto, pela resistência,
is estruturas da obra a executar;
os desenhos fornecidos para execução dos serviços:

TV5ÂOJO5ÊN0120

.

•

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA
FUNDO DE MANUT E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

O

a) no caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões as Normas
Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à CONTRATADA formular imediata comunicação escrita à
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 (cincó) dias ou no prazo para tanto estabeledido pela fiscalização,
1.10 - providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução dos serviços, no
sentido de evitar qualquer tipo de acidente;
1.11 - fornecer instalações adequadas para a fiscalização dos serviços de reforma e adequação;

,ertinente;

1 12 instalar uma placa de identificação da obra com os dados necessários e na forma da legislação
•.

1 13 - remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra,
durante todo o período de execuçãoe, especialmente, ao seu final;
1 14 - prestar a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente Contrato, conforme o disposto
no § 1° do. art. 56 da Lei n0 8.666193;.
1 15 - permitir, aos tecnicos da CONTRATANTE e aqueles por ele formalmente indicados, acesso as
suas instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto,
1 ló comunicar a Administração da CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de
caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

7

1.17 - responsabilizar-se pela construção, operação, manutepção e segurança do canteiro de obras,
vigilância, organização e manutenção do esquema de prevenção de incêndio, bem como outras construções
provisórias necessárias, confoime previsto nas Especificações Técnicas constantes do Edital da TOMADA DE
—'REÇOS n°2/2018-O] 1001,
1.18 - responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços
pela CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição,
1.19 - responsabilizar-se por todo transporte necessário a prestação dos serviços contratados, bem
como por ensaios, testes ou piovas necessários, inclusive os mal executados,
1.20 providenciar, as suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais
apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, quando do uso de similar ao descrito nas
Especificações Técnicas constantes cio Edital da TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-011001, sempre que a
fiscalização da CONTRATANTE julgar necessario,
1.21 - exigir de seus subcontratados, se for o caso, copia da kRT dos serviços a serem realizados,
apresentando-a a Unidade de fisca'ização da CONTRATANTE, quando solicitado,
1.22 - responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados,
TV SÃO JOSÉ N 120
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obrigando-se a prestar assistência .técnica e administrativa necessária para'a'ssegurar andamento conveniente dos
trabalhos;
.
1.23 - submeter à aprovâção da Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, o(s) nome(s) e o(s)
dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, porventura, venha a substituir
o originalmente indicado;
1.24 - garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados a partir
da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Código Civil Brasileiro;
1.25 - durante o período de garantia de que tratam os itens 1.24 e desta Cláusula, a CONTRATADA
deverá, sob pena de ser incluída no cadastro de empresas suspensas de participar em licitação realizada pelo
CONTRATANTE, atender aos clamadçs da CONTRATANTE no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da
,-4\omunicaçao oficial; e
.
.
1.26 - manter, duran.tqda 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°
2/2018-011001. . . .,
2 Caberá, ainda a CONTRAT4DA, como parte de suas obrigações
-CREA;

2.1 efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
.
2.2 indenizar ou reçaurar os danos causados as vias ou logra4ouros públicos;
23 - remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra; e
2.4 - cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do Trabalho

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 empi eguticio pom a CONTRATANTE,
1.2 - assumir, tambem, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da especie, 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 à
execução dos serviços originariamente ou vinculada por prevenção conexão ou continência, e
1.4 - assumir ainda, a xesponsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução
deste Contrato
TV SÃO JOSÉ N 120
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2. A inadimplência da CÚNTRÁTADA, 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 vínculo de solidariedade, ativa
ou passiva, com a CONTRATANTE.,
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DAS OBRJGAÇÕESGERAIS
...........
L Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
1.1 e expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do
CONTRATANTE durante a Vigência Ueste contrato;
1.2 é expressaenIeproibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se
iouver previa autorização da Administrpção da CONTRATANTE, e
1.3 - e vedada a suhcontratação total dos serviços objeto deste Contrato,
1.3.1 - a subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada pela
Administração da CONTRATANTE,
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS
1. Caberá à CONTRATADA providenciar, junto ao CREA, a devida Anotação de Responsabilidade TécnicaART 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 indicado na fase de habilitação do certame hcitatorio da TOMADA DE PREÇOS n°
2/2018-011001
r-CLAUSULA DÉCIMA QUARTA DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
1 Durante o período d vgcia 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 a avaliações das etapas executadas, observando o disposto no Cronograrna FísicoFinanceiro; e
1.2 - atestar os documentos referentes a conclusão de cada etapa, nos termos deste Contrato, para
efeito de pagamento
2-Além do acompanharnente ç a fiscalização dos serviços, o Titular 4a CONTRATANTE ou outro servidor
devidamente autorizado podera, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o
especificado, sempre que essa mçdid 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 representa-Ia sempre que for necessário
4.. A CONTRATADA deverá manter no local da obra, durante a sua çxecução, 01 (um) engenheiro inscrito
no CREA e aceito pela Administração cia CONTRATANTE, que na ausência do responsável técnico, se não for o
próprio, para representá-la sempre,que for necessário.

5 O representante da CONTRATANTE anotara em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à 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
/—'ÇLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DA REFORMA
1 Após concluído, o objeto deste contrato será recebido provisoriamente pela Administração do
CONTRATANTE, mediante termo cirçunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de ate 10 (dez) dias úteis
contados do recebimento da comuni cação .escrita encaminhada pela CONTRATADA à CONTRATANTE,
2 O recebimento defiritivo do objeto deste contrato será efetuado por Comissão designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo máximo de 30 (trinta)
dias úteis, necessário a observação, ou a vistoria que comprove a 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 CONTRATADA e atestada sua conclusão pela CONTRATANTE.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
1 A atestação das notas fiscais/faturas referente as etapas dos serviços executados objeto deste Contrato
caberá ao CONTRATANTE ou a servidor designado para esse fim
ILAUSULA DECIMA SETIMA r.04, DESPESA
L A despesa com a execução dos serviços objeto deste Contrato, mediante a emissão de notas de empenho,
esta a cargo da dotação orçamentaria Exercício 2018 Projeto 1401 123610003 1 015 Construção, Reforma,
Ampliação e Aparelhamento ~ -Unidades Escolares, Classificação econômica 4.4.90.5 1 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 finali4ade, a ser consignada a CONTRATANTE, na Lei Orçamentaria do Município.
CLAUSULA DECIMA OITAVA : - DO PAGAMENTO
1 Obedecido o Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitara a CONTRATANTE
a medição dos trabalhos executados .,Uma vez medidos os serviços pela fiscalização, a CONTRATADA apresentara
nota fiscal/fatura de serviços paia liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem
bancaria creditada em conta correnteou cheque nominal ao credor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação
dos documentos na CONTRATANTE,,,
. .
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1.1 .. Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização;
1.2 as medições serão efetuadas pela fiscalização, obedecendo-se o seguinte:
1.2.1 quinzenalmente, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, quando serão
feitas as medições pela Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, considerando-se os seniços efetivamente
executados e por ela aprovados, tomando por base as especificações e os desenhos do projeto,
1.2.2 - serão emitidos os Boletins de Medição dos Serviços, em duas vias, que deverão ser
assinadas com o De acordo do Responsável Técnico, o qual ficará com uma das vias;
1.2.3 - as medições deverão ser solicitadas pela CONTRATADA até o 3° (terceiro) dia útil

,-4o mês subsequente e a fiscalização terá 02 (dois) dias úteis para executar a medição
1,3 - A critério, 4a fiscalização 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 [evado em conta para efeito de pagamento será o custo dos materiais e equipamentos constante das
composições de custos unitários apresentadas pela CONTRATADA
1.3.1 - entende-de por custo a cotação de preço aprentada pela CONTRATADA na
TOMADA DE PREÇOS n°2/2018-011001, menos o BDI contratual, e
1.3.2- oBDI relativo aos materiais e equipamentos, bem, ainda, a parcela dos serviços
relativos a mão-de-obra e respectivo BDJ, serão pagos após a efetiva e completa aplicação dos materiais e instalação
dos equipamentos
1.4 - as noas fiscaiifatuias deverão ser emitidas e entregues pela CONTRATADA a
CONTRATANTE, para fins de, liquidação e pagamento, ate e dia 22 de cada Inês, de forma a garantir o recolhimento
das importâncias rendas relativas a contribuição previdenciaria no prazo estabelecido na alínea "b", inciso 1, artigo
30, daLq n°8 212/91
1.4.1 - No cap..çç as notas fiscais/faturas serem emitidas eentregues à CONTRATANTE em
data posterior a indicada no item anterior será imputado a CONTRATADA 'o pagamento dos eventuais encargos
moratorios decori entes
11

1. 5 - 0 pagamento mensal dos serviços somente poderá sçr, efetuado após a apresentação da nota
fiscal/fatura atestada por servidor desiado, conforme disposto no art 67 da Lei n° 8.666/93, e verificação da
regularidade da ÇONTRA1 ADA junto a Segu idade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço CRF
2 O pagamento da prImeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer, se acompanhada dos comprovantes
dos seguintes documentos
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-

É2.3 - 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 flmcionamento 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 a CONTRATANTE

6 Nos casos de even}uals atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de
lguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devida pela CONTRATANTE,
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a
aplicação da seguinte formula

EM = 1 x N x VP
Onde:
EM = Encargos nioratonos,
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento,
VP = Valor da parcela a ser paga
1 = taxa de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado
1=(TX/100)
365

1= (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

CLÁUSULA DECIMA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
1 O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8 666/93, desde que
haja interesse da Adnunistraçâo da ÇONTRATANTE, 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 ate o liniite de25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1°
e 2°, da Lei n° 8.666/93.
1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, ate o limite ora previsto, calculado sobre o valor contratado, e
1. 2 - nenhum acresomio poderá exceder o limite estabelecido nesta clausula, e
1.3 - nenhuma supressão poderá exceder 25% do valor inicial atualizado do contrato, salvo as
supressõs resultantes do acordo eeÍekrdo entre as partes.
.
2. Em caso de supressão4psers'.iços, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e posto no local
dos trabalhos, estes deverão setpagos..péla 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..0 atraso injustificadq..na ncução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas neste
Contrato sujeitara a CONTRATADA a multa de 0,3% (zero virgula três por bento) por dia e por ocorrência sobre o
valor total deste Contrato, ate o naximo de 10% (dez por cento), recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez
comunicada oficialmente
2. Pela inexecução totalpu parejal do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia
,,-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 mexecução 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 penalidade, que será concedida seinpce que a CONTRAIADA 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

•

Estado do Pará
MUNICIPAL DE ACARÁ
Í1JNDO DE MANUT E DES. DA EDUCAÇÃO EÀá!CÃ-FUNDEB

••

OvÉo

°

12k

3.1 - pela não apresentação da apólice de seguro contra riscos de engenharia, conforme disposto na
Clausula Sexta,
3.2 - pelo atraso na execução da obra, em relação ao prazo proposto e aceito;
3.3 - pelo não cumprimênto dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro;
•
3.4 -pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução da obra, que vier
a sei rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo máximo db Ç (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
.—efetivar no prazo máximo de 5 (cinco) dÂas, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data de
:ejeição...

3.6 - pelo descumprimento de alguma das Clausulas e dos prazos estipulados neste Contrato e em sua
proposta.
4 Alem das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, anda, ao cancelamento de sua inscrição
no Cadastro de Fornecedores da CONTRA IANTE e, no que couber, as demais penalidades referidas no Capitúlo IV
da Lei n°8666/93
S. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos pela
Administração da CONTRATANTE, cm relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta Clausula, a
CONTRATADA ficara isenta da s penalidades mencionadas

6 As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com a Administração da CONTRATANTE, e declaraçao de injdoneida4e 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

1AUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA

: fr.

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 recxsão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa
2 A rescisão deste Contrato podeia ser
2. 1 - determinada por ato unilateral e escuto da Administração da CONTRATANTE, nos casos
enumerado nos incisos 1 a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, noUficando-se a CONTRATADA com a
antecedência nununa de 30 (trLrit;) dias,
1

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 termos da 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
kH(
1 As duvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes do Edital da TOMADA DË
PREÇOS n°2/2018-011001, 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 ri. ' 2/2018-011001, cuja realização
decorre da autorização da CONTRATANTE, constante do processo licitatono n°2/2018-011001, e aos ternos das
propostas da CONTRATADA. .
CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA,- DO FORO
1 As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão procesadas na Comarca do Município de ACARA, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, Inciso 1, alinea "d" da Constituição Federal
2 E, para firmeza e validde do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor
e forma, para que surtam um s efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,
rCONTRATAN FE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo
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