
,dõAcará 
DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DOA CARÁ 
PODER EXECUTIVO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N°211101/2017 - CPL 
PROCESSO N°211101/2017 

DATA DA REALIZAÇÃO: 1311212017 
HORÁRIO DE INICIO DA SESSÃO: às OghOOmin (horário local) 

LOCAL: Prefeitura do Município de Atará - Pará 

MUNICÍPIO DE ACARÁ - ESTADO DO PARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ/PA, 
m sede a Trav. São Jose n° 120, Bairro Centro, cidade de Acara/PA, por intermédio da 
stríssima Sra. Prefeita Municipal de Acará/PA, mediante Comissão Permanente de Licitação 
signado pela Portaria n° 04112017-GAB, de 02 de janeiro de 2017, publicada em 02 de janeiro 

2017, quadro de Avisos da Prefeitura Municipal do Acará - Pará, torna público para 
nhecimento dos interessados que fará realizar processo Licitatório na modalidade TOMADA 
E PREÇOS, tipo: MENOR PREÇO, regime de execução indireta e empreitada por PREÇO 
..OBAL, POR ITEM, nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

A sessão de processamento da TOMADA DE PREÇOS será realizada no horário e data 
s pracitados no item 06 (seis) e seguintes, e será conduzida pelo Presidente e Membros da 
Comissão Permanente de Licitação, designados nos autos do processo em epígrafe, 
acompanhada pela Assessoria Técnica e Jurídica do Município e pela Secretária Municipal. de 
Educação, e demais interessados que se fizerem presentes. Na ausência ou impedimento de 
qualquer um dos membros da Comissão Permanente de Licitação indicado neste Edital, poderão 
at ar outros servidores oficialmente capacitados e designados pela administração municipal. 

O Edital completo e maiores informações poderão ser obtidos na Sala do Departamento de 
Li itações, prédio da Prefeitura Municipal do Acará, Estado do Pará, sito à Trav. São José n° 
12 0, Bairro Centro, cidade de Acará/PA, no horário das 09h00min às 13h00min, a partir de sua 
p blicação nos órgãos oficiais de publicidade, até a penúltima data anterior aquela estipulada 
pE ra sua abertura, desde que a empresa tenha feito a visita técnica e a caução da garantia da 
pr posta, local este disponível também a partir da publicação do edital onde possa ser 
e> aminado e adquirido o projeto básico e demais elementos constantes de seus anexos. 

LEGISLAÇÃO REGENTE DA LICITAÇÃO  E DA CONTRATAÇÃO 

1.11. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal n° 8.666193, a Lei 
C4mplementar n° 123106 e suas alterações e demais normas e exigências legais e 
reuIamentares pertinentes deste Edital, inclusive no tocante a fiscalização e acompanhamento 
pla Prefeitura Municipal de Acará/PA. 

2. IDO OBJETO 

24. A presente licitação tem como objeto a Contratação de Empresa de engenharia para 
realizar serviços de reforma e ampliação nas escolas municipais Paiva Meio e Nossa 
Senhora do Desterro neste Município de Atará. - Pará, conforme: Projeto, Planilha 
Otamentaria, Especificações e Normas Técnicas, constante dos anexos desta TOMADA DE 
PEÇOS, que são partes integrante e indivisível do presente instrumento convocatório. \ / 
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A execução da obra deverá ser realizada num prazo máximo 120 (cento e vinte) dias 
ecutivos, a contar da emissão da AES (autorização de execução de serviços) pela 
itura Municipal de Acará/PA. 

DO VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO 

O valor global máximo estimado pela Prefeitura • Municipal de Acará para a realização da 
está em conformidade com o disposto no inciso Xdo art. 40 da Lei n. 8.666193. 

1. O valor estimado da presente Licitação é de R$267.140,19 (duzentos e sessenta e sete 
e cento e quarenta reais e dezenove centavos). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da contratação da obra, objeto desta licitação correrá à conta da 
gão orçamentaria previstas no orçamento financeiro do ano de 2017 

DOTAÇÃO 1 	ESPECIFICAÇÃO 1 ,  É6ÉTDESPESA 

12 361 0005 1 022 
Construção, reforma, ampliação e 	4 4 4 90 51 00 L aparelhamento das unidades escolaresil 

ABERTURA, DIA, HORA E LOCAL 

Ni A abertura dos envelopes relativos à proposta e à habilitação, será efetuada da seguinte 

641. No dia 1311212017 às 09h00min, recebimento e abertura dos envelopes contendo a 
dojcumentação de habilitação e propostas de preços, que deverão ser entregues em envelopes 
sebarados e fechados . 

6.1.2. Endereço para a entrega e abertura dos envelopes: na Sala do Departamento de 
Li4itações, prédio da Prefeitura Municipal do Acará, Estado do 'Pará, sito à Trav. São José n° 
12p, Bairro Centro, cidade de Acará/PA. 

Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no primeiro dia útil 
equente, mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator ou 
imprevisível. ' 

7 
	

PARTICIPAÇÃO 	 ' 

7 Poderá participar desta licitação qualquer pessoa jurídica de direito privado, cujo ramo 
antil seja pertinente com 'o objéto da mesma que: 
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Municipio dó Acará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DOA CARÁ 
PODER EXECUTIVO 

7. 1.1. Atendam às condições deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação 
igida para habilitação. 

7.1.2. Não esteja sob falência, recuperaçãc judicial, recuperação extrajudicial, concurso de 
cr--dores, dissolução, liquidação, consórcios de empresas, e não sejam controladoras, coligadas 
ou subsidiárias entre si. 

7.1.3. Não tenham sido declaradas ir) idôneas por qualquer Órgão da Administração Publica 
di eta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como as que estejam 
pi. nidas com suspensão do direito decohtratar ou licitar com a Administração Pública Federal. 

7.2. A licitante deverá possuir capital social ou valor do patrimônio líquido de no mínimo 10% 
(d z por cento) do valor global por item estimado para esta licitação, devendo ser comprovado 
n data da apresentação da proposta, na forma da Lei, conforme Art. 31, § 30 da Lei n° 8.666193 
e uas alterações. 

7.3. Quando da participação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão ser 
adotados os critérios estabelecidos nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 12312006 e 
allerações posteriores. .;: •: 

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

7. .1. Servidor ou dirigente de qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao Órgão promotor da 
lictação, bem assim, a empresa da qual tal servidor ou dirigente seja sócio, dirigente ou 
re ponsável técnico: :. • . 

7. .2. Empresa associada ou que tenha sido associada ao Consultor ou qualquer outra entidade 
qu tenha elaborado o Projeto Básico,  

7. . A Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua 
pr posta de preços, independente do resultado do procedimento licitatorio, 

7. . Nenhuma empresa ou insituição vinculada à entidade licitante será elegível para participar 
de te processo licitatório: 

7. .Não será admitida nesta licitação .a participação de: 

a) Consórcio de empresas, sob nenhuma forma, 

b) Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da administração publica direta ou 
inc ireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, 

m c) presa que esteja cumprindo suspensão temporária •de participação em licitação e/ou 
imedimento de contratar com a Administração Publica Direta e Indireta da União, Estados 
Mqnicípios ou Distrito Federal; 	 / 
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Municipio dó Acará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO Ai-ARA 
PODER EXECUTIVO 

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

Autor do projeto de engenharia, pessoa física ou empresa da qual dito autor seja dirigente, 
rente, acionista ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. 

f) Empresa que entre os dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco por 
CE rito) do capital com direito de voto ou controladores, responsáveis técnicos ou subcontratados, 
hja alguém que seja servidor público; ou que tenha sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias 
arjteriores à data da publicação desta licitação; 

Parentes da autoridade responsável pela homologação do procedimento (Acórdão n° 
12011 -Plenário, TC-002.12812008-1, rei. Min-Subst. André Luís Carvalho, 16.03.2011); 

Deputados e Senadores, de modo direto ou indireto, segundo o art. 54, inciso 1, alínea "a" e 
iso II, alínea "a" da Constituição Federal .(Acórdão n° 1793/2011-Plenário, TC-011.643/2010-2, 
Mm. Valmir Campelo, 06.07.2011). 

8. IDA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

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

8 .1. 1 . Mediante entrega protocolizada; 

8 .'3. 2 . Para o e-mail: licitacao_acara@hotmail.com.  

81•• A Comissão Permanente de Licitação responderá por escrito, pelas mesmas vias os 
r- eslarecimentos solicitados ate 03 (três) dias úteis anteriores a data da Licitação a todos os 

8.4. Os questionamentos respondidos estarão, sempre que possível disponível no e-mail: 
li4acao_acara@hotmail.com,  para ciência de todos os interessados. 

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

8.2.. É de exclusiva responsabilidade do interessado à obtenção de adendos e/ou 
es larecimentos, não podendo alegar desconhecimento em relação às informações 
disiponibilizadas relativas ao Edital. 

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

ITUOEÃ( 
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DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

1. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para realização da sessão pública qualquer 
ssoa poderá impugnar o ato convocatório deste Edital, dirigido por escrito à autoridade 
perior, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, protocolado no seguinte 
dereço: na Sala do Departamento de Licitações, prédio da Prefeitura Municipal do Acará, 
tado do Pará, sito à Trav. São José n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/PA, no horário de 
hOOmin as 13h00min, ou por uma das seguintes formas abaixo, amparados pelo art. 109, 
isos 1 e II e no parágrafo 6 1  da Lei no . 8.666193 e suas alterações. 

.,. Mediante entrega protocolizada; 

9.fI.2. Para o e-mail: e-mail: licitação_acara©hotmail.com . 

a-?- Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, o licitante que não o fizer até o 
qqinto dia útil que anteceder a data da abertura da licitação, venha a apresentar, depois da 

Caqertura dos envelopes, falhas ou irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal 
cmunicação não terá efeito de recurso. 

94.1. A impugnação será julgada pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação, que 
aralisará as dúvidas suscitadas e responderá ao interessado em até 05 (cinco) dias úteis 
coitados da data do recebimento daquela. 

2. No caso de ser constatada a necessidade de alteração do Edital, seu extrato será 
iblicado, na forma determinada pela Lei, reiniciando a contagem de prazo para apresentação 
propostas. 

94. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedira de participar do processo 
licitatório até o transito em julgado da decisão a ela pertinente; 

9.4. A licitante que,. injustificadamente e sem fundaménto, 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 Pública pela ação 
orkrastinatória. 

EU 

As respostas às impugnações prestadas pelo Presidente da Comissão Permanente de 
tação serão anexadas nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta 
qualquer interessado. 

Das decisões da Comissão Permanente de Licitação, caberá recurso, por escrito, 
ridamente fundamentado, ficando o resultado da licitação condicionado ao seu julgamento, 
iforme art. 109 da Lei Federal n°. 8.666193. 

DA VISITA TÉCNICA 

PREFEITURA 

J4dACAQA 
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MunicTpio dã Acará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

.1. Aos LICITANTES será obrigatória a realização da visita ao local de execução dos serviços, 
suas expensas e sob sua responsabilidade, para formulação de suas propostas. O licitante 

dérá vistoriar o local onde será executado c objeto desta TOMADA DE PREÇOS até o 
gundo dia útil anterior a data fixada no preâmbulo deste Edital, com o objetivo de inteirar-se 
s condições e grau de dificuldade existente, no perjodo das 09h00min às 13h00min A vistoria 
verá ser realizada pelo responsável técnico, devidamente credenciado como representante 
jal da empresa. Nenhum responsável técnico, ainda que credenciado, poderá representar 
315 de uma licitante. 

1(.2. Após a realização da Visita Técnica, será emitido o atestado de visita técnica, conforme 
odeio - Anexo VI) e este deverá compor o rol de documentos obrigatórios para fins de 

he bilitação. Atestando que tomou conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta 
oi indiretamente na execução dos mesmos, e terá que ter na Declaração o ateste do respectivo 
TE cnico designado pela Prefeitura Municipal de Acará/PA. 

a) Neste caso, nenhum licitante, em nenhum momento, poderá alegar desconhecimento do local 
e as condições de execução do objeto licitado, muito menos como pretexto para não executar a 
o ia nos termos requeridos neste Processo Licitatório. 

b)IÉ de responsabilidade da Contratada a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua 
orissão na verificação dos locais de execução do objeto. licitado. 

IIj. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

11.1: - Cada licitante far-se-á representar perante a Comissão Permanente de Licitação da 
Pr feitura Municipal de Acará por apenas uma pessoa, admitindo-se como representante o 
diretor, sócio com poderes de gerência ou pessoa habilitada por meio de procuração ou 
cr denciamento, com firma reconhecida em cartório. 

11.2 - A instituição de representante perante a Comissão Permanente de Licitação será 
reUzado no ato da entrega do envelope de habilitação, no local, data e horário indicados no 
p

Irmanente 

âmbulo deste Edital, ocasião em que o representante se identificara perante a Comissão 
Pmanente de Licitação, entregando-lhe cópia autenticada em cartório ou pela Comissão 
Pmanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Acará, da Carteira de Identidade e dos 
dumentos mencionados nos subitem 11.3 e 11.4, os quais serão analisados pela Comissão 
P  de Licitação quando do início da sessão de abertura: 

11 3 - Quando o representante for diretor ou sócio com poderes de gerência, deverá apresentar 
a omissão Permanente de Licitação, cópia autenticada em cartório competente ou pela 

missão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Acara, do contrato social ou 
ração contratual na sua forma consolidada ou ata de assembleia geral da empresa licitante, 

Mo m de comprovar a sua qualidade de representante legal, e ainda da cópia autenticada em 
tório ou pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Acará, da carteira 
identidade. 
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ESTAÔO DO PARÁ 	 &isca 
PREFEITURA MUNICIPAL  DO A CARA 

PODER EXECUTIVO 
1.4- Quando o representante for pessoa habilitada por meio de procuração ou crédenciamento, 
?vera entregar, ainda, a Comissão Permanente de Licitação, copia autenticada do documento 
dgidono item 11.3, bem como do documento de credenciamento, redigido na forma do (Anexo 

ou do instrumento particular de procuração outorgado pela empresa licitante, com firma 
conhecida e com a previsão de outorga de amplos poderes de representação, inclusive com 
)deres específicos para interposição e desistência de recurso e para o recebimento de 

oicuração
mações, constando o endereço pará envio das intimações e devendo o subscritor da 

 estar devidamente identificado. 

11.5 - A não apresentação ou incorreção dos documentos mencionados nos subitens 11.2, 11.3 
e 111.4  não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e de responder 
p4Ia empresa. 

1. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 

111. As licitantes interessadas deverão apresentar a documentação de habilitação e propostas, 
hc 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 
MfJNICIPAL DE ACARÁ/PA, com a seguinte identificação na parte externa: 

1 
E 
C 

NVELOPE N°01 (HABILITAÇÃO) 
REFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ - PARÁ 
OMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
RAV SÃO JOSÉ N° 120, BAIRRO CENTRO, ACARAJPA 1 

1' UMERO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL COMPLETA DO LICITANTE 
E ATA E HORA DA ABERTURA: 
REF.  TOMADA DE PREÇOS  N° 211101/2017—CPL 
E %IVELOPE N° 02 (PROPOSTA) 
P EFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ - PARÁ 
C DMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
T AV. SÃO JOSÉ N° 120, BAIRRO CENTRO, ACARÁ/PA. 
NUMERO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL COMPLETA DO LICITANTE. 
DATA E HORA DA ABERTURA: 

TOMADA DE PREÇOS N° 211101/2017—CPL 

12 1.1. Os envelopes deverão estar lacrados e rubricados, sendo abertos somente em público 
pe os membros da Comissão Permanente de Licitação, na data e hora determinada para o 

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. 

1241L3. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a não 
codrio ouvinte. 

DE a 
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1 .1.4. Não serão consideradas, para qualquer efeito, as datas em que tenham sido postados os 
er velopes, ou a entrega em local diferente do endereço indicado no subitem 12 1 

11 DO ENVELOPE N°01 - HABILITAÇÃO. 

111. Apresentar, dentro do ENVELOPE 	ai, lacrado, os seguintes documentos a seguir 
discriminados: 

112. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITO JURÍDICA: 

112.1. Cópia do RG e CPF dos sócios da 'empresa Licitante devidamente autenticado em 
cartório ou por servidor público mediante a apresentação do original; 

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); 

13.2.4. Inscrição, do ato constitutivo, no caso.de  sociedades civis, acompanhada de prova da 
diretor ia em exercício; 

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

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

133. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARiDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
/ 

13.3,11. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda (CNPJ-MF); 

13 3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contnibui.nÇes Estadual, Distrito Federal, ou municipal, 
rei tivo a sede da licitante pertinente ao seu ramo de at ividade e compatível com objeto desta 
lici ação; 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 .. . 

13 3.3. Prova de regularidade para corri a. Fazenda Nacional; Estadual, Municipal, ou do Distrito 
Fe eral, compreendendo os Seguintes  documentos:, / 

13 3.3.1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa 
da União, regularidade a Seguridade Soci4 ou Ceitwlão Conjunta Positiva com efeito negativo, 
expedida pela Receita Feder a l do Brasil (RFBB) e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
(P FN), da sede da licitante, 

~REF~
1TU~A 02  _ _ _ j ~ 
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Municipió dó Âcará:  
ESTADO DO PARA 

PREFEITuR*çMuNIcIPAL DO AcA.RÁ 
$ODER EXECUTIVO 

1: 
	

3.2. Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito negativo, 
dida pela Fazenda Estadual, da sede daJ 	te ou Certidão de Não Contribuinte; 

1 	.3.3. Certidão Negativa de Tributos Municipais. ou Certidão Positiva com efeito negativo, 
dida pela Fazenda Municipal, da sede d?nte ou Certidão de Não Contribuinte; 

1 .4. Prova de regularidade com o Fundo' de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
onstrando situação regular no cumprimento ,wencargos sociais instituídos por lei. 

El .5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do Título VIl-A, da 
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°. 5.452, de 1 0  de maio de 1943 

O  12.440, de 07 de junho de 201 1) 

11.4. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUAUFQO TÉCNICA: 

1 .4.1. Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica do CREA/CAU, de sua respectiva 
R gião, com validade à data de apresentação da proposta, devidamente atualizada em todos os 
seus dados cadastrais e contratuais, devendo constar nesta que existe em seu quadro 
engenheiro civil No caso de licitantes domiciliados em outros Estados, o Certificado de Registro 
emitido pelo CREA/CAU da respectiva região de origem deverá conter o visto do CREA-
P CAU-PA; V 
13.42. Certidão de Registro e.Qüitação Pessoa Física do CREAICAU, de sua respectiva 
RE gião, com validade à data de apresentação da proposta, devidamente atualizada em todos os 
seis dados cadastrais, devendo constar que é engenheiro civil. No caso de licitantes 
domiciliados em outros Estados, o Certificado de Registro emitido pelo CREAICAU da região de 
su 3 origem deverá conter o visto do CREA-PA/CAU-PA; 

134.3. O profissional indicado pela Licitante para fins de comprovação da capacidade técnico-
profissional deverá participar do serviço objeto dajflo. 

13.4.4. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL Comprovação da licitante de possuir em seu 
quadro permanente, na data prevista para a entrega das propostas, profissional de nível 
su êrior, detentor de Certidão de Acervo Técnico CAT acompanhadas de atestados de 
execução, de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente as 
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. 

13 4.4.1. O responsável técnico indicado deverá ser .o mesmo dos atestados de capacidade 
técnico-profissional apresentados, admitindo-se, excepcionalmente, a substituição por 
pr fissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo setor técnico da 
Pr feitura Municipal de Acará. 

134.4.2. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, 
anibos serão inabilitados., 

DE 
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1.5. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL: Comprovação exclusiva, através de Certidão 
Acervo Técnico - CAT, emitida pelo CREA/CAU, atestando a execução de obras de 
enharia Civil (EDIFICAÇÕES), acompanhadas de atestado de obras ou serviços similares de 
iplexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. 

1 .4.6. Com o intuito de tornar mais célere a análise pela Comissão Permanente de Licitação, 
dE verão ser destacados, nos atestados apresentados, os itens correspondentes às solicitações 
d qualificação técnica previstas no Edital. 

1 .4.7. A Declaração de Visita Técnica faz parte deste item, e terá que vir dentro do Envelope n° 
0 (HABILITAÇÃO), a não apresentação da mesma, implicará na inabilitação do licitante. 

r 115. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICA p ECONÔMICA FINANCEIRA: 

115.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (DRE), já 
e> igíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
VE dada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
ín fices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 
proposta. Na hipótese da atualização ou aumento do patrimônio líquido, a licitante terá que, 

. riõatoriamente, apresentar documento que altera aquela demonstração devidamente 
arquivada na Junta Comercial e/ou Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. 

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 
d monstrações contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio liquido relativos ao 
p ríodo de sua existência, sendo isenta a apresentação da capacidade financeira da empresa. 

b) Os índices deverão ser demonstrados por cálculos efetuados por contador ou técnico 
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade - CRC, os quais deverão ser 

c' e4raídos da demonstração do Balanço Patrimonial devidamente registrado no Órgão 
competente na forma da legislação vigente, cujos documentos, balanço e demonstrativo, já 
deverão estar inclusos dentro do envelope de habilitação, sendo vedada a sua inclusão durante 
a sessão ou apresentação a posteriores; 

c) O balanço e as demonstrações contábeis deverão ser apresentados por cópia do seu termo 
de abertura e termo de encerramento autenticados, bem como o Certificado de Regularidade 
Pr fissional - CRP, do responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial da época 
do seu registro ou a CRP atualizada. Poderá, também, ser apresentada cópia da publicação em 
ior aI. devidamente autenticada. 

d) DEMONSTRAR, a boa situação financeira da licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez 
Geral (LG), Solvência Geral (SG) ë Liquidez Corrente (LC), maiores ou igual a 01 (um), 
resultante da aplicação das fórmulas abaixo, com valores extraídos de seu balanço patrimonial:. 

d.' ) Índice de Liquidez Geral (LG) maior ou igual a 1, obtida pela formula: 
AC+RLP 	 . 

7 y \r PREFEITURA DE 
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LG= -------------------> 1 
PC ± ELC 

d.2) Índice de Solvência Geral (SG) maior ou igual a 1, obtida pela formula: 
.AT 

SG-  ------- -- ------------ -1 

PC+ELC 

d. ) Índice de Liquidez Corrente (LC)maior ou igual ai, obtida pela formula: 
AC 

LC= --------------------- 
PC 

03S: Os fatores constantes das fórmulas acima serão extraídos do balanço patrimonial 
exigido no item 13.5.3. deste Edital, em que: 
A 1 - Ativo Circulante 
R P,- Realizável em Longo Prazo 
P 	Passivo Circulante 
El.P - Exigível em Longo Prazo 
A - Ativo Total 

115.2. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 
e> trajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do, te. 

U 5.3. Garantia de Proposta - A licitante prestará.. garantia correspondente a, 1% (um por 
ce to) do valor estimado para a contratação, referente ao prazo de validade da proposta, 
o ando por uma das modalidades previstas no art. 56, § i°, da lei n° 8.666193. 

13.5.3.1. O comprovante da garantia de manutenção da proposta deverá ser entregue na Sala 
de Departamento de Licitações, prédio da Prefeitura Municipal do Acará, Estado do Pará, sito à 
Trav. São José n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/PA, no horário de 09h00min às 
1 hüOmin, no prazo de até 02 (dois) dia úteis antes da data fixada para recebimento das 
propostas. 

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: 43.006-4 - Banco do Brasil S/A - Agência 4014-2, em favor de Prefeitura Municipal de 
Acará-Tributos. 

135.4.2. O Certificado de Recebimento de Caução e o comprovante da garantia de manutenção 
da proposta (completa) deverão vir dentro do envelope n° 01 (HABILITAÇÃO). 

1133.4.3. A garantia prestada, só será liberada após a decisão que inabilitar ou desclassificar a 
lici ante, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação, e no caso de habilitadas 
e lassificadas, após a adjudicação e homologação do seu objeto. Exceto a do vencedor, 
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(olução ocorrerá após a assinatura do copkfato, podendo ser retida e reforçada como garantia 
contrato. 

13.5.5. Certidão Simplificada emitida9la Junta Comercial. 

13 .5.6. Certidão especifica emitida ppinta Comercial. 

1 .57. Certidão de inteiro teor emitida pela Junta Comercial. 

11.6. 
OUTROS COMPROVANTES  E ELEMENTOS2 

1 .6.1. Declaração da Empresa de que não possuem em seu quadro, trabalhadores menores de 
1 a 18 anos, conforme dispõe o inciso XXXIII do Art. 7 0  da Constituição Federal, conforme 

nexo III). 	 ,,,•/ 

116.2. Declaração de que cumpre todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital, quanto 
àE condições de habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e 
re ularidade fiscal, bem como de que está ciente e concorda com o disposto no Edital em 
re erência (Modelo - Anexo V); 

116.3. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação, 
atestando a inexistência de circunstâncias que impeçam a empresa de participar do processo 
lictatório, (Modelo —Anexo VII). 

1 .6.4. Declarações diversas (Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos 
a resentados e Declaração que não emprega servidor público Anexo XVI). 

146.5. A não apresentação dos documentos acima referenciados implicará na inabilitação do 
li ante. 

146.6. No caso de a certidão conter a informação "Esta certidão só é válida 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 
data não excedente a 90 (noventa) dias, da expedição, ressalvada a hipótese de a licitante 
comprovar que o documento tem prazo de validade .superior ao convencionado, mediante 
jur]ftada da norma legal pertinente. 

13.6.8. Os documentos emitidos pela INTERNET, somente serão aceitos dentro do prazo de 
va idade e após a confirmação da autenticidade nos respectivos sites. 

13.6.9. A comprovação de regularidade fiscal .das microempresas e empresas de pequeno porte 
semente será exigida para efeito de contratação, observado o disposto nos §§ 1 0  e 20  do ar 
43 da LC n° 12312006 e alterações. posteriores. 

PREFeITURA DE 
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13.6.10. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
ação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
alguma restrição. 

116.10.1. Na hipótese acima descrita, havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo 
d4 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação. 

116.10.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, 
irtjplicará na decadência do direito da microempresa ou empresa de pequeno porte vencedora à 

.r-  ccntratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 
193, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem, de 
cl4ssificação, visando adjudicar o objeto licitado ou ainda poderá ser revogada a licitação. 

13.6.10.3. Em se tratando de microempresas e empresa de pequeno porte deverá ser 
apresentada, ainda, declaração de que detêm tal condição, segundo previsão do art. 11 do 
Decreto n° 6.20412007, para que possam gozar dos benefícios outorgados pela Lei 
Complementar n° 123106 e atualizada pela Lei Complementar n° 14712014, podendo ser utilizado 
o inodelo 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, 
seii prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção prevista no subitem 14.1 
deste edital. . . . 

13 6.11. Os documentos mencionados neste Capítulo deverão referir-se exclusivamente ao 
es abelecimento 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 
Cc missão Permanente de Licitação, ou por publicação em órgão de imprensa oficial, sob pena 
de inabilitação. 

6.12. Encerrado o prazo para entrega dos envelopes, nenhum outro documento será 
ebido, nem serão permitidas quaisquer emendas, rasuras, ressalvas, adendos, alterações, 
éscimos, substituições ou entrelinhas à documentação ou às propostas, exceto a promoção 
diligências que a Comissão entender necessárias, bem como a autenticação de documentos 
a Comissão Permanente de Licitação, destinada a esclarecer ou a complementar a instrução 
processo licitatorio ou para instrução de eventuais recursos interpostos 

13 6.13. Após a fase de habilitação não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo 
de orrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

14 DO ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS. 
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li .1. A proposta financeira deverá ser apresentada em 01 (uma) via impressa, isenta de 
iendas, rasuras, ressalvas, alterações ou entrelinhas, em envelope fechado (ENVELOPE 02), 
ntendo na sua parte externa e frontal, além da razão social da licitante, os mesmos dizeres do 
velope de habilitação, substituindo-se o termo Habilitação pelo termo "Proposta". 

.1.1. As Propostas de Preços poderão conter outros dados e informações que a critério do 
tante, sirvam para melhor documentar e esclarecer os serviços a serem executadas 

14.1.2. A Proposta de Preços deverá ser assinada ecarimbada na última folha e rubricada nas 
d4mais, pelo representante legal da licitante. e suas folhas numeradas sequencialmente. 

1J 1 .3.  Não serão permitidas emendas, rasuras, ressalvas, adendos, alterações,  acréscimos, 
SL bstituições ou entrelinhas a documentação ou a propostas, exceto a promoção de diligências 
qi e a Comissão entender necessárias, bem como a autenticação de documentos pela Comissão 
P rmanente de Licitação, destinada a esclarecerou a complementar a instrução do processo 
lic tatôrio ou para instrução de eventuais recursos interpostos. 

11-2-A  proposta financeira deverá ser apresentada.. de acordo com o modelo (Anexo VIII), 
c ntendo nome completo, CPF, estado civil, nacionalidade e número do telefone celular do 
re ponsável da empresa que assinará o contrato. 

1 .3. Nome, razão social, endereço da empresa e número do Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas, no Ministério da Fazenda - CNPJ do Ministério da Fazenda, 

1 .4. A Proposta de Preço deverá conter: (Anexo VIII): 

a) Preço unitário e global de cada item fixo e irreajustável das obras, em algarismos e por 
e enso, em moeda corrente do país. 

a)prçamento constante de planilhas com indicação de preços por item, unitário e total, em 
meda corrente do país (Anexo I)0. 

b) resumo Financeiro da Planilha de Preço (Anexo X). 

c) Pomposição de custos unitários (Anexo XI) 

d)IaniIhas de composição analítica das taxas de B.D.I. - Bonificação e Despesas Indiretas, 
(Atiexo Xl!), sendo O.BRIGATORIA. à indicação de Taxa Percentual positiva para cada um dos 
itehs listados no modelo. 

e) Ianilhas de composição analítica das taxas de Encargos Sociais aplicadas, conforme (Anexo 
XIII), sendo OBRIGATORIA a indicação de Taxa de Percentual positiva para cada um dos itens 
lis dos no modelo. 

fl razo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data da abeur 
da Licitação. 

PREFEITURA DE - 
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gA execução das obras não deverá ultrapassar o prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos. 

-iograma físico-financeiro, o qual indicará o início e o término da execução de todas as 
(Anexo XIV). 

i) Declaração explicita do prazo de garantia integral dos serviços, que deverá se no mínimo de 
O (cinco) anos, na forma do artigo 618 do Novo Código Civil, durante o qual a licitante se 
cc mpromete 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 
ai erações. Comunicação formal da Prefeitura Municipal de Acará, na forma do art. 69 
cc mbinados com o art.73. 

j) A1  proposta de preços não poderá conter preços unitários ou global de cada item superiores 
a4s constantes na planilha de custos, sob pena de desclassificação da proposta. 

O prazo de garantia exigido no item "1" começa a contar a partir da emissão do atestado de 
lusão definitiva das obras, expedido pela Prefeitura Municipal de Acará, em consonância 
as disposições legais pertinentes. 

6. Os preços unitários, parciais, totais e globais que compõem a planilha de custos do 
ante terão obrigatoriamente que contemplar todas as despesas decorrentes de materiais, 
o-de-obra, equipamentos, leis sociais, benefícios e despesas indiretas, lucro e demais 
nposições necessárias à plena execução da obra, excluída a Prefeitura Municipal de Acará 
qualquer solidariedade. 

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

Em nenhuma hipótese e sob qualquer fundamento serão aceitas propostas após a hora 
para o início da licitação. 

15F. PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

151. A licitação será processada e julgada nos termos da Lei n°. 8.666193 e suas alterações e 
sulementada pelas demais legislações vigentes que regem a matéria. 

152. Da sessão será lavrada ata circunstanciada que registrará todas as ocorrências que 
intressem ao julgamento da licitação. 

As reuniões para recebimento e abertura dos invólucros de documentos de habilitação e 
jstas, das reclamações e impugnações feitas e as demais ocorrências que interessem ao 
mento da licitação, serão lavradas as atas circunstanciadas, devendo as mesma ser 
adas pelos membros da Comissão e também por todas as licitantes. 
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1 .4 As dúvidas que surgirem durante a reunião serão esclarecidas a juízo da comissão ou 
d ixadas para posterior deliberação, devendo o fato ser registrado em ata, em ambos os casos. 

1$.5"A Comissão inabilitará o Licitante é desclassificará as propostas que não contiverem as 
in ormações requeridas nos itens 13 e 14 respectivamente, ou que contrariarem este Edital. 

1Ç.6 Os concorrentes deverão examinar todas as propostas, devendo rubricá-las juntamente 
cóm os membros da Comissão. 

1.7. 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 
sr oportunamente divulgada, quando, então os licitantes terão vista da documentação. 

1 .8. Anunciado o resultado da habilitação, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
in erpelará os licitantes quanto a sua intenção de interpor recurso, que, se havendo desistência 
e pressa, mediante a assinatura do "Termo de Desistência de Interposição de Recursos" poderá 
dc r prosseguimento aos trabalhos, com a abertura dos envelopes da Proposta. 

19. Caso os envelopes contendo a documentação e propostas não sejam abertos na mesma 
ssão, todos os envelopes serão lacrados, rubricados por todos os membros da Comissão de 
Ltação e pelos licitantes presentes e guardados em cofre. até a data marcada para a 
rização de nova sessão, devendo constar em ata essa ocorrência, com a indicação da 
q intidade de envelopes recebidos. 

1 .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, 
ne hum outro poderá ser recebido. 

1511. O não comparecimento da licitante ao ato de abertura das propostas ou falta de 
as matura na respectiva ata, quando for o caso, implicará a aceitação das decisões da 
C missão de Licitação. 

1 .12. Quando todas as Licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
d sclassificadas, aplica - se o Art. n°. 48 § 30, a Entidade de Licitação deverá fixar aos 
Li itantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras 
pr postas, escoimadas das causas que determinaram a inabilitação ou a desclassificação. 

15 13. A critério da Comissão Permanente de Licitação, não serão considerados motivos para 
in bilitação ou desclassificação as simples omissões Formais, na documentação ou proposta, 
qu sejam irrelevantes, não prejudiquem o perfeito entendimànto da proposta e não 
co prometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório 

PREFEITURA DE 
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1.14. As decisões quanto à habilitação serão publicadas no Diário Oficial e/ou no quadro de 
a4'iso da unidade gestora. 

15. Quaisquer declarações, reclamaçõs. ou i rnpugnações feitas posteriormente á lawratura 
atas não serão levadas em consideração. 

DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

1, No julgamento das propostas classificadas por atender aos aspectos documentais 
)licitados no item "Envelope N° dl HABILItAÇAO", atendidas as condições prescritas neste 
tal, será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, POR ITEM, entendendo-se como 
o valor total da proposta por item, sendo adjudicàda a empresa vencedora de cada item. 

V.2. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação processará a abertura dos envelopes 
d s Propostas dos licitantes habilitados, desde que tenha havido renúncia expressa e unânime 
dc direito de recorrer ou se findo o prazô legal; não tenha havido interposição de recurso ou, 
ai da, após o julgamento de eventuais recursos interpostos. 

V.3. Após abertos os envelopes, todas as propostas serão • lidas em voz alta e rubricadas a 
c a folha pelos licitantes presentes e pela Comissão Permanente de Licitação. 

l .4. Serão desclassificadas, as propostas que sejam omissas,: vagas, imponham condições, 
o sionem dúvidas quanto ao seu teor, contenham preços excessivos ou manifestamente 
in xequíveis ou não atendam aos requisitos deste Edital e seus anexos. 

1 .5. Nenhuma proposta déverá incluir qualquer vantagem não prevista neste Edital, ou 
apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes. 

16.6. No caso de empate entre duas ou mais. propostas, obedecido ao disposto no § 2°, do art.
3° da Lei 8.666/93, modificada pela Lei 8.883/94, .0 desempate se fará, obrigatoriamente, por 
so eio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocados. 

16 7. Caso exista algum fato que. impeça a participação de algum licitante ou o mesmo tenha 
si o declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Publica, este sera 
de classificado do certame, sem prejuízô das sanções legais cabíveis. 

16 8. Na Proposta de Preço, no caso èe. discordância entre os preços unitários e os preços 
re ultantes de cada item, prevalecerão os primeiros, devendo a Comissão Permanente de 
Li itação proceder às correções necessárias, inclusive com relação ao preço global. 

16 9. Serão desclassificadas as propostas: 

169.1. Que a juízo da Comissão Permânente de Licitação no atenderem aos requisitos desta 
T MADA DE PREÇOS, bem como, aquelas cujos preços sejam baseados em moedas 
es rangeiras ou nas propostas de outros concorrentes, inclusive com oferecimento de redu ão 
50 re o menor preço ou vantagens não previstas; . 

PREFEITU DE a 
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1.9.2. Que apresentarem preços manifestamente inexequíveis e impraticáveis no mercado ou 
erfi condições irrealizáveis, constantes do valor global  do memorial descritivo, bem como, valor 
ur$itário máximo, superior ao valor unitário constante na planilha orçamentária do projeto básico 
elborado pela Prefeitura Municipal de Acará. 

1.10. Observadas às condições acima a Comissão Permanente de Licitação classificará as 
prpostas 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); 

1.11. No caso de igualdade entre duas ou mais propostas a Comissão Permanente de Licitação 
r prcederá ao desempate considerando como critério o sorteio, em ato público, para o qual todas 

ási licitantes serão convocadas, sendo vedado qualquer outro processo; 

11.1. È assegurada, no presente Certame, como critério de desempate, a preferência de 
tratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

16 11.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
mi roempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
su jeriores ao melhor preço obtido (menor proposta). 

16 11.3. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada deverá declarar, 
por escrito, que aceita oferecer proposta com valor inferior ao do primeiro colocado, no prazo de 
30 .minutos, nos termos do art. 44, § 1 1  da LC 123/2006. Havendo interesse em formular nova 
pr posta, deverá apresentá-la em até 02 (dois) dias úteis, situação em que será adjudicado em 
se favor o objeto licitado, preenchidas as exigências deste Edita[ e seus anexos. 

1612. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
' 	pr4vista no subitem anterior, serão convocadas as propostas remanescentes que porventura se 

en1uadrarem na ordem classificatoria, para o exercício do mesmo direito 

16 12.1. O tratamento diferenciado a que aludem os subitens anteriores somente se aplicará 
qu rido a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pe ueno porte. 
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IÇ.13. Caso todas as propostas sejam desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação 
1)4derá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para que os licitantes habilitados apresentem novas 
pijopostas, escoimadas das causas que determinaram a sua desclassificação, na forma do art. 
4$, § 30 , do Estatuto das Licitações. 

1.14. Anunciado o resultado da fase de julgamento,. será aberto o prazo para a interposição de 
reursos, que havendo desistência expressa da interposição, dar-se-á prosseguimento aos 
tr4balhos. 

14.15. No caso de divergência (s) entre o(s) valor(es) unitário e total, e por extenso e em 
alarismos, informado pela licitante, prevalecerá(ão) sempre o(s) primeiro(s). 

•••' 	iit. DOS RECURSOS 

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

17j.1.1. Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura 
d ata, em consonância com o art. 109, incisos 1 e ii e no parágrafo 4 0  da Lei no . 8.666193 e suas 
ali rações, dirigidos por escrito à autoridade superior, por intermédio da Comissão Permanente 
d Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, 
n*se mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informados. 

11.2. O recurso previsto nas alíneas "a" e "b' do inciso 1 do art. 109 da Lei n°. 8.666193 e suas 
alt rações terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e razões 
d interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos 

17 1.3. O recurso interposto, na forma do art. 109, da Lei n°. 8.666193 deverá ser entregue 
co tra recibo, na sala de Licitação, e será comunicado aos demais licitantes, que poderão 
i  ugná-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 
qu kiuer licitante, dentro, do prazo legal, obter vistas do processo.. 

17.1.4. Somente serão considerados os recursos devidamente fundamentados, protocolizados 
dentro do prazo legal. 	, 

172, Mantida a decisão da Comissão Permanente de Licitação, caberá representar a autoridade 
conpetente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do dia útil subsequente à data 
de sua comunicação, que decidirá sobre a sua procedência ou não, após manifestação da 
Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Acará. 

18 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 

18 1. DA ADJUDICAÇÃO: 

PREFEITURA DE 

'1'ACARA 
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ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO Ai-ARA 
PODER EXECUTIVO 

1 .11. A execução das obras correspondente ao objeto desta TOMADA DE PREÇOS será 
judicada a empresa vencedora de cada item, depois de atendidas as condições deste Edital, 
rn a devida publicação nos órgãos oficiais e/ou quadro de aviso da unidade gestora. 

1 .2. DA HOMOLOGAÇAO: 

1 .2.1. Após a divulgação do resultado de julgamento das propostas e decorrido o prazo 
re ursal previsto em lei, e adjudicado o objeto à licitante vencedora do certame, o mesmo será 
homologado pela autoridade competente da Prefeitura Municipal de Acará, com a devida 
pi. blicação nos órgãos oficiais é/ou no quadro de aviso da unidade gestora. 

1 E. DA CONVOCAÇÃO DO LICITANTE VENCEDOR 

1 .1. Até a assinatura do contrato, a Prefeitura Municipal de Acará pode desqualificar licitantes 
p r despacho fundamentado, sem que estes tenham direitos a indenização ou ressarcimento e 
S prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver conhecimento de qualquer fato ou 
ci únstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone a idoneidade ou a 
ca àcidade financeira, técnica ou administrativa, inclusive sua inscrição no CADIN (Cadastro 
In ormativo de Créditos não Quitados). 

192. Depois de homologado o resultado da licitação, a Administração convocará o licitante 
ve cedor para que preste, no prazo de 05 (cinco) dias contados do recebimento da comunicação 
ofi ial, a garantia de execução das obras e fièl cumprimento do contrato, podendo optar entre 
ca ção em dinheiro, títulos de dívida pública, fiança bancária e seguro garantia, a qual deve 
co ^responder a 3,0% (três por cento) do valor do contrato, 

193. Prestada a garantia, a adjudicatária será convocada para assinatura do contrato, dentro do 
pr4izo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da comunicação oficial, a fim de formalizar o 
cofnpromisso assumido pelas partes. 

1194. O prazo de convocação a que se referem os subitens anteriores poderá ser prorrogado 
uma vez por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso pela parte interessada e 
desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 

19 5. Se o licitante vencedor não prestar a garantia ou desistir de retirar o termo de contrato ou 
in trumento equivalente ou deixar de cumprir a exigências relativas à apresentação da 
do umentação exigida para a contratação, na forma disposta neste Edital, sem justificativa, 
te pestiva e por escrito, aceitas pela Prefeitura Municipal de Acará restarão caducos os seus 
dir itos de vencedor, sem prejuízo da aplicação das sanções prevista neste Edital. 

.1916. É facultado à Administração, quando ocorrer à hipótese do item anterior, adjudicar o objeto 
licitado aos licitantes remanescentes, convocados na ordem de classificação, desde que nas 
ME smas condições dá proposta da primeira colocada, ou a licitação poderá ser revogada, caso 
eni que se aplicará a primeira colocada, por inexecução total do contrato, a critério da Prefeitura 
Minicipal de Acará, qualquer das sanções previstas no art. 87 da Lei n°. 8.666193 e s9as 

fl FEiTORAW4  
UM,O,00..rRUINLOUMMiOVAHInTÓA,A, 
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MunicTpio dó Acará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

DA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 

1. A Prefeitura Municipal de Acará poderá além das hipóteses previstas no item anterior, por 
ões de interesse público decorrente de fato superveniente, revogar a presente licitação a 
lquer momento, antes da assinatura do contrato dela decorrente ou, em caso de constatação 
ilegalidade, anular no todo ou em parte, o procedimento licitatório. 

Na ocorrência de revogação do procedimento licitatório, não será devida ao licitante 
quer tipo de indenização, inclusive por lucros cessantes. 

2Q.3. A anulação do procedimento licitatório, ocorrida antes da retirada do instrumento contratual 
r'\ e4uivalente, não gera obrigação de a Prefeitura Municipal de Acará, indenizar licitantes, sob 

qtalquer das hipóteses. 

Da anulação ou da revogação do procedimento licitatório cabe recurso a ser dirigido à 
idade superior competente, na forma do inciso 1, alínea "c" do art. 109 da Lei n°. 8.666193 e 
alterações. 

DA RESCISÃO 

21.1. A rescisão das obrigações decorrentes da presente licitação se processará de acordo com 
o ue estabelece a Seção V, Cap. III, da Lei n°8666/93. 

DA GARANTIA CONTRATUAL 

1. O licitante vencedor deverá apresentar como garantia da execução das obras e fiel 
nprimento do contrato caução em dinheiro ou títulos de dívida pública; ou seguro-garantia; ou 
iça bancária, correspondente a 3,0 % (três por cento) do valor do contrato. 

Caso a garantia prestada consista em títulos da dívida pública, estes deverão ter sido 
os sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 
lia autorizado pelo Banco do Estado do Pará e avaliados pelos seus valores econômicos, 
'me definido pelo Ministério da Fazenda. 

Se for realizada a caução em dinheiro, a empresa devera depositar na Conta Corrente: 
3-4 - Banco do Brasil S/A - Agencia 4014-2, em favor de Prefeitura Municipal de Acará- 

Qualquer que seja a modalidade escolhida pela Licitante, deverá ser entregue, no ato da 
atura do Contrato, o respectivo comprovante a Comissão Permanente de Licitação 
EITURA MUNICIPAL DE ACARA. 

S. A garantia será renovada sucessivamente até o término do contrato e sempre que seu 
r seja objeto de alteração, utilizando-se para tal o índice Geral de Preços do Mercado (lGP. 
fornecido pela Fundação Getúlio Vargas.  
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Após o cumprimento fiel e integral do contrato, tendo sido expedido o Termo de 
bimento Definitivo da Obra ou Serviço de Engenharia, a Prefeitura Municipal de Acara fará, 

requerimento, a devolução da garantia à CONTRATADA. 

DOS ÔNUS E ENCARGOS 

1. Serão de inteira e exclusiva responsabidàde da firma vencedora na forma do art. 71 da 
n°  8.666193, os salários dos empregados e todos os encargos previstos pelas leis fiscais, 

nerciais, sociais e trabalhistas, inclusive os relativos •a 'açidentes de trabalho, impostos, 
tificações, etc., decorrentes do contrato que venha a ser celebrado. 

1.1. A inadimplência da Contratada para com os pagamentos acima referidos não transfere o 
is da responsabilidade à Contratante, nem poderá onerar o contrato. 

Caberá ao licitante vencedor: 

a) Responder pelos danos eventualmente causados às instalações dos prédios, mobiliário, 
máquinas 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) IManter em atividade o número de empregados contratados; 

d) tNão transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da 

" 	e) Substituir, sempre que exigido pela Contratante,, através de memorando, independentemente 
de justificação por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou 
coTiportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios a disciplina da 
repartição ou ao interesse do serviço público; 

f) Assumir inteira responsabilidade pela execução das obras, nos termos constantes nos 
Aexos deste Edital, devendo os materiais a ser empregados receber previa aprovação da 
C ntratante, que se reserva o direito de rejeita-los caso não satisfaçam os padrões específicos, 
ou não possuírem certificação consoante as normas da ABNT, 

g) IResponsabilizar-se inteiramente pela boa execução das obras, pelo fornecimento dos 
m4teriais conforme especificação técnica e mão-de-obra qualificada, bem como pelo fiel 
cuprimento da programação desses serviços, previstos neste Edital e seus anexos, 

h) ir as exigências legais sobre higiene e segurança do trabalho, inclusive promovendo 
sobre o assunto para os seus empregados; 
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• 	 MunicTpio do Acará  
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

Cadastrar os empregados no Departamento de Segurança da Empresa, bem como mantê- 
quando em serviço, uniformizados e portando "CRACHÁ" de identificação e com 

.iipamento necessário para o bom desempenho das obras, de acordo com a utilização 
vista pela obra; 

j)1 Exercer controle sobre assiduidade e pontualidade de seus empregados; 

k) IManter no local da obra ou serviços de engenharia o 'Livro Diário" que será destinado às 
anotações de ocorrências diárias, assim como às comunicações com a Fiscalização da 
Prfeitura Municipal de Acará. 

DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

1, O Contrato a ser celebrado com a licitante vencedora, terá suas cláusulas e condições 
uladas pela Lei n° 8.666193 e suas alterações, cuja minuta consta de anexo ao Edital. 

A licitante vencedora, após a homologação do certame licitatôrio, será convocada 
mente, para no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato, sob pena de 
r o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n 2  8.666193, 
tida a prévia defesa; 

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

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

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

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

247. O contrato a ser assinado com a licitante vencedora terá sua vigência de 12 (doze) 
meses, a partir da data de sua assinatura, com eficácia após a publicação nos órgãos oficiais. 

24 8: Sem prejuízo do disposto na Lei 8666193, o contrato referente ao objeto descrito no item 02 
do presente Edital, será formalizado e conterá necessariamente as condições especificadas 
neste instrumento convocatório, conforme Anexo XVII. 

O CONTRATO DEVERA SER ASSINADO OBRITATORIAMENTE DIGITALMENTE. X 
• 	

• 
• 	 / 

 PREFEITURA O 

9tØAcARA 
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MunicTpio d6 Acará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA. MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

DOS TIPOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

1. Executado o contrato, o objeto será recebido. 

a)Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
cirunstanciado, assinado pelas partes em até .15 (quinze) dias úteis, contados da 
counicação escrita do contratado; 

b) IDefinitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 
teimo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou 
vitoria que comprove a adequação do objeto aos termos avençados no contrato, observado o 

.- 
 

disposto no art. 69 da Lei n° 8.666193. 

2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a licitante da responsabilidade civil pela 
idez e segurança das obras, dentro das limitações estatuídas, quer pelo contrato, quer por 
islação pertinente. 

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

1. Iniciada a execução das obras pactuadas no Contrato de Empreitada por Preço Global por 
n, o pagamento será efetuado conforme medições emitidas pela Fiscalização da Obra, e 
iras devidamente atestadas pela Prefeitura Municipal de Acará, que dará conformidade à 
centagem física executada obedecendo ao cronograma de entrega da obra. 

2611.1. Para fins de pagamento serão observados os procedimentos adotados pela Prefeitura 
Mdniciøal de Acará. 

262. O pagamento das obras prestadas a Prefeitura Municipal de Acará somente será efetuado 
mdiante crédito em conta corrente a ser especificada pela CONTRATADA no contrato 
adfrmnistrativo. 

26,1 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 - CND junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS; Prova de 
Quitação com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, de acordo com o disposto no art. 29, 
in iso III, da Lei n° 8.66611993, dentro do prazo de validade, sendo: Certidão Conjunta de 
Dé itos relativos aos Tributos Federais e da Dívida Ativa da União, da sede ou do domicilio do 
Iici ante; Certidão Negativa de Natureza Tributária e Não Tributária da Fazenda Estadual da 
se e ou do domicilio do licitante; Certidão Negativa de Natureza Tributária, ou outra equivalente 
na forma da lei da Fazenda Municipal; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT 
''ir. n*a  
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26À O pagamento das obras contratados será efetuado, na forma do art. 40, inciso, XIV, alínea 
"a' da Lei n° 8.666193, por etapa da execução das obras conforme o cronograma físico-
financeiro, medido e atestado pelo fiscal da obra e após ser atestada pela fiscalização da 
P efeitura Municipal de Acará a efetiva execução das etapas previstas nesse cronograma e no 
Edital Convocatório. 

O pagamento será por meio de faturas devidamente atestadas, acompanhadas do 
ento de comprovação da execução das obras (medição da etapa) e apresentação da 
entação abaixo relacionada e ainda o "check list" para recebimento de faturas de 
ns_ 

26.6. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto não for comprovado o 
r'\ 

 
recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social), correspondentes ao mês da 
últ ma competência vencida, bem como, apreséntãda nota fiscal/fatura devidamente atestada 
po r servidor designado, conforme dispõe o art. 67 da Lei n°. 8.666193, e suas modificações, ou 
enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em 
vi ude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimo de 
qu lquer natureza. 

7. Após o devido processamento.o.pagamento será efetuado no prazo não superior a trinta 
ita) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela, 
diante a emissão de Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pela Prefeitura Municipal de 

271 DA FISCALIZAÇÃO 

27 1. A Prefeitura Municipal de •Acará designará: um servidor (técnico) apto a proceder à 
fis alização da obra, objeto, CONTRATADA, cabendo à fiscalização quanto a toda 
do umentação apresentada pela empresa; contratada, que após análise, dará conformidade ao 
pa amento; conforme o artigo 67 e parágrafos da Lei 8.666193 e alterações posteriores. 

272. A presença de fiscalização não. exclui e nem diminui a responsabilidade da contratada 
in lusive perante terceiros, por qualquer irregularidade. 

A Prefeitura Municipal de Acará exercerá ampla e irrestrita fiscalização na execução das 
s, objeto desta licitação, a qualquer hora, pelo Engenheiro designado pela Prefeitura 
icipal de Acará, sendo a mesma realizada, individual ou conjuntamente, para todos os 
os, adotando os procedimentos e padrões previstos nos projetos, nas especificações 
icas e nas orientações de aparelhamento; 

2714. A fiscalização da obra da Prefeitura Municipal de Acará poderá exigir a substituição de 
qulquer empregado da licitante vencedora, de acordo com o interesse das obras, o que deverá 
ocorrer em até 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação; 

27.5. O documento hábil para comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e assuntos 
reltcionados e referentes à execução das obras, será o DIÁRIO DE SERVIÇOS,  fornecido pela 

PREFEITURA DE 

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



PREFEITURA MUNICIPAL DO AcARÁ 
PODER EXECUTIVO 

;a, onde tanto a contratada quanto a fiscalização, deverão registrar anotações diárias, 
à comprovação real do andamento da obra e execução dos termos do contrato, sendo 

por ambas as partes. 

.6. O DIÁRIO DE SERVIÇOS deverá ser aberto mediante termo circunstanciado, lavrado na 
meira página, correspondente ao dia em que, efetiyamente, a empresa iniciar as obras. 

.7. Concluídos as obras, se estiverem em perfeitas condições, serão recebidos, 
)visoriamente, pela fiscalização ou pelo responsável por seu acompanhamento, que lavrará o 
ERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO. 

.7.1. Para o recebimento provisório, a CONTRATADA deverá fornecer à Prefeitura Municipal 
Acará, se existirem, os certificados de garantia dos equipamentos instalados na obra, bem 

mo os compromissos de manutenção gratuita e os manuais de operação e manutenção de 
!quinas, instalações e equipamentos; 

3. Decorridos 30 (trinta) dias do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, se as obras de 
eção das anormalidades, porventura verificados forem executadas e aceitas pela 
alização da Prefeitura Municipal de Acará e, comprovados os pagamentos da contribuição 
ida à Previdência Social relativa ao período de execução da obra, mediante a apresentação 
Certificado de Quitação do INSS e o comprovante do FGTS, será lavrado o TERMO DE 

EBIMENTO DEFINITIVO. 

DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

281.1. A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida dentro dos 
linhites previstos no § l°do artigo 65 da Lei 8.666193, podendo a supressão exceder tal limite, 
no termos do § 2 0 , inciso II do mesmo artigo. 

DAS SANÇÕES 

1,. Os atos praticados por licitantes ou contratados, contrários ao objetivo desta licitação ou de 
isfação total ou parcial à obrigação assumida, sujeitam-se os faltosos às penalidades 
abelecidas nos artigos 86 a 88 da Lei n° 8.666193 e suas alterações, garantida, sempre a 
esa prévia, recurso e vistas do processo na forma estabelecida pela lei, a saber: 

2, As sanções administrativas ensejadas pelo descumprimento das condições estabelecidas 
;té Edital e demais instrumentos contratuais oriundos do presente certame, serão aplicadas 
acordo com o procedimento estabelecido pela Prefeitura. Municipal de Acará; 

São hipóteses, entre outras, de práticas irregulares e suas respectivas sanções: 

Ocorrências 	 - Sanções Administrativas que poderão 
ser 	aplicadas 

1. Deixar 	de 	entregar 	documentação -Advertência; 

'$ 	PREFEITURA DE - 

9tS#ACARA 
UNIDOS CNNSTSUINDO LISSA NOA ISSTÕ,,, 
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igida no Edital. - Multa; 
- Multa de mora; 

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

• anos; 

II. Fazer Declaração Falsa. Advõrtência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária 
- 	Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Municipal de Acará até 02 (dois) 
anos; 

III 	Apresentar documentação falsa. - Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- 	Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Municipal de Acará até 02 (dois) 
anos; 

l\j 	Comportar-se de modo inidôneo. Advertência; 
- Multa; 
- Muita de mora; 
- Suspensão Temporária 
- 	Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Municipal de Acará até 02 (dois) 
anos;• 

V. Cometer fraude fiscal. Advertência; 
-. Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária 
- Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Municipal de Acará até 02 (dois) 
anos; 

VI Não mantiver a proposta ou desistir do Advertência; 
lai ce. 	. -Multa; 

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

VI . Não assinar o contrato ou não retirar a Advertência; 
no a 	de 	empenho, 	quando 	convocado - Multa;. 
de 	0 	do 	prazo 	de 	validade 	de 	sua * - Multa de mora; 

A 

9 
1: 
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posta 	 - 	 -Suspensão Temporária 
Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 

Piefeitura Municipal de Acara ate 02 (dois) 
anos;.  

VI 1 	Entregar 	o 	objeto 	fora 	do 	prazo Advertência, 
estabelecido ou 	atrasar a execução 	de 	Multa; :1. 

o ra ou serviço. 	 . 	 7—Multa demora; 
Suspensão Temporária 

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

IX. Não efetuar a troca do objeto, quando Advertência; 
notificado. 	 - Multa; 

- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária 

Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Municipal de Acara ate 02 (dois) 
aios;  

X 	Substituir 	o 	objeto 	fora 	do 	prazo Advertência; 
estabelecido. 	 - Multa; 

-Multa demora; 
- Suspensão Temporária 

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

Advertência; 
XI. Deixar de executar qualquer obrigação 	Milta; 
pactuada ou prevista em Lei e no Edital da - Multa de mora; 
Licitação, em que não se comine outra - Suspensão Temporária 
penalidade. 	 L 	Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 

Prefeitura Municipal de Acara ate 02 (dois) 
anos; 

X11. Inexecução parcial do contrato. 	Advertência; 	.. - 
- Multa; 	1 

- 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 

4 	 31 	PREFEITURA DE - 

fl'AcARA 
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Acará 
PARÁ 

PREFEITURA 
	

DO ACARÁ 

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

• Nas ocorrências dos itens II, III, V, XIII e XIV do acima, sem prejuízo de outras, será, ainda, 
nada a sanção de Declaração de Inidoneidade para licitar e contrata com a Administração 

1. Os fatos incursos nas ocorrências dos itens II, III e V serão obrigatoriamente 
micados ao Ministério Público Estadual e/ou, se for o caso, ao Ministério Público Federal. 

As sanções estabelecidas neste edital, não excluem outras previstas em Lei, nem a 
sabilidade da licitante/contratada por perdas e danos que der causa pela prática de 

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 RUJOL 

30.1. Os preços poderão ser reajustados, para mais ou para menos, a cada doze (12) meses 
(L i Federal n. 10.192/2001) contados da data limite da apresentação da proposta, aplicando-se 
a variação do dice Geral de Preços - IGP -- Dl, ocorrida no período ou outro indicador que 
veiiha a substituir, calculado mediante a seguinte fórmula: 

ER
------ ---------- - 

lo 
Or de: 
R Valor do reajuste procurado: 
V Valor contratual a ser reajustado; 
lo índice inicial - refere-se ao índice correspondente à data de apresentação da proposta: 
- índice relativo à data do reajuste. 

31k DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. É facultada a Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior em qualquer fase 
licitação, promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução de 
cesso, vedada a retirada ou inclusão de todo e qualquer documento ou informação constante 

O recebimento das propostas pela Prefeitura Municipal de Acará não implica em nenhum 
ou compromisso com o proponente, além do recebimento das mesmas. 

.3. A apresentação da proposta obriga o proponente vencedor ao cumprimento de todas as 
posições contidas nesta TOMADA DE PREÇOS e seus anexos. 

Travessa São José n°. 120—Praça da Matriz Centro - Atará! Pará - CEP 68690-000 
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31 
	

A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste EDITAL, pois a 
?s apresentação dos envelopes 1 e II subentende o conhecimento integral do objeto em 
o, bem como aceitação incondicional do presente EDITAL, não sendo aceitas alegações 

de sconhecimento de qualquer cláusula ou condição. 

31 S. A Comissão Permanente de Licitação poderá desclassificar a licitante que, no decurso da 
lici ação, não agir com lisura e decoro e/ou atentar contra a idoneidade da Prefeitura Municipal 
de Acará, ou quando o representante legal da licitante se portar inconvenientemente durante a 
lici ação, sem que lhe assista o direito à reclamação ou indenização de qualquer natureza; 

3116. Reserva-se a Comissão Permanente de Licitação o direito de rejeitar todas as propostas, 
beija como propor a revogação ou anulação, sem que caiba qualquer indenização ou reembolso 
deldõspesas aos participantes. 

31.7. A decisão da Comissão somente será considerada definitiva após homologação pela 
Autoridade Superior. 

31 8. A Prefeitura Municipal de Acará poderá revogar ou cancelar no todo ou em parte o 
processo, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la, por ilegalidade, 
de ofício ou por provocações de terceiros. 

31[9. Nenhuma indenização, será devida ás licitantes pela elaboração e/ou apresentação da 
dojumentação e propostas relativas ao presente Edital. 

3110. As licitantes deverão cumprir as recomendações deste Edital, uma vez que a 
indbservância de quaisquer de suas disposições constitui motivo de invalidação irreversível das 

3111. O licitante é responsável pela fidelidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação, pela manutenção do compromisso de fornecer o 
ob'eto licitado, nas condições estabelecidas, dentro do prazo de validade das propostas. 

311.12. A simples participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável das normas 
e condições deste Edital e seus anexos, bem como, a observância dos preceitos legais e 
reulamentares em vigor. 

13. A Prefeitura Municipal de Acará não tomará em consideração alegações posteriores de 
janos, erros ou distrações, verificados nos preços apresentados. 

.14. A anulação da licitação induz à do Contrato e não gera, obrigação de indenizar, exceto 
lo que já foi fornecido até a data em que ela for declarada, desde que não seja imputável a 
Ipa, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. 
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311 15. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação com base 
Lei n° 8 .666193 e suas alterações. 

3116. O texto integral deste edital encontra-se'disponível, para conhecimento das empresas 
interessadas, na Sala da CPL na Prefeitpra, bem como afixado no mural do saguão da 
Pr feitura Municipal, no endereço citadp no preambulo. 

31.17. O Foro para dirimir os possívéis litígios qúe decorrerem deste processo será o da 
C marca do Acará/Pará, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

31.18. Fazem parte integrante deste Edital 

A exo 1 - Projeto Básico (Especificações Técnicas e Planilha Orçamentária) 
A iexo II - Modelo de Procuração/Credenciamento; 
A iexo III - Modelo de Declaração conforme dispõe o inciso XXXIII do Art. 7 1  da Constituição 
Federal de  1988; 
A iexo IV - Modelo de Declaração de enquadramento de micro e pequena empresa; 
A iexo V - Modelo de Declaração de que cumpre todos os requisitas de habilitação; 
A iexo VI - Modelo de Declaração de Atestado de Visita Técnica; 
A exo VII - Modelo de Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua 
habilitação; 
A iexo VIII - Modelo de Apresentação da Proposta; 
A iexo IX - Planilha de Orçamento; 
A iexo X - Modelo de Resumo Financeiro; 

exo Xl - Modelo de Composição de custos unitários; 
nexo XII - Modelo de Composição de BDI; 
nexo XIII - Modelo de Composição de Encargos Mensalista; 
nexo XIV - Modelo de Cronograma físico-financeiro; 
nexo XV - Modelo de Declaração Independente de Proposta; 
nexo XVI - Modelos de Declarações; 
nexo XVII - Minuta do Contrato. 

Acará (PA), 23 de novembro de 2017. 

ERIC MIRANp4DE MIRANDA 
Presiida CPL 
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ANEXO 1 

PROJETO BÁSICO (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS) 

(Parte integrante do CD ROOIVI) 

PREFEITURA DE # 

• 'cAcARA 
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ES  ADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DO ACAPA 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 
MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO DESTERRO 

NO MUNICÍPIO DE ACARÁ - PA 
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- 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

MEMORIAL DESCRITIVO 

- GENERALIDADES: 

Este memorial descritivo tem como objetivo estabelecer as normas e condições para a 
execução de obras e serviços relativos à REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA 
SENHORA DO DESTERRO, no Município de Acará - PA, conforme os projetos compreendendo 
o fornecimento dos materiais, mão-de-obra com leis sociais, equipamentos, impostos e taxas, 
assim como todas as despesas necessárias à completa execução da obra pela empresa 
contratada. 

II- DISPOSIÇÕES GERAIS: 

1 - VERIFICAÇÕES E INTERPRETAÇÕES: 

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 péla 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 dúvidas, caberá a P,MA 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 insumos dos serviços afins, que não constarem explicitamente na planilha 
de quantidades devera 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 maquinarios deverão ter seus custos inseridos na composição 
do BDI. 

Nestas especificações deve ficar perfeitamente claro, quê todos os casos de caracterização 
de matérias ou equipamentos por determinada marca, fica subentendido a alternativa "ou 
similar" ajuízo 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 Bullt" 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, os de acabamento, como lajotas 
cerâmicas, ferragens, esquadrias, metais, louças sanitárias e etc. estarão sujeito a fiscalização, 
que decidirá sobre a atualização do mesmo. 

Todos os materiais deverão ser previamente aprovados pela fiscalização, antes da sua 
aplicação. 

f 
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A empreiteira será obrigada, a mandar retirar qualquer material impugnado pelo 
engenheiro/arquiteto fiscal, dentro 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, 
devendo a PMA, ser consultada para toda e qualquer modificação. 

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

5- COMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO: 

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 deverá 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 
necessários a perfeita administração da obra corno almoxarife apontador vigia e etc.  

A contratada deverá comunicar com antecedência é PMA, o nome do responsável técnico, 
com suas prerrogativas profissionais. 

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, deverá ser especializada onde 
será obrigatória a utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI) apropriados a cada 
caso visando a melhor segurança do operário juntamente com os crachás dos trabalhadores 
relacionados para obra. 

A contratada será responsável pelas observâncias das leis decretos regulamentos 
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto 
do contrato inclusive por suas subcontratadas 

Durante a execução dos serviços', a contratada deverá: 

1 Providenciar junto ao CREA as anotações de responsabilidades Técnicas - 
ARTs referentes ao objeto do contrato e especificações pertinentes nos termos 
da lei n° 6496-77. 
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/ Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 
relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularménte no que se 
refere ao pessoal alocado nos serviços, objeto do contrato. 

/ Efetuar pagamentos de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento 
definitivo dos serviços. 

/ A contratada deverá montar um escritório na obra, com dependências 
confortáveis para uso da fiscalização, dotado de pessoal e material necessário ao 
perfeito funcionamento e atendimento dos serviços de construção. 

/ A vigência será ininterrupta, por conta da contratada, até o recebimento definido 
da obra. 

8— EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUISÁRIOS: 

A contratada será responsável 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 estocados em silos previamente preparados. 

9-LIMPEZA DA OBRA: 

Permanentemnte deverá ser executada a limpeza da obra para evitar a acumulação de 
restos de matérias no canteiro, bem, co/no 1  periodicamente, todo o entulho proveniente da limpeza 
deve ser removido para fora do canteir, e colocado em local conveniente. 

Cr 	 Filho 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1- SERVIÇOS PRELIMINARES 

Revisão de telhado existente: 
O telhado do bloco existente será revisado e limpo, substituindo-se peças de madeira e 

telhas cerâmicas danificadas ou sem condições adequadas de uso, de acordo com a fiscalização 
da obra. 
Remoções/demolições: 

Será demolida a paredes em alvenaria de tijolo de acordo com o projeto. Todo o material 
proveniente deste serviço será retirado da obra a título de bota-fora em local definido pela 
fiscalização 
Placa da obra: 

A placa da obra será aço galvanizado, estruturada com peças de madeiras 3" x 2" e 2"x 1" 
obedecendo o modelo fornecido pela PREFEITURA. MUNICIPAL DE ACARA.(PMA), que objetiva 
a exposição de informações. 
Retirada de guarda corpo em madeira: 

Serão retirados os guarda-corpos existentes sem reaproveitamento. 
Locação da obra: 

O gabarito da obra deverá ser executado com madeira de boa qualidade, sendo utilizadas 
tábuas alinhadas e desempenadas pregadas sempre topo a topo. As tábuas poderão ser 
reutilizadas até 3x. O gabarito deverá ser nivelado e em esquadro- 

2 - MOVIMENTO DE TERRA 

Escavação Manual: 
Os trabalhos de escavação deverão ser executados com cuidados especiais, a fim de 

resguardar as estruturas por ventura existentes no terreno, de possíveis danos causados por 
carregamentos exagerados e (ou) assimétricos, ou pelo impacto gerado pelos equipamentos que 
forem utilizados A escavação será executada de forma manual ate h = 2,00m utilizando enxadas 
pás, cavadores e etc. 
Aterro Manual cJ apiloamento: 

O aterro deverá ser de material de boa qualidade, do tipo arenoso, compactado 
manualmente em camadas máximas de 20 cm, molhando-se com água durante a execução. 
Depois de concluído deverá apresentar.compactação igual da superior a 90% do procto normal. 
Bota Fora: 

O material que não for utilizado no reaterro deverá ser retirado da área de trabalho para um 
local definido pela fiscalização. 

3—FUNDAÇÕES 

Concreto ciclópico: 
O alicerce e blocos serão executados em concreto ciclópico, no traço 1:6, cimento e areia 

respectivamente. 
O cimento utilizado será poty, Nassau, zebu ou similar CP II - Z32. 
Pedra preta. 
Areia com granulometria média. 
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4—ESTRUTURA 

Concreto armado: 
Os Pilares serão executados em concreto armado, Fck 20 Mpa, com cimento, areia e 

seixo. 
As fôrmas serão de madeirite de boa qualidade. 
O aço utilizado será CA 50 e CA 60 das marcas Belgo, Gerdau ou Similar, 
O cimento utilizado será poty, Nassau, zebu ou similar CP II - Z32. 
Areia com granulometria média. 
O seixo utilizado será de granulometria média. 
O concreto utilizado será de 20 Mpa 
As fôrmas serão executadas com tábuas de madeira branca de boa qualidade. 

5— PAREDE E REVESTIMENTO: 

Alvenaria de tijolo: 
Serão utilizados tijolos cerâmicos de 6 ou 8 furos para elevar o pé direito, conforme o que 

foi definido no projeto. 
O cimento utilizado no assentamento dos mesmos, será poty, Nassau, zebu ou similar CP II - Z32. 
O aditivo plastificante utilizado na argamassa de assentamento será o Vedalit, Quimilçal ou Similar. 
As paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos levarão chapisco e reboco com argamassa de 
cimento e areia. 
Chapisco: 

Todas as paredes de alvenaria interna e externas e superfícies de concreto armado serão 
chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 
Se for usar produto industrializado (SIKA CHAPISCO OU SIMILAR) no processo de chapiscagern, 
seguir as orientações do fabricante. 
O cimento utilizado será poty, Nassau, zebu ou similar CP li - Z32. 
Areia com granulometria media. 
Reboco: 

Todas as paredes e superfícies indicadas levarão reboco de argamassa de cimento, areia 
fina, no traço 1:2 e aditivo ligante de fabricação industrial. 
O reboco externo será executado com impermeabilizante •do tipo SIKA 1, na dosagem 
recomendada pelo fabricante. 
Emboço: 

Após chapiscadas, as áreas indicadas receberão emboço com argamassa de cimento 
areia e aditivo ligante de fabricação industrial (Vedalit, Quimikal ou similar), no traço 1:6 (cimento e 
areia), nas paredes que receberão acabamento em cerâmica. 
O cimento utilizado será poty, Nassau, zebu ou similar CP II— Z32. 
Revestimento cerâmico 20x20cm: 

As supérfícies indicadas receberão acabamento em cerâmica 20 cm x 20 cm - TIPO A, 
Fabricante Porto rico, Cecrisa, Grês ou Similar, o revestimento deverá ser aprovado pela 
fiscalização. 
A argamassa colante industrializada utilizada será da Quartzolit, Argamassas Belém ou similar. 
0 rejunte utilizado será da Quartzolft ou Similar, na cor a ser determinada pela fiscalização. 
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6- COBERTURA 

Estrutura de madeira para telha cerâmica tipo plan: 
Sobre as paredes dos novos ambientes será construída a estrutura de madeira do telhado 

da edificação, podendo-se reaproveitar o madeiramento do telhado antigo. As madeiras utilizadas 
na execução do telhado serão de lei tipo maçaranduba, Angelim vermelho ou similar, com 
dimensões compatíveis com o porte da obra. 
Telha cerâmica tipo plan: 

As telhas serão do tipo plan, fixadas na estrutura da cobertura obedecendo as 
especificações técnicas do fabricante. 
Cumeeira para telha cerâmica tipo plan: 

Os capotes utilizados na cumeeira serão adequados às telhas utilizadas na cobertura, 
fabricante Brasilit ou Similar, obedecendo as especificações do fabricante. 

7— PISOS 

Camada impermeabilizadora: 
Os pisos indicados receberão uma camada impermeabilizadora em concreto ciclópico e 

espessura de 5,0 cm, com SIM 1 ou produto Similar, na dosagem especificada pelo fabricante. 
O cimento utilizado será poty, Nassau, zebu ou similar CP II - Z32. 
Areia com granulometria media. 
Pedra preta. 
Camada regularizadora: 

A camada regularizadora será executada com argamassa de cimento, areia no traço 1:4, e 
espessura 2,0 cm. 
O cimento utilizado será poty, Nassau, zebu ou similar CP II - Z32. 
Areia com granulometria média ou grossa 
Recuperação de piso cimentado: 

Os pisos cimentados serão recuperados, eliminando as trincas. 
O cimento utilizado será poty, nassau, zebu ou similar CP II - Z32. 
Areia com granulometria media. 
Seixo médio. 
Execução de passeio (ind. alicerce, baldrame e concreto cI junta seca) ou piso em concreto 
e=6,O cm: 

Será realizada uma revisão na calçada de proteção do bloco existente assim como a 
execução do piso para o novo bloco incluindo fundação utilizando concreto no traço de 1:6. O 
cimento utilizado será poty, Nassau, zebu ou similar CP II -. •Z32. 
Pedra preta. 
Areia com granulometda média. 
Cerâmica 40x40 cm: 

As superfícies indicadas receberão acabamento em cerâmica 40 cm x 40 cm - TIPO A, 
Fabricante Porto rico, Cecrisa, Grês ou Similar, a lajota deverá ser aprovada pela fiscalização. 
A argamassa colante industrializada utilizada será da Quartzolit, Argamassas Belém ou similar. 
O rejunte utilizado será da Quartzolit ou Similar, na cora ser determinada pela fiscalização. 3 , . 

/ 
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8— RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS: 

Os rodapés serão em lajota cerâmica, Tipo A, antiderrapante, PEI IV, fabricante Porto Rico, 
Cecrisa ou Similar, com 7,0 cm de altura, no mesmo modelo da lajota definida pela fiscalização 
para ser utilizada no piso, 
As soleiras e peitoris serão em granito cinza com 2,0 cm de espessura, nos padrões a serem 
definidos pela fiscalização. 

9— ESQUADRIAS 

As grades de ferro novas serão lixadas e receberão pintura esmalte com prévio tratamento 
com pintura anticorrosiva. 
As portas e janelas indicadas serão executadas em madeira regional de 10  qualidade. 
O balancim será em alumínio, fixação com parafuso sobre contramarco - c/ vidros. 
Os caixilhos das esquadrias de madeira serão do tipo aduela e alisar com dimensões mínimas de 
7,50 x 1,00 cm. As folhas terão cõuçoeiras com 10,0 cm de largura e pinázios com 8,0 em de 
largura, sendo que o último pinázio terá 15,0 em de largura. 
A madeira a ser utilizada em sua confecção será seca, isenta de broca, fendas ou outros defeitos 
que comprometam à sua resistência, não sendo aceitas também, todas as peças que 
apresentarem sinais de empenamento. 

Observação: 
As fechaduras das portas de madeira deverão ser de embutir, sempre de cilindro e maçaneta do 
tipo alavanca e de trinco reversível acionado pela maçaneta e pela chave com 02 (duas) voltas. 
As chaves deverão ser fornecidas em. duplicata. 
As dobradiças serão de metal cromado do tipo reforçado, com anel de 3 ½" x 3" e serão no mínimo 
de 03 (três) unidades, por folhas. 
As fechaduras, das portas dos sanitários deverão ser próprias ao seu uso. 
Os rebaixos ou encaixes terão a forma das ferragens não sendo toleradas folgas que exijam 
emendas, enchimento com talisca de madeira, etc. 
A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão, de modo a serem evitadas 
discrepâncias de posição ou diferenças de nível perceptíveis à vista. 
A localização do assentamento das ferragens, será determinada pela fiscalização, se não 
identificável pelo sentido de abertura constante em projeto. 
As maçanetas .das portas, salvo em condições' especiais, serão localizadas a 105 cm do piso 
acabado. 
Antes do assentamento, as ferragens deverão ser aprovadas pela fiscalização 

10—INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Os serviços de instalações elétricas obedecerão às normas da ABNT e normas das 
concessionárias locais. 
As tomadas universais deverão ser da Perlex ou S.ímiIar.  
As luminárias serão de sobrepor, tipo calha com lâmpadas fluorescentes As luminárias tipo calha 
serão completas com reator eletrônico de AFP partida convencional 
Todos os interruptores devem ser para IOA-250v, Fab. Perlex ou Similar, instalados em caixas de 
PVC 4" x 2". 
Serão fornecidos e instalados ventiladores de parede' conforme indicados, em projeto. 
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Todos os eletrodutos serão de PVC (normatizados), Fab. Tigre, Hidrosol ou Similar, rígido, 
rosqueado, com acessórios, respectivos diâmetros e bitolas indicados no projeto e conforme a 
planilha de quantidades. 
Será realizada a revisão dos pontos elétricos existentes, de acordo com a fiscalização. 
Serão colocados ventiladores de teto com três ou quatro pás. 

11 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRÍAS 

Os serviços de instalações hidrossanitárias obedecerão às normas da ABNT e normas das 
concessionárias locais. 
As instalações de água e esgoto serão executadas em tubos de PVC normatizados, fab. Tigre, 
Acros ou Similar, e com diâmetros de acordo com os projetos. 
O registro de gaveta de 314 será metálico com canoplas em dimensões de acordo com o projeto 
fabricante Dõcol, lco ou Similar. 
Será executada uma caixa de passagem 50x50x50 cm em alvenaria com tampa em concreto. 
Será executado uma nova fossa séptica e um sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço 
com capacidade de volume de 1.500 litros. 

12— APARELHOS, LOUÇAS E METAIS 

Todas as louças (saboneteiras, papeleiras, lavatórios e vasos sanitários) serão aprovadas 
pela fiscalização inclusive os acessorios dos vasos e lavatorios 
As torneiras serão tipo cromada popular para lavatórios, os sifões serão em plásticos brancos para 
os lavatórios. 

13- PINTURA 

Acrílica com massa e selador: 
O selador Acrílico utilizado será da marca Coral Suvinil ou Similar.  

A massa acrílica será da marca Coral, Suvinil ou Similar. 
A tinta acrílica será da marca Coral, Suvinil ou Similar. 
Esmalte sintético sobre ferro: 
Será feita a aplicação de tinta esmalte nas esquadrias de ferro a serem instaladas. Aplicar a tinta 
esmalte da marca Coral Suvinil ou Similar. As esquadrias de ferro deverão receber anteriormente 
a pintura unia proteção anticorrosiva com zarcão. 
Nas esquadrias de ferro já existentes deve-se adotar o mesmo processo, atentando-se para o 
lixamento prévio das esquadrias. 
Esmalte sintético sobre madeira 
As esquadrias de madeira receberão pintura esmalte nas duas faces. 
Antes da aplicação da tinta esmalte será executado na madeira selador e em seguida massa para 
madeira, para depois aplicar a tinta esmalte da marca Coral, Suvinil ou Similar. 

14— PROTEÇÃO  E COMBATE A.INCÊNDIO 

Serão instalados extintores de incêndio do tipo Pó ABC de 6 kg e luminária de emergência, 
conforme projeto. 

As Instalações deverão conter também todas as sinalizações de alerta, prevista nas 
normas de segurança, inclusive aplaca de identificação do extintor. 

ffl' 
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Todos os serviços deverão ser entregues completamente arrematados, devendo ser 
testadas as tubulações, instalações, etc. Após o término da obra a contratada fará a limpeza de 
todo o canteiro que tenha utilizado, retirando todo material empregado, de modo a entregá-lo 
completamente limpo e desimpedido. 
Poderão ser utilizados na limpeza produtos químicos adequados para cada material, para a 
limpeza externa poderá ser utilizada vassouy% enxadas, e outras ferramentas necessárias para a 
limpeza. 1/ 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

- GENERALIDADES: 

Este memorial descritivo tem como objetivo estabelecer as normas e condições para a execução de 
obras e serviços relativos à REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA RAIVA MELO, no Município de 
Acará! Pará, conforme os projetos compreendendo o fornecimento dos materiais, mão-de-obra com leis 
sociais, equipamentos, impostos e taxas, assim como todas as despesas necessárias à completa 
execução da obra pela empresa contratada. 

II- DISPOSIÇÕES GERAIS: 

1 - VERIFICAÇÕES E INTERPRETAÇÕES: 

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 órgâos competentes. 

Para efeito de interpretação de divergências entre as especificações e os projetos, prevalecerão 
estes. Caso surjam dúvidas, caberá a PMA esclarecer. 

A planilha de quantidades, partes integrantes da documentação fomecida 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 insumos dos serviços afins, que não constarem explicitamente na planilha de 
quantidades, deverá ser considerado nas composições de custos dos referidos serviços. 

Os serviços de caráter permanentes, tais como, pronto socorro, administração da obra, limpeza 
da obra equipamentos e maquinários deverão ter seus custos inseridos na composição do BDI 

Nestas especificações deve ficar perfeitamente claro, que todos os casos de caracterização de 
meterias ou equipamentos por determinada marca, fica subentendido a alternativa "ou similar' a 
juízo 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 corno 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 lajotas 
cerâmicas, 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, dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no livro diário de 
obras. 	 fl 
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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, 
devendo a PMA, ser consultada para toda e qualquer modificação. 

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

5- COMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO: 

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 deverá manter no local da abra, 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, além dos demais elementos necessários à 
perfeita administração da obra como, almoxarife, apontada vigia e etc. 

A contratada deverá comunicar com antecedência à PMA, o nome do responsável técnico, com 
suas prerrogativas profissionais. 

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, deverá ser especializada, onde será 
obrigatória a utilização dos equipamentos de proteção individual (EM), apropriados a cada caso visando 
a melhor segurança do operário, juntamente com os crachás dos trabalhadores relacionados para obra 

A contratada será responsável pelas observâncias das leis decretos regulamentos, portarias e 
normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, 
inclusive por suas subcontratadas. 

Durante a execução dos serviços, a contratada deverá: 

VI Providenciar junto ao CREA as anotações de responsabilidades Técnicas - ART5 
referentes ao objeto do 'e especificações pertinentes, nos termos da lei.no 
6496-77.  

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

1 Efetuar pagamentos de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, 'até o. 'recebimento 
definitivo dos serviços. 

VI A contratada deverá montar um escritório . na obra, com dependências confortáveis 
para uso da fiscalização, dotado de pessoal e material necessário' ao' perfeit& 
funcionamento e atendimento dos serviços de construção 

VI A vigência será ininterrupta, por conta da contratada, ate o recebimento defin do da 
obra.  

Memorial Descritivo 	 2 
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8— EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINÁRIOS: 

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

Os agregados serão estocados em silos previamente preparados. 

9—LIMPEZA: 

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

Col 

/ 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1- SERVIÇOS PRELIMINARES 

Revisão do Telhado Existente: 
Será revisada a cobertura existente com a troca/substituição de peças em madeira e telhas 

cerâmicas danificadas ou quebradas pela ação do tempo. 
Demolição de Alvenaria: 

Serão demolidas paredes em alvenaria de acordo •com o projeto. Todo o material 
proveniente deste serviço será retirado da obra a titulo de bota-fora em local definido •pela 
fiscalização. 
Retirada de telha de cerâmica si reaproveitamento: 

Serão retiradas as telhas cerâmicas conforme a orientação da fiscalização sem 
reaproveitamento das mesmas todo o material proveniente deste serviço será retirado da obra a 
titulo de bota-fora em local definido pela fiscalização 
Retirada de estrutura de madeira: 

Serão retiradas a estrutura de madeira presente na edificação conforme o projeto sem 
reaproveitamento do mesmo todo o material proveniente deste serviço será retirado da obra a 
titulo de bota-fora em local definido pela:fiscalizàção. 
Retirada de esquadrias com aproveitamento: 

Serão retiradas as esquadrias e portas as mesmas serão utilizadas nas áreas 
determinadas em••• projetos. 
Retirada de esquadrias sem aproveitamento 

Serão retiradas as portas dos banheiros todo o material proveniente deste serviço será 
retirado da obra a titulo de bota-fora em local definido pela fiscalização 
Retirada de Grade de ferro: 

Será retirada uma grade de ferro da área de circulação a mesma será transformada em 
sala da diretoria da escola O material proveniente deste serviço será retirado da obra a titulo de 
bota-fora em local definido pela fiscalização. 
Retirada de Forro PVC: 

Serão retiradas o forro em PVC com barroteamento presente na edificação, 
conforme o projeto sem reaproveitamento do mesmo todo o material proveniente deste serviço 
será retirado da obra a titulo de bota-fora em local definido pela fiscalização. 
Locação da obra: 

O gabarito da obra devera ser executado com madeira de boa qualidade sendo utilizadas 
tábuas alinhadas e desempenadas pregadas sempre topo a topo. O gabarito deverá ser nivelado e 
em esquadro. 
Placa da obra: 	 . 

A placa da obra será tipo banner ou em chapa de aço zincada, .estruturada com peças de 
madeiras 3 x 2 e 2"x 1 obedecendo o modelo fornecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DO 
ACARÁ (PMA), que objetiva a exposição de informações. 
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2-MOVIMENTO DE TERRA 

Aterro apiloado: 
O aterro deverá ser de material de boa qualidade, do tipo arenoso, compactado 

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

normal, 
Escavação manual: 

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

O material escavado deverá ser retirado da área de trabalho para um local definido pela 
fiscalização. 

3— FUNDAÇÕES 

Concreto ciclópico: 
O alicerce e o baldrame serão executados em concreto ciclópico, no traço 1:6, cimento e 

areia respectivamente. 
O cimento utilizado será poty, nassau, zebu ou similar. CP II.— Z32. 
Pedra preta. 
Areia com granulometria média. 
As fôrmas do baldrame serão de madeirite ou tábuas brancas, de boa qualidade. 

4—ESTRUTURA 

Concreto armado: 
As percintas e as lumieiras serão executados em concreto armado, Fck 20 Mpa, com 

cimento, areia e seixo. 
As fôrmas serão de madeirite de boa qualidade- 
0 aço utilizado será CA 50e CA 60 da Belgo, Gerdauou Similar. 
O cimento utilizado será poty, nassau, zebu ou similar CP lI Z32. 
Areia com granulometria média. 
• seixo utilizado será de granulometria média. 
• concreto utilizado será de 20 Mpa 

5— PAREDE E REVESTIMENTO: 

Alvenaria de tijolo cerâmico a cutelo: 
Serão utilizados tijolos cerâmicos de 6 ou 8 furos para vedar uma abertura, conforme a 

fiscalização e o que foi definido no projeto. 
O cimento utilizado no assentamento dos mesmos, será poty, nassau, zebu ou similar 

CP ll—Z32. 
O aditivo plastificante utilizado na argamassa de assentamento será o Vedalit, Quimikal ou 

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

cimento e areia. 
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Chapisco: 
Todas as paredes de alvenaria interna e externas e superfícies de concreto armado, serão 

chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 
Se for usar produto industrializado (SIKA CHAPISCO OU SIMILAR) no processo de 

chapiscagem, seguir as orientações do fabricante. 
O cimento utilizado será poty, nassau, zebu ou similar CP II - Z32. 
Areia com granulometria media. 

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

de fabricação industrial (Vedalit, Quimikal ou similar), no traço 1:6 (cimento e areia), nas paredes 
que receberão acabamento em cerâmica. 

O cimento utilizado será poty, naSsau, zebu ou similar CP II - Z32. 
A granulometria de areia será média. 

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

fina, no traço 1:2 e aditivo ligante de fabricação industrial. 
O reboco externo será executado com impermeabilizante do tipo SaCA 1, na dosagem 

recomendada pelo fabricante. 
Cerâmica 20x20 cm: 

As superfícies indicadas receberão acabamento em cerâmica 20 cm x 20 cm - TIPO A, 
Fabricante Porto rico, Cecrisa ou Similar, a lajota deverá ser aprovada pela fiscalização. 

A argamassa colante industrializada utilizada será da Ouartzolit, Argamassas Belém ou 
similar. 

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

6-COBERTURA 

Estrutura de madeira para telha plan: 
Sobre as paredes será construída a estrutura de madeira do telhado da edificação, as 

madeiras utilizadas na execução do telhado serão de lei tipo maçaranduba, angelim vermelho ou 
similar, com dimensões compatíveis com o porte da obra, inclusive as tesouras. 
Telha plan: 

As telhas serão do tipo plan, fixadas na estrutura da cobertura obedecendo as 
especificações técnicas do fabricante. 
Cumeeira para telha pIam 

Os capotes utilizados na cumeeira serão adequados as telhas utilizadas na cobertura, 
obedecendo as especificações do fabricante. 
Calha em Chapa Galvanizada: 

Será feito o fornecimento e instalação de uma calha metálica em chapa de aço galvanizado 
com desenvolvimento de 50cm, de acordo com o projeto. 

7—PISOS 

Camada impermeabilizadora: 
Os pisos indicados receberão uma camada impermeabilizadora em concreto ciclópico com 

SIKA 1 ou produto Similar, na dosagem especificada pelo fabricante. 

5- 



Estado do Pará 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
O cimento utilizado será poty, nassau, zebu ou similar CP II - 132. 
Areia com granulometria media. 
Pedra preta. 

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

espessura 2 cm. 
O cimento utilizado será poty, nassau, zebu ou similar CP II - 132. 
Areia com granulometria média ou grossa. 

Lajota cerâmica 30x30 cm: 
Os pisos determinados em projeta receberão acabamento em lajota cerâmica 30cmx30cm, 

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 Belém ou 
similar. 

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

8— RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIL: 

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

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

Os rodapés serão em lajota cerâmica, Tipo A, antiderrapante, PEI IV, fabricante Porto Rico, 
Cecrisa ou Similar, com 7cm de altura, no mesmo modelo da lajota definida pela fiscalização para 
ser utilizada no piso. 

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

9— ESQUADRIAS 

As portas serão executadas em madeira de lei. Os balancins serão de alumínio com vidro. 
As portas dos banheiros serão de alumínio com altura de 1.;80m conforme projeto. As grades serão 
em ferro CA 25 de %" com pintura anticorrõsiva. 

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

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

Observação; 
As fechaduras das portas de madeira deverão ser de embutir, sempre de cilindro e 

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

As dobradiças serão de metal cromado do tipo reforçado, com anel de 3 1/2" x 3" e serão no 
mínimo de 03 (três) unidades por folhas. 

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

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

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

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

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

10-INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

Os serviços de instalações elétricas obedecerão às normas da ABNT e normas das 
concessionárias locais. 

Será instalado um quadro de distribuição de embutir para 12 disjuntores sem barramento 
1 F+N+Terra 127v, fabricante Gemer ou Similar. 

Os disjuntores utilizados no quadro de distribuição devem ser DIN, fabricante GE ou Similar. 
As tomadas universais deverão ser da Perlex ou Similar. 
As luminárias serão de sobrepor, tipo calha, com lâmpadas fluorescentes. As luminárias tipo 

calha serão completas, com reator eletrônico de AFP partida convencional, soquetes e starts. 
Serão colocados ventiladores de teto com três ou quatro pós. 
Todos os interruptores devem ser para 1 OA-250v, Fab. Periex ou Similar, instalados em 

caixas de pvc 4" x 2". 
O quadro de energia elétrica será aterrado com uma haste cobreada de 518"x 3,00 m. 
Deverão ser fornecidos e instalados cabos condutores de cobre de 1.5 mm 2, 2.5 mm2  e 

6mm2 , com isolamentos e nus, conforme projeto. 
Todos os eletrodutos serão de PVC (normatizados), Fab Tigre hidrosol ou Similar, rígido, 

rosqueado, com acessórios, respectivos diâmetros e bitolas indicados no projeto e conforme a 
planilha de quantidades. 

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

Será fornecido e instalado rack monofásico, conforme o projeto. 

11 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

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

As instalações serão executadas em tubos e conexões de PVC normatizados, fab Tigre 
Akros ou Similar, e com diâmetros da acordo com os projetos. 

Os registros de gaveta de 25mm serão metálicos com canoplas em dimensões de acordo 
com o projeto fabricante Docol lco ou Similar 

As caixas sifonadas em PVC de lOOxlOO com saída de 50mm, serão da Astra,. Tigre ou 
Similar, elas foram consideradas pontos de esgoto. 
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A fossa séptica e o sumidouro e as caixas de passagens do esgoto, serão executados em 
alvenaria de tijolos cerâmicos, sendo a fossa revestidacom argamassa de cimento e areia no traço 
1:3(chapisco) e 1:2(reboco) As tampas serão em concreto armado fck 20 Mpa. 

• As fôrmas poderão ser de madeira branda de boa qualidade. 
• O aço utilizado será CA 50.e CA 60 da Belgo, Gerdau ou Similar, 
• O cimento utilizado será poty, nassau, zebu ou similar CP II -, Z32. 
• Areia com granulometria média( chapisco) e fina( reboco). 
• Seixo fino ou médio. 
• O concreto utilizado será de 20 Mpa. 

12—APARELHOS., LOUÇAS  E METAIS. 

Todas as louças (portas toalhas, saboneteiras, papeleiras, lavatórios PNE e vasos 
sanitários PNE) serão aprovadas pela fiscalização, nclusive os acessórios dos vasos e lavatórios. 

As torneiras serão tipo cromada popular para lavatórios as válvulas e os sifões serão em 
plásticos brancos para os lavatórios. 

Serão instaladas barras de apoio para deficientes no local indicado em projeto. 

13-PINTURA 

Toda a pintura será refeita, as superfícies serão limpas, sem presença de fungos, poeiras 
e outros. 	 . 
Acrílica com massa e selador: 

O selador Acrílico utilizado será da Coral, Suvinil ou Similar. 
A massa acrílica será da Coral Suvinil ou Similar 
A tinta acrílica será da Coral Suvinil ou Similar, na cor definida pela fiscalização 

Esmalte sintético sobre ferro: 
Antes da aplicação da tinta esmalte será executada duas demãos de tinta antiferruginosa 

que será Zarcão ou similar, na cor a ser definida pela fiscalização 
A tinta esmalte utilizada sara da Coral Suvinil ou Similar, na cor a ser definida pela 

fiscalização. 
Esmalte sintético sobre madeira: 

Antes da aplicação da tinta esmalte será executado na madeira selador e em seguida 
massa para madeira para depois aplicar a tinta esmalte da Coral Suvinil ou Similar, na cor a ser 
definida pela fiscalização. 

Acrílica sobre piso. cimentado: 
O piso cimentado recebera pintura acrílica (Novacor) as superfícies serão limpas sem 

presença de fungos, poeiras e outros. 

14- PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

Serão instalados extintores de incêndio do tipo Pó ABC de 6 kg e luminárias de 
emergência, conforme o projeto. 	 . 	. 	 . 	 . 

As instalações deverão conter também todas as sinalizações de alerta previstas nas  
normas de segurança, inclusive a placa de identificação do extintor.  
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15— LIMPEZA 

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

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

US&( 
C5EÃ/PA 1502763729 
/ En9enheiro Civil 



prc 

cid 

ins 

(8 — 
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ESTADO DO PARA 	

. 	 tiMca 
PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA 

PODER EXECUTIVO 

ANEXOU 

MODELO DE PROCURAÇAO/CREDENCIAMENTO 

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

.......(razão social da emprésa); inscrita no. CNPJ sob n° ................ 

com sede na ................, ................(endereço completo), Bairro 

............. . .. ., Cidade de ........... , Estado do. 

.............com CÉP . .......................... nomeia como 

curador(a) o(a) Sr.(a) 

(nome do procurador).... ............................. (nacionalidade, 

3de de nascimento, profissão, estado civil, etc.), portador (a) da cédula de identidade RG n°. 

....do Estado do ...................(Estado emissor do documento) e 

rito(a) no CPF/MF sob n° ....................residente na ........................ 

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

........ ... Estado do ......................... com CEP ................ 

a representá-la na licitação instaurada pela Comissão Permanente de Licitação da 

feitura Municipal de Acara, na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 211101/2017 — CPL, na 

tlfdade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para praticar todos os atos 

tinentes ao presente certame em nome aa empresa supramencionada, bem como formular 

postas, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

Local e Data. 

(Firma Reconhecida e* CártórbRresentahé da EmpresaOutorgante) 
(Nome do Representante) 
CpF: n° do Representante . 

RO no dó Representante 

ESTE DEVERÁ VIR FORA oS ENVELOPES. 

PREFEITURADE 

CWffiTKV!P4O MA NtIA IsT6nA. 

Travessa São José n o. 120— Praça da Matriz centro Acará 1 Pará — CEP 68690000 



A 
itura Municipal de Acará 
São José n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/Pará 
são Permanente de Licitação 

\DA DE PREÇOS N°211101/2017 - CPI- 

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

A empresa ................................(razão social da empresa), inscrita no 

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

Sr. (a) 

(nrne do representante legal) ............................ ......portador (a) da cédula 

de identidade RG n° .................do Estado do ...................(Estado emissor 

do documento) e inscrito(a) no CPF/M•F sob n° ...................DECLARA, para fins do 

disposto no inciso XXXIII doart. 71  da Constituição õ na Lei n°9.854, de 27 de outubro de 1999, 

quo não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

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 

ci 

Travessa São José n°. 120— Praça da Matriz centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-000 
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ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A DARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO IV 

A 
Pr lura Municipal de Acará 

São José n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/Pará 
são Permanente de Licitação 

\DA DE PREÇOS N°211101/2017 - CPL 

DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA 

A empresa ................................(razão social da empresa), inscrita no 

CP PJ sob n° ...........................por intermédio de seu representante legal o (a) 

Sr(a).................................................................... 

(n me 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, para fins do 

diE posto no item 13.6.10.3. do EDITAL DATOMADA DE PREÇOS N.° 211101/2017 - CPL, sob as 

sa ições administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data; é 

MICROEMPRESA, conforme Inciso 1 do artigo 30  da. Lei Complementar n° 123, de 

14 12/2006 e suas alterações; 

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

n° 123, de 1411212006 e suas alterações. 

Declara ainda que, por preencher os requisitos legais, pretende usufruir do direito de 

preferência para contratação na presente licitação, na forma do parágrafo 2 0  do art. 44 da Lei. 

Cc mplementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, não se enquadrando nas 

ve ações constantes do parágrafo 40,  art. 30 , do referido Diploma Legal 

Local e.Data. 

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

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



Municipio dá Acará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARA 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO V 

o 
tura Municipal de Acará 

T 
	

São José n°120, Bairro Centro, cidadedeAcará/Pará 
;são Permanente de Licitação 
\DA DE PREÇOS N°211101/2017 - CPI- : ,  

' 4DELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

A empresa ................................(razão social da empresa), inscrita no 

CPIPJ 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, que cumpre 

to os os requisitos de habilitação exigidos neste •Edital, quanto às condições de habilitação 

jur dica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal, bem como 

de que está 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 PREÇOS N°211101/2017 - 

CL 

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

Local e Data. 

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

( '11 	 PREFEITURA DE - 

Travessa São José n° . 120 - Praça da Matriz centro 
T 

Acará 1 Pará - CEP 68690-000 



Municipio dó Acará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO VI 

ri' 
tura Municipal de Acará 

T 
	

São José n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/Pará 
;são Permanente de Licitação 
¼DA DE PREÇOS N°211101/2017 - CPL 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

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

21 110112017 - CPL, que o (a) Sr. (a) 	CPF n° 

na 	qualidade 	de 	representante 	da 	empresa 

	

CNPJ 	 no 

telefone 

ipareceu na 	verificação e certificação das 

ntidades, medidas e estado das instalações a serem construídas/reformadas e 

arecimento das atividades a serem executadas. 

Acará, PA, em ____ de 
	

de 2017 

Representante da PMA 

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

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



• Municipio dó Acará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO AGARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO VII 

3itura Municipal de Acará 
São José no 120, Bairro Centro, cidade de Acará/Pará 

issão Permanente de Licitação 
ADA DE PREÇOS N°211101/2017 - CPI- 

DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 
DE SUA HABILITAÇÃO 

• 	A empresa ................................(razão social da empresa), inscrita no 
PJ sob n° ...........................por intermédio de seu representante legal o (a) 
(a)....  ............ .................................................... 
me do representante legal)..................................portador (a) da cédula 
identidade RG n° .................do Estado do ...................(Estado emissor 
documento) e inscrito(a) no CPF/MF sob n° ...................DECLARA, sob as penas 
lei ,que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no processo 
atório da TOMADA DE PREÇOS N 9  211101/201? - •CPL, ciente da obrigatoriedade de 
Iarar ocorrências posteriores 

Local e Data. 

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

RG n° do Representante 

Travessa São José n°. 120— Praça da Matriz centro Maré! Pará- CEP 68690-000 

o 



 

 

MunkiTj,jo d6: Atará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTWO 

ANEXO VIII 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

tura Municipal de Acará 
São Jose n° 120, Bairro Centro, cidade de ,Acara/Pa ra  
;são Permanente de Licitação 
¼DA DE PREÇOS N°211101/2017 - CPI 

Presidente: 

Em atendimento a TOMADA DE PREÇOS solicitado, que objetiva 
sa 	para 	execução 	de  

Local e Data 

a Contratação de 

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

01 - Preço Global do Item: 
02 Prazo de Execução: _____dias; 
03 - Prazo de Validade da Proposta:  
04 - Condições de Pagamento: 

Na oportunidade, declaramos submissão aos termos expressos no referida TOMADA DE 
PREÇOS e seus anexos 

Declaramos que o prazo da garantia integral dos serviços realizados será de no mínimo 
05 (cinco) anos, na forma do artigo 618 do Novo Código Civil, durante o qual a licitante se 
coTipromete em solucionar os problemas decorrentes de falhas ou inadequações dos serviços, 
nu 

prazo 

 máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados a partir da comunicação formal da 

5 
creta  ria Municipal de Educação, na forma do art. 69 combinado com o art73, da Lei n° 

8. 66193 e suas alterações. 

Atenciosamente, 

(Norné do Representante) 
CPF n° do Representante .. 
R9 n° do Representante 

PREFEITURA DE - 

JACARA 
IINJOQS CNTIUlNDO uMANovAH,áRIA, 

Travessa São José n°. 120 - Praça da Matriz certtta Maré 1 Pará L  CEP 68690-000 



MunicTpiõ dó Acará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA. MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO IX 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 

ANEXO  

MODELO .DE RESUMO FINANCEIRO 

PREFEITURA DE 

UNIDOS OGNOSUDIUSU UMA tUVA lIsta IA 

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



I: M REF. COD. DISCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. SI 
SDI(R$l 

0/ 
BDI(R$)  

VL. TOTAL(J 

- 

- - SERVÇOS PRELIMINARES - 

ç" - REVISAO DE TELHADO EXISTENTE 112  257,68 6,28 7,85 R$ 	2.02279 :F  1 2 SINAPI 738091002 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA 3,30 76,44 95,55 AS 	315,32 
13 iíPI 74209/001 PLACA DA OBRA ffir 6,00 40717 506,96 R$ 	3.053,76 

1 14 1 - RETIRADA DE GUARDA CORPO EM MADEIRA n,2  48,44 7.44 9,30 R$ 	450,49 
15 SINAPI 740771003 LOCACAODEOBR.A m2  27,40 413 5,16 AS 	141,38 

Sub-total t74 __ 
MOVIMENTO DE TERRA 

"T C EPI  
__ 

ATERRO APILOADO 0,29 9b: 38.43 AS 	11.14 
f SINAfl = 2.00m TIT 1,43 53,76 6720 RS 	96.10 

- BOTAFORA MANUAL m' 0,96 45.10 56,38 RS 	48,49 
Sub-total R$ 	155,73 ____ 

M ESTRUTURA 

ES 
BLOCO E ALICERCE ____ 
FUNDAÇAO CORRIDA- ALICERCE E BLOCO EM CONC.
CICLÓPICC 

0,86 386,00 482,50 AS 	414,95 ____ 
___  Sub-total As 	414,96 

ESTRUTURA  
1 

CONCRETO ARMADO FCF< 20 Mpa, COM FORMA DE 
MADEIRA BRANCA (LUMIEIRAS, PERCINTAS E PILARES) 

m 5  1,84 1871,83 2.339,64 R$ 	4.304,75 ______________ 

" 

 
MotaI 

475 

Ifl PAREDE E REVESTIMENTO  
.1 SINAPI 87485 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO A CUTELO m 85,30 49,86 82,31 AS 	5.320,03 

a. ' iifli 07905 CHAPISCO 1 87,07 5,76 7,23 A$ 	629,52 

1 .3 SINAPI 87529 REBOCO n? 1 87,07 	1 23,80 29,75 R$ 	2,590,33 

± r'  i1IX?i 87536 EMBOÇO ri? 51,70 20,53 25,68 R$ 	1326,82 

r-  fI . 87264 REVESTIMENTO CERAMICO 20X2OCM m 51.70 56,58 70,70 AS 	3.655,19 
Sub-total R$ 	1&521,69 + i"  COBERTURA 

- 

,1 
" 

SINAPI 92540 
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELI-IACERÂMICA TIPO 
PLAN 

m2  
- 

40,80 51,37 64,21 AS 	2.619,77 

T'  1 S]NAPI 1 	94446 TELHACERAMICATIPOPLAN 	. m 24,75 29,63 37,29 AS 	922,93 
3" '  SINAPI 94219 CUMEEIRA PARA TELHA CERÃMICA rn 23,56 19,09 23,86 AS 	562.10 

Sub-total AS 	4-105,80 
PISOS -.  

.1 SINAPI 68333 CAMADA IMPERMEABILIZADORA o5OCM W 4.30 48,70 58,38 AS 	255,70 

~48U 739741001 CAMADA REGULARIZADORA e2CM 4,38 33,62 42,03 AS 	184,09 
- 3 - - RECUPERACAODEPISOCIMENTADO ri? 105,50 30.18 37,73 R$ 

4 
EXECUÇAO DE PASSEIO(CALÇADA) OU PISO EM 
CONCRETO E6CM 

o' 4,38 79,80 Õ9,75  ______  R$ 	436,91 

r"  '1IPI 87251 LAJOTACERAMICA4OX4OCM 'W' 16,73 46,25 57,81 R$ 	967,16 
Stib-total AS 	5,824,38 

RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS  _______  
.1 SINAPI 84161 SOLEIRA EM GRANITO 2.50 53,35 6609 R$ 	166,73 
T'' SINAPI 84088 PEITORIL EM GRANITO t. 4,80 74,08 92,50 R$ 	444,38 

8 §fj 88649 RODAPÊ CERÂMICO rn 87,3$ 7,31 9,14 R$ 	798,65 
Sub-total R$ 	1.409,76 

ESQUADRIAS  « T"  SINAPI 91335 PORTA DE MADEIRA REGIONAL DE IA (COMPLETA) 0? 11.55 689.18 736,48 AS 	8.506.34 

9.2 SINAPI 84847 JANELA EM MADEIRA ALMOFADADA. DE ABRIR, INCLUSAS 
GUARNICÕES ri? 5,28 530,34 662,93 R$ 	3.500,27 

1111 
9.3 
-  

SINAPI 94569 
BALANCIMDEALUMINIOMA)<IM'AR, FIXAÇÃO CI 
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO - C1 VIDROS  ni 16,76 .388,97 486.21 AS 	8.148,88 

9.4 -  GRADE DE FERRO 112" (INCL. PINT. ANTICORROSIVA) iT 18.76 169,13 236.41 R$ 	3,962,23 
Sub-total. 5 	24.117.72 

: ir ELÉTRICA - 

i'ET SINAPI 74131/004 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO MONOFÁSICO P/12 DISJ. .'•" 1,00 440,89 551.11 R$ 	551.11 

1: 10.2 -'r' , DISJUNTOR 1P-15A 	. iT 2.00 14,40 18,00 AS 	36,00 

1_ 10.3 - - DISJUNTOR 1-20A .iflL. 2,00 14,40 18,00 AS 	36,00 
10.4 - - DISJUNTOR 2P-40A uni 4,00 1 	45,91 57,39 1 AS 	229,56 

- 

135 ' 1  - PONTO DE LUZ/FOA(c/titu1.,efiói 	e 2ODW 2,00 342,71 428,39 AS 	856,78 

10.6 SINAPI 93141 
PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 10M250V, CAIXA 
ELÊTRICA,ELETROOUTO. CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO.  

p1 7,00 118,00 147,50 AS 	1.032,50 

- 

- 

10.7 SINAPI 7 3953/005 
ILUMINARIA 2X4DW TIPO CALHA DE 
SOEPOR(COMPLETA) 8R 

uni 5,00 72,03 90,04 R$ 	450,20 

- - 

10.8 SINAPI 73953/001 ___________ 
LUMINARIA 2X20W -TIPO CALHA DE SOBREPOR 
(COMPLETA) 

uni 
-. 

6.00 52,62 65,78 AS 	394,66 

- PONTO DE VENTILADOR DETETOC/FIAÇAO ,,..sL 4,00 70,33 87,91 AS 	351.64 
- - VENTLLADORDEPAREDE 	 . uni 4,00 188.19 232,74 AS 	930.96. 

0.11 SINAPI 72266 W ______ 
CAIXA DE ALVENARIA 60 X 60 X 80cm, COM TAMPA DE 
CONCRETO 

uni lCD 148,01 ______ 185,01 AS 	. 	 185.01 

6i2 'iRPI 58069 HASTE COPERWELD C/ CONECTOR 318"xS,OOm uni 1,00 	. 48,84 61.05 R$ 	61,05 

10.13 - - REVISAO DE PONTO DE LUZ. . 	uni . 5,00 59.97 74,95 :RS 	374,80 
Sub.tolal AS 	6490,29 

EADO DO PARÁ  
4 FORMA EAMPUAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO DESTERRO 

DE EMBOLSO: R$ 92.603,74 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL 	a 



INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS — -- -- 

1 SINPPI 1 89967 PTODE AGUA (INCLUINDO TUBOS ECONEXÕES) p1 4,00 92,24 115,30 R$ 	481.20 

REGISTRO DE GAVETA MET. 01 CANOPLA CROMADA 3/4" uni 1.00 76,44 95.55 R$ 	95,55 

P70 DE ESGOTO (INCLUINDO TUBOS ECONEXOES) pt 4.00 252.57 315,71 R$ 	1.262,84  

"Ib Ç  SINAPI 95463 FOSSA SÉPTICA uni 1,00 1.267,13 1.583,91 R$ 	1.583,91 

i}i s SINAPI 741481001 SUMIDOURO uni 1.00 1127,75 1.409,69 R$ 	1.409,69 

IJI .6 SINAPI 63446 
CAIXA EM ALVENARIA DE 50X50X600M CITPO. DE 
CONCRETO 

uni 1.00 215,04 268,80 R$ 	268,80 

Sub.total R$ 	5.081,99 
APARELHOS, LOUCAS E METAIS  

iÜiTi 88571 SABONETEIRA EM LOUCA uni 2,00 3688 45,83 R$ 	9166 

12.2 SINAPI 86904 LAVATORIO SEM COLUNA COM TORNEIRA E SIFAO 'iT 1,00 96,02 120.03 R$ 	120,03 

J r' ' - PAPELEIRA EM LOUÇA '1W 2,00 36,73 45,91 R$ 	9182 

1 .T ipi 86888 VASO SANITÁRIO C] ASSENTO E CX. DE DESCARGA uni 2.00 319.31 309,14 R$ 	796,28 

__i . r  SIN*I 86900 PIA INOXOI CUBA uni 1 ,00 133.83 167,29 R$ 
— ________ ________ Sub-total R$ 	1.269,08 

— 
ifil _______  PINTURA  — 

SINAPI ___ 88489 ACRILICA - INTERNO 1j 322.67 10,33 12.91 RS 	4.165.67 

,ï SINAPI 88495 MASSA ACRILICA'INTERNO rn2  322,67 6.50 8.13 R$ 	2.623,31 

.r SINAPI 88483 5ELADOR ACRÍLICO -INTERNO m2  322,67 2,28 283 R$ 	91318 

.4 SINAPI 88489 ACR1LICA-EXTERNO m2  287,98 1033 12.91 R$ 	3.717,82 I ,õ' SINAPI 88495 MASSAACRiLICA'EXTERNO ni2  287,98 6,50 813 R$ 	2.341,28 

.r SINPPI 83483 SELADORACRIUCO-EXTERNO rn 287.98 2.28 2.83 R$ 	814,88 
- . ESMALTE SOBRE GRADE DE FERRO ri? 68,66 35,43 44.29 R$ 	2952,37 

.1 SINAPI 74065/001 ESMALTESOBREMADEIRA COM MASSA ESELADOR m2  66,66 16,89 21,11 R$ 	1.407,19 
- Sub-total R$ 	18.935,78 

4 —  COMBATE A INCENDIO — 

j TV- - - WIÀRIA.DE EMERGENCIA uni 800 48,69 60,86 R$ 	48688 

1 Y iWi 83635 EXTINTOR ABC 6KG TT 1,00 198,28 247,85 8$ 	24785 

i 	TI' PLACAS DE SINALIZACÃO uni 9,00 37.24 46,55 R$ 	418,95 
- Sub-total 8$ 	1.153.68 

LIMPEZA  

II T' SINAPI 1 	9537 ILIMPÊZA FINAL E ENTREGA DA OBRA ri? 282 46 2,08 2,60 R$ 	73440 
- Sub-total R$ 	734,40 

TOTAL R$ 92.503,74 

= 25,0% 
SINAPI MARÇO 201 



ESTA 
PREFJ$ 
OBRA: R 

DURAÇÃ:12D 

I O DO PARÁ 
TURA MUNICIPAL DE ACABA 
ORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO DESTERRO 

DIAS  

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

ITEM DISCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 	 . UND QUANT. MEMORLA. DE CALCULO 

1 ERVIÇOS PRELIMINARES  ___________________________ 
7.7 EvisÃo DE TELHADO EXISTENTE m 2  257,66 (r4,38)+(10,12*22) 

1.2 EMOLIÇÃO DE ALVENARIA m2  3,30 (4,26+1 . ,28+1,8)*3*0,15 

1.3 LACA DA OBRA n12  6,00 2*3 

1.4 'EiJRADA DE GUARDA CORPO EM MADEIRA n12  48,44 ((10,25+10,25t5,5*2,12+2+4,38+5,5)*111) 

1.5 OCA ÇÃ0 D OBRA m2  27,40 (4,28+2,1)+(10,51+10,51) 

2 IOVIMENTO DE TERRA  
2. 1 TER.RO APILOADO Ri3  0,29 ((Z 12+2,1 2+5,26)*0, 1 50 	*2 

2.2 SCA VAQÃO MANUAL ATÉ h = 2, 00m n2  1,43 ((2,12+2,12+5,26)*0,15*0,5)*2 

2.3 111 OTA-FORA MANUAL m2  0,86 ((2,12+2,12+5,26)*0,l5*0,3)*2 

iii 
3 ifl=UNDACOES  

SI 1 lieLOCO E ALICERCE - 

3.1.1 UNDA CÃO CORRIDA - ALICERCE E BLOCO EM CONC. CICLÓPICO n' 0,86 ((2,12t2,12+5,26).*0,15*0,3)*2 

4 	1ESTRUTURA  

1 
;0NCRETO ARMADO FCK 20 Mpa, COM FORMA DE MADEIRA BRANCA (LUMIEIRAS,
'ERCINTASEPILARES) 

m  

2+2,12+5,26)*0,3*0,1  
2)

8420 	ib 
5)+( 3,6 2 2 0,15 0,15 

5 	1 PAREDE E REVESTIMENTO  
LVEALARL4 DE TIJOLO CERÂMICO A CUTELO m2  85,38 

«(3*15*2»2,l 2+2,1 2+5,28)*3B*2)+(0,9*2,1 *2) 

HAPISCO 	 .• TT 87,07 (14,512*3*2) 

EB000 M2  67,07 (14,512t32) 
MBOÇO 51,70 ((7,0854+7,1251+14,512)*1,8) 

1
5 ~ EVESTIMENTO CERÂMICO 2OX2OCM in51,70 «70854+7,1251+14,512)*1,8) 

OBERTURA _
STRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICA TIPO PLAN rn2 4Q80 (l*4,36)+(8*2,62)+(5,9*2,62) 

ELHA CERÂMICA TIPO PLAN rn. 2455 (75*165*2) 

6.3 	111 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA m 23,60 23,6 

7 PISOS  
7.1 	1 CAMADA IMPERMEABILIZADORA e-5,OCM 	 . n12 4,38 4,38*1 

12 	1 CAMADA REGULARIZADORA e2CM m2 4,38 4,38*1 

13 	1 RECUPERAÇÃO DE PISO CIMENTADO m2 105,50 (44+36+25,5) 

7.4 	1 EXECUÇÃO DE PASSEIO(CALÇADA) OU PISO EM CONCRETO E 6CM Ri3  4,38 438*1 

7.5 LAJOTA CERAMICA 40X40 CM. 	 . n12  16,73 (3,1l+3,11+10,5l) 

8 j RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS  

iíI. SOLEIRA EM GRANITO 	 . mL 2,50  

PEITORIL EM GRANITO n12  4;80 (4!1,2) 

8.3 RODAPÉ CERÂMICO rn 1 	87,88 (27,04+27,04ft14,512+16,785) 

ESQUADRIAS  
9.1  PORTA DE MADEIRA REGIONAL DE IA (COMPLETA) ni2  . 	11,55 II55 

 JANELA EM MADEIRA ALMOFADADA, DEABRIR, INCLUSAS GUARNIÇÕES ni 5,26 (1,2*1,1*4) 

M4 

FIXAÇÃO CI PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO BALA/VCIM DE ALUMÍNIOMAXIM-A
C/ VIDROS (2*0,6*0,4) 

~ GRADE  DE FERRO 1,2" (INCL. PINT. ANTICORROSIVA) 	 . rn 2  16,76 	. (4,38+2+2)*2 

2. 

Cesar 

Engenheiro Civil 	 . 



0 119STALACÃO ELÉTRICA  
10.1 (ENTRO DE DISTRIBUIÇÃO MONOPÁSIQO P112 0151 uni 1,00 1 
10.2 1 ISJUNTOR IP-15A uni 2,00 1-1 

3 1 ISJUNTOR IP-20A uni 2,00 1+1 
L ISJUNTOR 2P-40A 4,00 2+2 
/ ONTO DE LUZ/FORÇA (o/tabu!., cx, e fia çao) ate 200W 2,00 1+1 

10

a 

ONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 10Al250V, CAIXA ELÉTRICA, ELE TRODLITO, 
ABO RASGO, CJUEBRAECHUMBAMENTO. 

p1 7,00 1+141+2+2 

UMINA RIA 2X40W TIPO CALHA DE SOBREPOR(COMPLETA) -iï 5,00 	•1+1+l+1+1 
PLETA) uni 6,00 5+1 

io.9 ONTO DE VENTILADOR DE TETO CI FIA ÇAO .PL 4,00 1+1+1+1 
10.10 1 WENTILADOR DE PARECE uni 4,00 1+1+1+1 
10.11 AIXA DE ALVENARIA 60X 60X 60 cm, COM TAMPA DE CONCRETO 	. uni 1,00 l 
10.12 'ASTE COPERWELD Cl CONECTOR 318"x3, 00m uni 1,00 1 
10,13 'E VISÃO DE PONTO DE LUZ 	. uni 5,00 1+1+1+1+1 

11 !STALACÕES HIDROSSANITÁ RIAS 
11.1 70 DE ÁGUA (INCLUINDO TUBOS E CONEXÕES) _p 4,00 1+1+1+1 
11.2 'EGISTRODEGAVETA METO! CANOPLA CROMADA 3/4" 	 . uni 1,00 1 
11.3 70 DE ESGOTO (INCLUINDO TUBOS E CONEXÕES) _jaL 4,00 1+1+1+1 
11,4 OSSASÉPTIA uni 1,00 1 
11.5 'UMIDOURO uni 1,00 1 
11,6 'AIXA EM ALVENARIA DE 50X50X60CM C/TPO. DE CONCRETO uni 1,00 1 

12 ,PARELHOS, LOUCAS E METAIS  
12.1 'ASONETEIRA EM LOUÇA 	 . 'j, 2.00 I+1 

12.2 .AVATORIO SEM COLUNA 'COM TORNEIRA E SIFAO' uni 1,00 1 
12.3 'APELEIRA EM LOUÇA uni 2,00 	'1+1 
12.4 VASO SANITÁRIO /ASSENTO E CX DE DESCARGA uni Z00 1+1 

126 PIA INOXOICUBA 	 - uni 1,00 1 

'1L 'INTURA  

3.1 CRíLICA-INTERNO m" 322,67 ((2704+2704+14,512+14,512+18,785r3)+7,0 

13.2 IL4SSAACRÍLICA-INTERNO m2 322,67 
((2704+27.04+14,512+14,512418,785)*3)+((7,0 

13.3 SELADORACRILICO - )NTEÀNO  322,67 
((22704+1512+14,512+18,785)"3)+((7,0 

13.4 RÍLICA -EXTERNO ni" 287,98 ((32,24+32,24+23)"3)+(6,384"22 
13.5 - MASSA ACRÍLICA -EXTERNO rn2  287,98 ((32,24+32,24+23)"3»(6,384"2"2 
13.6 SELADOR ACRÍLICO - EXTERNO 	 . 102 . 287,98 ((3224+32;24+23)*3)4(6384*2*2 

13.8 ESMALTE SOBRE GRADE DE FERRO 66,66 

119 ESMALTE SOBRE MADEIRA COM MASSA E SELADOR m" 26,10 ((1,2*1,1*4)+(0,8,1*2)+(0,9*2,+(0,6*2,1*2))*2 

9j COMBATE A INCÊNDIO  
14.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 	. uni 8,00 2+2+2+2 

1 42 EXTINTOR ABC 6KG uni 1,00 1 . 
14,31 -  PLACAS DE SINALIZAÇÃO 	 . uni 9,00 2+2+2+2+1 

5 LIMPEZA - - 

1,51 

- 
LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA n" 262,46  - 



n 

ADO DO PARÁ 
PR FEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
OBIt REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PAIVA MELO 

ouc4 ÇÂO: 120 DIAS 	 oe 
DEI MEOLSO: R$ 174,6 3645 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL 

'ii REF. COD. 

______  
DISCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

_______  
UND QUANT. 

VI. UNIT. 
SI 

BDI(RSj 

VI. UNff. 
CI 

BDI(R$) 
VIL. TOTAL(R$) 

- 
1 - - 

- EX REVES OGERALDETELHAOOISTENTE i 552,56 7.28 9.10 628,3O 
SINAPI 73899/002 DEMOLIÇÃODEALVENARIA o' 4,10 76,44 95,55 R$ 	391,76 
SINAPI 72226 RETIRA DE ESTRUTURA EM MADEIRA te' 66,01 15,15 18,94 R$ 	1,629,03 

SINAPI 72224 RETIRADA DE TELHAS CERÂMICA 'T 88,01 8,15 10,19 RS 	676.44 

h. - - RETIRADA DE ESQUADRIAS COM APROVEITAMENTO uni 50 7,44 9,30 R$ 	46,50 
- - RE'IlRADADE ESQUADRIAS SEM APROVEITAMENTO uni 7.00 3.72 4,65 R$ 	32,55 • . . RETIRADA DE GRADE DE FERRO  rn' 14.15 14,96 16,60 R$ 	283,19 

1 - RETIRADA 0E FORRO PVC m' 16,00 3,93 4,91 R$ 	78,56 

1 q SINAPI 74077/003 LOCAÇÂODAOBRA ei' 35,09 4,13 5,16 R$ 	181,06 

• 	O SINAPE 742091001 PLACA DA OBRA rn' 6,00 407,17 508,96 99 	3.053.76 

,,___ _______ Sub.total R$ 	11.531,15 - 
MOVIMENTO DE TERRA _____  

21 SINAPI 94319 ATERRO APILOADO  o' 0,61 30.74 38,43 R$ 	23.44 
1 2 [ 2 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL ATE ti = 2,00rn o' 4.87 53,76 67,20 P3 	327.26 

3 - BOTA-FORA MANUAL o' 4,87 45,10 56,39 R$ 	274,57 
Sub.total R$ 	625.27 

FUNDAÇÕES  
BLOCO EALICERCE 

• 	1 - FUNDAÇÃO CORRIDA - ALICERCE E BLOCO EM COMO. 
CICLÔPICO 

e, 1,83 386,00 482,50 99 	882.98 

Subtotal R$ 	862,98 
ESTRUTURA  

1 - 
CONCRETO ARMADO FCK2DMPa. COM  FORMA DEMADEIRA
BRANCA (LUMIEIRAS, PERCINTAS E PILARES) 

rn , ,343 16 1,87 , 3 3 	54 2. 39, R$ 	8.024,62  

Sub-total R$ 	8.024,62 

5 PAREDE E REVESTIMENTO  

.1 SINAPI 87485 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO A CUTELO o' 98,79 49,85 62,31 P3 	6.030,96 

T' iIiPI 1 	87905 CHAPISCO W 131,24 5,78 7,23 	1 R$ 	946,87 

.3 SENAPI 87529 REBOCO 	 . o' 64,81 23,80 29.15 R$ 	1.928.10 

SINAPI 97535 EMBOÇO .0 66.43 20,53 25,66 99 	1.704,69 

T" 87284 REVESTIMENTO CERAMICO 20X200M 66,43 56.56 70,70 R$ 	4.696,60 
Sub-total 99 	flSOS,14 

6 COBERTURA _______  
T LI SENAPI 

_ 
92540 ESTRUTURADEMADERA PARA TELHACERAMEOATIPOPLAN o' 99,41 64.21 R$ 	6.383,12 

í .2 SINAPI 94446 TELHACER ÁMICA TIPO PI-AN ei' 99,41 29,63 37,29 P5 	3,707,00 

1" 	.3 SINAPI 94219 CUMEEIRA PARA 	CERÂMICA ei 6.81 19,08 23.86 R$ 	162,49 

7" Á SINAPI 94227 CALI-tA EM CHAPA GALVANIZADA m 4,80 32,33 40,41 P5 	193,97 
Sub-total .$i44!! 

7 
1 	7.1 SINAPI 68333 CAMADA IMPEFMEABILIZADORAe=5.00M rn' 3,03 46,70 	1 58,38 R$ 	210,17 

7.2 SINAPI 739741001 CAMADA REGULARIZADORAe2CM e,' 3,60 33.82 42,03 99 151,31 

7.3 SINAfl 87251 LMOTACERPAIICA4OX4OCM 	 . m' 46,64 46,25 57,81 P5 	2.696,26 

_______ ________ Sub-total. 99 	3.057,74 

8 
______________________________________________________ 

RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS ______ _______ 
8.1 SIF'LAPI 

___ 
64161 SOWRAEMGRM4ITO te' 0.43 53.35 66,69 R$ 	28' 

11 8,2 .84088 PEr0RILEMORANIT0 ei' 1,56 74,06 92,58 P5 	144,42 

1 	3.3 SINAPI 'i ROOAPECERAMICO ei 39,53 7.31 9.14 P3 	361,30 
______ Sub-total 99 	534;40 

ESQUADRIAS ______ ______ _______  
ii" SINAPI "9T5 PORTAOEW,DElaAREGIONALOEIA(ÇOMPLEt4 e,' 5,67 689,18 736,48 P5 	4,175,84 

iF" 'iPI 91341 - PORTAEMALUMINIO.BANHEIRO o' 1,26 524.91 656,14 R$ 	826,74 

9,3 SINAPI 94565 
BALANCIMDEALUMINIOMA)0M-AR.FIXAÇÃO C/ PARAFUSO 
SOBRE CONTRAMARCO - C/ VIDROS 

te' 3,00 388,97 486,21 P8 	1,456,63 

9,4 

í 
___ GRADE DE FERRO 1/2" (INCL, PINT,ANTICORROSIVA) ei' 52,00 189,13 236,41 P5 	12.293,32 

Sub-total R$ 	18,754,53 

___ INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 
TT" SINAPI 74131/004 CENTRODEDISTRIBUIÇAOMONOPÁSICOP/I2DISJ. uni 1,00 440,89 1 	551,11 P5 	551,11 

ÍETSINAPI 74130/001 DISJUNTOR IP-10 A 30 m 6,00 9,56 11.95 P3 	71,70 

3E5" SINAPI 74130/004 DISJUNTOR 3P.10 A SOA uni 1,00 62,28 77,83 P5 	77,83 

10.4 - PONTO DE LUZ/FORCA (a/tubul.; cx. e fiaao) ate 200W ,p 54,00 342,71 428,39 R$ 	23.133,06 
- 
10.5 SINAPI 93141 

- 

PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 1661250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA  
CE4UMBMÂENTO.  

p1 26.00 118,00 147,50 R$ 	3.835,00 

10.6' SINAPI 73953/005 LUMINARIA 2X4OW TIPO CALHA DE SOBREPOR(COMPLETA) uni 28,00 72,03 90,04 R$ 	2.521,12 

'TT" 73953/001 LUMINÁRIA 2X2DW 'TIPO CALHA DE SOBREPOR (COMPLETA) Uni 26,00 52,62 65,78 R$ 	1.710,26 

10,8 -  PONTO DE VENTILADOR DETETOC/FIAÇAO ...QL 29,00 70.33 87,81 99 	2.549,39 

10.9 -  VEN'IlLADOR DE PAREDE ,YJL 29,00 188,19 232,74 P5 	6.749,46 

10.10 SINAPI 72286 
Cp,IXADE ALVENARIA 6OX6OX60 cm, COM TAMPA DE 
CONCRETO 

Luí 1 1,00 148,01 185.01 R 	185,01 

iiT"  SIRAPI 68069 HASTE COPERWELD O/CONECTOR 30"x3,0011 uni 1 	1,00 48,84 61,05 	. R$ 	61,05 

- 

9, 



HIDROSSANITÁRIAS  

11.1 SINAPI 89957 PTODE ÁGUA (INCLUINDO TUBOS ECONEXÕES) pt 20,00 92,24 115,30 R$ 	2.306,00 

REGISTRO DE GAVETA MET. C/ CANC PLA CROMADA 314" uni 4,00 76,44 95,55 R$ 	382.20 

- PTO DE ESGOTO (INCLUINDO TUBOS E CONEXÕES) pt 16.00 252,57 315.71 AS 	5.051.35 

IFLPT 95483 POSSA SÉPTICA uni 1,00 1.267,13 1.583.91 R$ 	1583,91 

• : 74148/001 SUMIDOURO uni 1,00 1.127,75 1.409,69 R$ 	1.409,69 

1 . - jI 83448 CAJXAEM ALVENARIA DE5OX5OX5OCMCÍTPO.DECONCRETO uni 4,00 215,04 268,80 AS 	1.075,20 

if SINAPI 89482 CAIXA SIXOFANA PVC uni 9,00 17,86 22,08 AS 	66,24 

i L - SINAPI 69798 TUBO PVC ESGOTO 5OMM TÇ 16,02 8,28 10.35 R$ 	165,81 
Sft4API 89731 JOELHO 90° 50MM uni 6,00 6,84 8,55 R$ 	68,40 

JI Sub-total R$ 	12.108,81 

12 - APARELHOS, LOUÇAS E METAIS - 

'ii 88571 SABONETEIRAEM LOUÇA uni 3,00 1 	36,66 45,83 R$ 	137,49 

1 . - iiapi 884 LAVATORIO SEM COLUNA COM TORNEIRA E SIFÃO uni 5,00 1 	9802 120,03 60L1 
1 . - - - PAPELEIRAEMLOUCA uni 9,00 36.73 45.91 AS 	413,19 

1 . TK?1 88888 VASO SANITARIO Cl ASSENTO E CX. DE DESCARGA uni 2,00 1 	319.31 399.14 AS 	798,28 
- - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA- EXTERNA uni 2.00 1 	910 114,28 AS 	228,76 
- - 0UCw HIGIENICA CROMADA uni 5,00 1 	84,25 105.31 AS 	526,55 12r12. 

SINAPI 86900 VA$OSANITÇRI0C/ASSENTOE CX. DE DESCARGA -PNE 4Jnà 1.00 133,83 187,29 AS 	167,29 
- BARRADEÃPOIO-PNE uni 1,30 202,92 253,65 AS 	329.75 

Sub-total R$ 	3201,46 

- PINTURA ______ ________  
131 SINAPI 86489 ACRILICA- INTERNO m2  1.198.01 10,33 12,91 R$ 	15.466,31 

32 SINAPI 88495 MASSA ACRILICA-INTERNO .1  8,50 8.13 AS 	9.739,82 

3 - - ESMALTE SOBRE GRADE DE FERRO m' 266.66 35,43 44,29 R$ 	11.810,37 

114 SINAPI 74065(001 ESMALTE SOBRE MADEIRA COM MASSA E8ELADOR 	- mt  266,66 16,89 21,11 AS 	5.629,19 

.r SINAPI 74245/001 ACRILICA SOBRE PISO CIMENTADO 	 - n'2  157,77 11,45 131 AS 	2,257.69 
Sub-total AS 	44,903,38 

COMSAT6AINCÉNDIO 
AS 	91Z90 

 

unI 1500 46.69 60,86 

SIMAPI 83635 EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6 KG AS 	496.70 

 

uni 200 198,28 247,85 

- - PLACAS D uni 17.00 37.24 48,55 R$ 	791,35 f Sub-total R$ 	2.190,95 

LIMPEZA 
'iPI 9537 LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA m2  600,55 208 2,60 AS 	1,561,43 
 . 

- ______________ Sub-total StiA1,.4, 

TOTAL] R$ 174636,45 3 
usadas as oo&iposiçães de preço SINAPI MARÇO 2017- desonerado 
DO = 25.0% 

as Filho 
CEk!PA 0 15021 129 

Enpeneiro Civil 
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ESTA.! O DO PARÁ 
PREFJ*TURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
OBRA: RfRFORM 

DURA ÇÂL: 

A E AMPLIAÇAO DA ESCOLA PAIVA MELO 

1200145  

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

ITEM DISCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNO QUANT. MEMÓRIA DE CALCULO 

1 SE-ROÇOS PRELIMINARES  
1.1 lREVISÃO DE TELHADO EXISTENTE ti,2  552,56 (14,54*22,32+6,16*22,32+4,05*7,26+4,84*12,63) 

1.2 1 JIDEMOLIÇÃO DE ALVENARIA nu3 	1 4,10 «4+4,04)*3+(1,5*1,2+0,9*2*2,1t1*0,5 *5+2*1))*0,12 
1.3 1 PRETIRA DE ESTRUTURA EM MADEIRA 86,01 (6,81*12,63) 

1.4 1 RETIRADA DE TELHAS CERÂMICA nu3  86,01 (6.81*12,83) 

1.5 1 RETIRADA DE ESQUADRAS COM APROVEITAMENTO "iT' 5,00 1+1+1+1+1 

t6H RETIRADA DE ESQUADRIAS SEM APROVEITAMENTO uni 7,00 3+4 

_JLJ RETIRADA DE GRADE DE FERRO nu2  14,15 (2,65*3+rl*2+1*2,2) 

1.8 RETIRADADEFORROEMPVC nu2  16,00 4*4 

1.9 	í LOCAÇÃODEOBRA ti? 35,09 (2*1,9)4(3,75+13,83+13,68) 

PLACA DA OBRA  6.00. 2*3 

2 11 MOVIMENTO DE TERRA ______  
2.1 ATERRO APILOADO m. 0,61 (14,31+13,93+4,03+4,3+2,12+1,91)*0,15*0,1 

2.2 1 ESCAVAÇÃOMANUALATÉh-2.00rfl . -'r 4,87 (14,31+13,93+4,03+4,3+2,12+l,91)*0,3*0,4 

2.3 
_ 

1 SOTA-FORAMANUAL '7 4,87 (14,31413,93+4,03+4,3+2,12+1,91)*0,3*0,4 

3 1 
_ 

FUNDAÇÕES .  - 
3 .1 BLOCO EALICERCE ______  

31.1 FUNDAÇÃO CORRIDA - ALICERCE E BLOCO 	CONC.CICLÓPICO 1,83 (14,31+13,93+4,03+4,3+2,12+1 , 91)*0 ,3*0 , 15 

4 H ESTRUTURA  

41 
CONCRETO ARMADO FOK2OMpa COM FORMA DE MADEIRA BRANCA 

3 

5 J1 PAREDE  REVESTIMENTO  

5.1 11  ALVENARIA DE TIJOLO CERA MICO A CUTELO n'2  9679 65) 3)((13 93 

52 CHAPISCO 	 . 	. a? 131,24 
(((2,12+2,12+2,02+4,04+4,04+2,65+2,85+2,85y3)+((13,$ 

52 REBOCO 	 . m2 64,81 
(((2,12+2,12+2,02+4,04+4,04+2,65+2,65+2,65)*3)+((13,9 
3t14,31+4,03+2,18)*1y2)(1,5*0,5+0,9*2*2,1)66,43 

54 FMBOÇO nu3  6643 
((7_59+10522+1608)18)_(0 9"2_1*5+1_055+17512) 

5 REVESTIMENTO CERÂMICO 20X2OCM nu2 6643 

6 COBERTURA  
6.1 ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICA TIPO PLAN nu2  99,41 (6,81*12,63+3,65*3,67) 

5.2 TELHA CERÂMICA _TIPO PLAN a? 	... 99,41. 86,01+(3*4,8) 

6.3 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA .6,81 6;81 
6. CALHA EM CHAPA GALVANIZADA m 4;80 4,6 1 7 PISOS  
7. CAMADA IMPERMEABILIZADORA e-5,OCM .  nu'. 3,60 221.8 

7, CAMADA REGULAPJZADOPA 	2CM 3,60. 29,8 

7. LAJOTACERÂMICA 40X40 CM a? 1 	46,64 1 (3,6+21,52*2) 

811 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 
8.11 iSOLEIRA EM GRANITO JT' 0,43 0,9*4!0,12 

8, PEITORIL EM GRANITO 	 _. _. _. nu2 .. 1,56 (l;5*2+2*2+l*6)*0,12 

8S 1 RODAPÉ CERÂMICO 	 . .n' .  39,53 .  (21,642-(0,9+2,65) 

9 ESQUADRIAS  
9. PORTA DE MADEIRA REGIONAL DE IA (COMPLETA) m 5,67  

aÈ PORTA EMALLMINIO - BANHEIRO .  nu2  1,26 0711,8 , 1 BALANCIM DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO 0/ PARAFUSO SOBRE 
CONTRAMARCO - C/ VIDROS -  ______ 

 - m. 3,00 * 	* 1 0,5 6 

9,14 GRADE DE FERRO 1/2"(INCL.PINT. ANTICORROSIVA). nu2  52,00 (3_1*3*2+3 3*2+3 r2*2+3 5*2*2) 

/7. / 



1 STAL.4 CÃO ELÉrRICA  
10.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO MONOFÁSICO P112 DISJ. uni 1,03 1 
10.2 OISJUNTORIP-IOA3DA uni (3,00 1+1+1+1+1+1 
10.3 JiSJUNTOR.9P- 10 A SOA uni 1,00 1 
10.4 PONTO DE LUZ/FORÇA (c4tJbuL, ar. e ffaçao) ate 200W pt 54,00 

10.5 
NTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA I0Al250V, CAIXA ELÉTRICA 

LETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
t 2600 

, 
4-6+1+7+  6 

10.6 LUMINÁRIA 2X40W TIPO CALHA DE SOBREPOR(COMPLETA) TV 28,00 7"4 
1a7 UMINÁ PiA 2X20W-TIPO CALHA DE SOBREPOR (COMPLETA) uni 28,00 3+2+2+3+8+2+1+2+2+3 
10.8 ONTOSE—  VENTILADORDETETOC/FIAÇAO _& 1 	2900 (7"4+1 
10.9 VENTILADOR DE PAREDE uni 1 	29,00 (7*4)+1 

10.10 CAIXA DE ALVENARIA 60X60X60 Cn1, COM TAMPA DE CONCRETO uni 1 	1,00 1 
10.11 	1 IASTE COPERWELD C/CONECTOR 318"x3.00m. uni 1 	1,00 1 

11 INISTAL.ACOES HIDROSSANITÁRIAS  
11.1 'TO DE ÁGUA (INCLUINDO TUBOS E CONEXÕES) 20,00 6+10+2+2 

11.2 EGISTRO DE GAVETA MET. CICANOPLA CROMADA 3/4"  4,00 1+1+1+1 
11.3 PTO DE ESGOTO (INCLUINDO TUBOS E CONEXÕES)  ie,00 6+6+2+2 
1t4J FOSSA SËPTICA guni 

 

 1,00 1 
ft5J SUMIDOURO  1,30 1 
ItGJ CAIXA EMALVENARIA DE SOX50X5OCMQTPO. DE CONCRETO  4,00 1+1+1+1 
1177 CAIXA SDCOFmA PVC  3,00 1+1+1 
TIO 7 TUBO PVC E$GOTO 5OMM  16,02 1.28+1 ,28+l,66+1+(4*2M 
11.9 JOELHO 90° SOMM uni 8,03 2+2+2+2 

12 APARELHOS, LOUÇAS E METAIS  
121 SABONETEIRA EM LOUÇA 	 . jj,,. 3.00 1t11 
12.2 	1 LAVATORIO SEM COLUNA COM TORNEIRA E SIFAO uni 5,03 2+2+1 

12.3 f PAPELEIRA EM LOUÇA uni 9,00 4+4+1 
-\ 12.4 VASO SANITÁRIO C/ASSENTO E CX. DE DESCARGA uni 2,00 11 11 

12.5 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA - EXTERNA uni 2,00 1+1 
126 DUCHA HIGIÉNICA CROMADA uni 5,00 4+1 
12.7 VASO SANITÁRIO Cl ASSENTO E CX.DE  DESCARGA - PNE TiiiT' 1,00 1 
12.8 BARRA DE APOIO- PNE M 1,30 0,65"2 

13 	1 	1 PINTURA  

13,1 ACRÍLICA - INTERNO o? 1.198,01 
(34,24*4+21,56*2+24,24*2+18,6+1 1,68)"3+(16,08+lC,52" 
2+4,2*6+7,6)*1  2- 
(1,5*1,1*5+14*2*1+0,9*2,1*13+2,65+0,7*8) 

13.2 NASSA ACRÍLICA - INTERNO o? 1.198,01 

(34 . 24*4+21 ,56'2+24,242+1 8,6+11 ,68)*3+(16,08+tO,52t 
2+4,2*8+7,6)'1,2. 
11 5*1 1*5+14*2*1+0 9*2 1*13+2,86+0 7*8) 

13.31 	1 ESMALTE SOBRE GRADE DE FERRO 	 . .266,66 (1,6*1,3*5+2*1*14+2,65*3+4*3*2+62,98)*2 

13.4 ESMALTE SOBRE MADEIRA COM MASSA E SELADOR flZ.  49,14 (0,9*2.1*13)*2 

13.51 	1 ACRILICA SOBRE PISO CIMENTADO o?. 157,77 80,77+77 

14 COMBATE A INCNDIO  
14.1 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA "iiF[ 15,00 5+5+5 
14. EXTINTOR. DE INCÊNDIO ABC 6 K uni 2,00 1+1 
14. PLACAS DE SINALIZAÇÃO uni 17,00 5+5+52 

15 LiMPEZA _ 
15. LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA m" 600,55 14*14,31+19,25*20,79. 

Cosa; Edaa 	' ;tanelas f' 
CREAÍPÃ 01562163729 

ÉnQênheiro Civil 

í 

x 



Municipio dó Acará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARA 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO XI 

MODELO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS 

COMPOSIÇÃO % DE CUSTOS 

COMPONENTES % 

SALÁRIOS 

ENCARGOS 

ADMINISTRAÇÃO 

LUCRO 

MAQUINAS E xe Já 

EQUIPAMENTOS 

MATERIAL 

DESPESAS 

OUTROS 
(ESPECIFICAR) 

TOTAL 100% 

À' 

Travessa São José no. 120-Praça da Matriz Centro - Acará / Pará - CEP 68690.000 

1 	 PREFOITURA DE 

ÃS'ACARA 
- 	 UNIDOS 0008TUUINNDOUMU NOVA olotIVuo. 

I• 

1 A1,, 



ia 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO XII 

MODELO DECOMPOSIÇÃO DE BDI 

COMPOSIÇÃO DO BOI 
1—Impostos Sobre o Faturamento (Despesas Fiscais) Percentual 
1.1 ISS 5,00% 
1.2 CONFINS - 	 - 3,00% 
1.3 P15 0,65% 
1.4 INSS 2,00% 
1.5 IMPOSTO DE RENDA  0,00% 
1.6 CSLL 0,00% 

Sub-total 1 10,65% 
2—Custos Indiretos Percentual 
2.3 Administração Central 3,10% 
2.3 Segurança Patrimonial 0,69% 
2.4 Despesas Financeiras 1,00% 

Sub-total 2 1 	4,79% 
3—Bonificação Percentual 
3.1 Bonificação 10,00% 

4— TOTAL GERAL 11, 	29,00% 

BDI={[(1+A)x(1+B)J/(1-C)}-1 
Fonte TCU 

t) 

1 .V\Y 	PREFEITURA DE ,ø 

UNFOOS CONSTaUINDO Jt iOVAHl.ÕaIA. 

Travessa São José n ° . 120— Praça da Matriz Centro - Acará 1 Pará — CEP 68690-000 
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=ipíorá 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO XIII 
MODELO DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS MENSALISTA 

fl COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCO DO TRABALHO (%) 
A. Encargos sociais 

Mensalistas básicos 
• Previdência Social 	 20,00 

A. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 	 8,00 
A 3. Salário- 
Eu ação 	 2,50 
A A. Serviço Social da 
Indústria (Sesi) 	 1,50 
A Ir. Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai) 	 1,00 
A E. Serviço de Apoio à Pequena e Média 
Eri presa (Sebrae) 	 0,60 
A 7. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(In ra) 	 0,20 
AL Seguro contra os acidentes de Trabalho (INSS) 	 300 
A Ç  Seconci Serviço Social da Indústria da Construção e do 	111"9k 	LÁ,  LUM 

Mobiliário (aplicável 	 1 
' ffiá9ÉM 	g, 

a todas as empresas constantes do III grupo da CLT- 
art.517) 0,00 
Toali 36,8 
B. Encargos sociais que recebem as incidências de A 
BiRepouso semanal 	Ç ¶(, BW  

ferrados 
131  Auxílio-enfermidade 	 j*) 

Ri/ 
B 3. Licença-paternidade 	 (*) 

B'. 131  Salário 	 8,22 
8 Dias de chuva / faltas justificadas na obra / outras 
difi uIdades / acidentes de trabalho /greves/falta ou atraso na 
en rega de materiais ou serviços) 	 M 
Toal2 5 	8,22 
C. Encargos sociais que não recebem incidências 
GhbaisdeA  
C • Depósito por despedida injusta: 50% 
sol re [A2 + (A2 x B)] 	 4,60 
C ,. Férias (indenizadas) 	 10,93 
C 1 Aviso-prévio 
(In Jenizado) 	 (*) 	10,20 

,Total 3 	 25,73 - 

D. Taxas das 
reincidências - 

D .Reincidência de A sobre B 	 3,15 

- 	 r 	PREFEITURA DE ,. 

t'ACARA 
cor,t,IrrnouMAN,vA mflõ,'A. 

Travessa São José n'. 120— Praça da Matriz centro — Acará 1 Pará — CEP 68690-000 1  IR 



MunicTpio d6 Acará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

D Reincidência de A2 
sol re C3 
	 ma 

Total  
'AL (1+2+ 

C 	N 	st. 
R$. 

R$ 1,50 	24 	600,00 L 
Va e transporte (**) 
(Refeição mínima - café da manhã) (**) 
Refeições (**) 

Z\ 

 

Seguro de vida e acidentes em 
gri p0 (**) 

EPI - Equipamento de Proteção 
Inc ividual (*) 
Fe ramentas manuais (*) 

- PERCENTAGEM TOTAL DE ENCÂRG( 
(*) dotado; (**) Itens que devem ser calculados 
As fórmulas consideraram os seguintes itens: 
C - Custo médio da condução; 
N - Número médio de conduções; 
5 - Salário médio mensal e 
VI Vale refeição. 

77 

R$ 7,50 
6,00 
6,68 
29,5 

3,25 

4,80 

o o critério de cada empresa. 

0 

7 
Travessa São José n°. 120 - Praça da Matriz Centro - Maré 1 Pará -- CEP 68690-000 

Y 	PREFEITUR&DE 



Municipio dó Acará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER. EXECUTIVO 

ANEXO XIV 

MODELO DE CRONOCRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

n 

Â1  

\r PREFEITURA DE 

ÁtACARA 
Travessa São José no. 120— Praça da Matriz Centro Acará 1 Pará - CEP 68690-000 
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Au 
Municipio 6 Acará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DOA CARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO XV 
MODELO DE DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

n°0211101/2017 
DE PREÇOS N° 211101/2017 - CPL 

E , 	 , (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador 
dc RG n° 	PC/(UF), e do CPF n° 	 , na condição de 
re resentante devidamente constituído de (identificação completa da licitante) doravante 
denominado simplesmente (Licitante), para fins do disposto no item 14.7 da TOMADA DE 

' PREÇOS N°211101/2017 - CPL, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código 
P nal Brasileiro, que: 

(a A proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇOS N°211101/2017 - CPL foi 
elaborada de maneira independente pela empresa licitante, e o conteúdo da mesma não foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS N°211101/2017 - CPL, por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa; 

(b A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da TOMADA DE PREÇOS N° 
21 101/2017 - CPI- não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 
po encial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS N°211101/2017 - CPI- por qualquer meio ou por 
qu aiquer pessoa; 

(c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
ouso participante potencial ou de .fato da TOMADA DE PREÇOS N° 211101/2017 - CPI- quanto 

,- a r articipar ou não da referida licitação; 

(d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇOS N° 
21110112017 - CPL não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou 
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS N° 
21110112017 - CPL antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇOS N° 
21110112017 - CPL não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido 
ou recebido de qualquer integrante da Comissão Permanente de Licitação responsável pelo 
ceitame antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 

Local e Data. 

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

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

x 
t_dt/ 	PREFEITURA DE 

MS'AcARA 
NOVA V,OTÕ,IA. 



PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO XVI 

MODELO$ DE DECLARAÇÕES 

• DECLARAÇÃO AUTORIZANDO INVESTIGAÇÕES COMPLEMENTARES. 

e DECLARAÇÃO DE FIDELIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS 

APRESENTADOS. 

• DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA SERVIDOR PÚBLICO. 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PÁRA INVESTIGAÇÕES 
COMPLEMENTARES 

(A empresa 	inscrita na CNPJ: 	________ por intermédio de seu 
representante legal o Sr. ____ 	portador da carteira de identidade 
no  inscrito no CPFn°  autoriza, por este instrumento 
a Prefeitura Munibipal de Acará a realizar todas as investigações complementares 
que julgar necessárias a habilitação no processo licitatário da TOMADA DE 
PREÇOS N°211101/2017 - CPL. 

Acará (PA), 	de 	 de 2017. 
.. 	.. 	. 	. 

Nome e número da identidade do declarante 

DECLARAÇÃO DE FIDEUDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS 
APRESENTADOS 

Declaramos para os devidos fins de direito, que aceitamos todas as 
condições do Edital da TOMADA DE PREÇOS N°211101/2017 - CPL, sendo 
verídicas e fieis todas as informações e documentos apresentados.  

Acará (PA), 	de 	 de 2017. 

Nome e. núm&da identRide do declarante 

PREFEITURA DE a 
..... 	 WACARA 

Travessa São Jose n° 120 -. Praça da Matriz centro - Acre 1 Para - CEP 68690 N)0 



PREFEItURA DE 

4'ARA 

2 
4 

Município dó Atará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARÁ 
PODER EXECUTIVO 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA SERVIDOR PÚBLICO 

REFERENTE À: (MODALIDADE LICITATÓRIA A QUAL VAI PARTICIPAR
)  

A empresa ____________ inscrita nó CNPJ: ___________ por intermédio 
de seu representante legal o Sr. 	portador da carteira de identidade no 	inscrito no CPFn° 	DECLARA para 
os devidos fins que não possuímos em nosso quadro de empregados servidor 
público 

Acará (PA), 	de 	 de 2017. 

Nome e número da identidade do declarante 

F •r= 	.. rt 
Trz 	 L ri- Uk 

 

Travessa São José n 0. 120— Praça da Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-000 



Estado do Pará 
• 	GOVERNO MUNICIPAL DE ACABA 

FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 

ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO 

O 
ato 
05. 

r-kei 

Lnicípio de ACARÁ, através da(o) FUNDO DE MANUT, E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB, neste 
Lenominado CONTRATANTE, localizado na Tv. São José n° 120, inscrito no CNPJ (MF) sob o no 
6.548/0001-72, representado pelo(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 é outorgada por têm entre si justo e avençado, 
bram o presente Contrato, de conformidade com a TOMADA DE PREÇOS n° 2/2017-211101 e a proposta 
bntada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE .e CONTRATADA às normas disciplinares da 
8.666/93 e alterações posteriores, mediante as Cláusulas que se seguem: 

PRIMEIRA - DO OBJETO 

1. O presente Contrato tem como objeto a Contratação de empresa especializada de engenharia para realizar 
os 	os de reforma e ampliação das escolas municipais: Paiva Meio e Nossa Senhora do Desterro deste município. 

À SEGUNDA - DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 

Os serviços ora contratados compreendem as especificações, descritas nos Anexos do edital da 
DE PREÇOS n°2/2017-211101, partes integrantes deste Contrato. 

CLÁ4SULA TERCEIRA - DO VALOR 

1'. O valor total deste Contrato é de R$ ............... ( .................................................... ), discriminado de acordo 
,—om a !an11ha integrante da proposta de preços e o cronograma físico-financeiro apresentados pela CONTRATADA 

CLÁ SULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

I. Os serviços deverão ser executados até 31 de Dezembro de 2018. 

1.1 - O prazo para início dos serviços será de até 5 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem 
de Se ço expedida pela CONTRATANTE e o de conclusão, será de acordo com o proposto pela CONTRATADA, 
se infle ior ao máximo definido no caput desta Cláusula; 

2. O prazo de garantia dos serviços deverá ser de 5 anos, contados do Termo de Recebimento Definitivo a ser 
emitid por Comissão designada pela autoridade competente. 

;ULA QUINTA - DO AMPARO LEGAL 

• 	TV SÃO JOSÉ N°120 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ. 

FUNDO DE MANUT. E DES. DÁ EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDES 

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização da TOMADA DE PREÇOS n° 2/2017-211101. 

2:. Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado no processo 
io no 2/2017-211101, tomando como base o disposto no artigo 45, parágrafo l°,inciso 1, da Lei n°8.666/93. 

SEXTA - DA GARANTIA 

1. Será exigida da CONTRATADA a apresentação à Administração do CONTRATANTE, no prazo máximo 
de 1 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura deste Contrato, comprovante de prestação de garantia 
correl1spondente a 5% (cinco por cento) do valor global de sua proposta, mediante a opção por uma das seguintes 

1.1 - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

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

1.2 - seguro-garantia; 

1.3 - fiança bancária. 

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

SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

1. A execução dõste Contrato, bem como, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e 
pelos receitos de direito publico, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposções de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, 

me mo diploma legal. 

CLÁÚSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE 

1. A vigência deste Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigerá até 31 de Dezembro de 
2018, endo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

CLÁ ULA NONA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

1. Caberá à CONTRATANTE: 

1.1 - permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da prestação dos serviços 
de refo 	e adequação; 

1.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou 

TV SÃO JOSÉ N°120 	
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 

técnico da CONTRATADA; 

1.3 - acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços de reforma e adequação, por intermédio da 
para tanto formalmente designada; 

1.4 - autorizar quaisquer serviços pertinentes ao objeto deste contrato, decorrentes de imprevistos 
sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido e aprovado pelo Município de 

desde que comprovada a necessidade deles; 

1.5 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações 
pela CONTRATANTE ou com as especificações constantes dos Anexos do Edital da TOMADA DE 
n°2/2017-211101; 

1.6 - solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes dos 
do Edital da TOMADA DE PREÇOS n°2/2017-211101; 

1.7 - atestar as nota fiscal/faturas correspondentes e fiscalizar o serviço, por, intermédio de servidor 
da C(4NTRATANTE, especialmente designado para esse fim. 

DÉCIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

1. Caberá à CONTRATADA, além dos encargos previstos nos Anexos do Edital da TOMADA DE PREÇOS 
n°2/2017-211101: 

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

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

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém, sem 
vínculo empregatício com o órgão; 

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir 
nte qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da 
ANTE; 

1.4 - responder pelos danos causados, diretamente à Administração da CONTRATANTE ou a 
terceir4s, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução da reforma e adequação, não excluindo ou reduzindo 
essa reponsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE; 

1.5 - responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da 

TV SÃO JOSÉ N°120 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACABA. 

FUNDO DE MANUT. Ë DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 

TANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução ddos serviços; 

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

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

1.8 - verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços: 

a) no caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões. às Normas 
regulamentos ou posturas, caberá à CONTRATADA formular imediata comunicação escrita à 

TANTE, 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 
utiliztdos no prazo máximo de 5 (cinco) dias ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização; 

1.10 - providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução dos serviços, no 
senti4o de evitar qualquer tipo de acidente; 

1.11 - fornecer instalações adequadas para a fiscalização dos serviços de reforma e adequação; 

1.12 - instalar uma placa de identificação da obra com os dados necessários e na forma da legislação 

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

1.14 - prestar a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente Contrato, conforme o disposto 
no § 1o art. 56 da Lei n°8.666/93; 

1.15 - permitir, aos técnicos da CONTRATANTE e àqueles por ele formalmente indicados, acesso às 
suas italações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados como objeto; 

1.16 - comunicar à Administração da CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráte urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

1.17 - responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro de obras, 
vigilâ ia, organização e manutenção do esquema de prevenção de incêndio, bem como outras construções 
provis rias necessárias, conforme previsto nas Especificações Técnicas constantes do Edital da TOMADA DE 
PREÇ S ti- 212017-2ll101; 

• 	1.18 - responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços 
pela C NTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição; 

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

• 	 TV SÃO sosÉ N°120 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 

1.20 - providenciar, às suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais 
s, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, quando do uso de similar ao descrito nas 
ks Técnicas constantes do Edital da TOMADA DE PREÇOS no 2/2017-211101, sempre que a 
da CONTRATANTE julgar necessário; 

1.21 - exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem realizados, 
à Unidade de fiscalização da CONTRATANTE, quando solicitado; 

1.22 - responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, 
prestar assistência técnica e administrativa necessária pata assegurar andamento conveniente dos 

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

1.24. - garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados a partir 
da data cia 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 
dever*, sob pena de ser incluída no cadastro de empresas suspensas de participar em licitação realizada pelo 
CONTRATANTE, atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da 
com 

 
ulicação oficial; e 

1.26 - manter, durante toda a execução dos serviços de reforma e adequação, em compatibilidade com 
as obijigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na TOMADA DE PREÇOS n° 
2/2017-211101. 

2. Caberá, ainda, à CONTRATADA, como parte de suas obrigações: 

2.1 - efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

2.2 - indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos; 

2.3 - 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. 

DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

1. À CONTRATADA caberá, ainda: 

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos 
na 	ção social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não 

nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

TV SÃO JOSÉ N°120 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legis'ação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados 
no 4correr do fornecimento e do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em 
depeIidência da CONTRATANTE; 

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados à 
dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e 

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução 
deste 

2. A inadimplêneia da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na Condição anterior, não 
.qans4ere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto 

este IContrato, razão pela qual CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa 
ou paMiva. com  a CONTRATANTE. 

CLÁ4JSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

1.1 - é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do 
E durante a vigência deste contrato; 

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

1.3 - é vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste Contrato; 

1.3.1 - a subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada pela 
da CONTRATANTE. 

DÉCIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS 

1. Caberá à CONTRATADA providenciar, junto ao CREA, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica-
ART rtlativa  aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com a legislação vigente. 

2.0 responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal com a 
CONTMTADA e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame licitatório da TOMADA DE PREÇOS n° 
2/20171-211101. 

DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

1. Durante o período de vigência deste Contrato, a execução dos serviços de reforma e adequação serão 

TV SÃO JOSÉ N°120 
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Estado do Pará 	 & GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 
FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 

o 

hados e fiscalizados por Comissão da CONTRATANTE, para tanto instituída, permitida a contratação de 
para assisti-Ia e subsidiá-la de informações pertinentes a essa atribuição, devendo: 

1.1 - promover as avaliações das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma Físico- 

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

2. Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o Titular da CONTRATANTE ou outro servidor 
iente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o 
cado, sempre que essa medida se tornar necessária. 

3. A CONTRATADA deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da Administração da 
TANTE, durante o período de vigência deste Contrato, para representá-la sempre que for necessário. 

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

prop`rj 5. O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execu 

ao 
 dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

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

DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DA REFORMA 

Após concluído, o objeto deste contrato será recebido provisoriamente pela Administração do 
TANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de ate 10 (dez) dias úteis 

do recebimento da comunicação escrita encaminhada pela CONTRATADA a CONTRATANTE 

. O recebimento definitivo do objeto deste contrato será efetuado por Comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo máximo de 30 (trinta) 
dias úteis,  necessário à observação, ou à vistoria que comprove a . adequação do objeto aos termos contratuais, 
observdo o disposto no art. 69 da Lei n 0  8.666/93. 

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

DÉCIMA SÉXTA - DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

1 A atestação das notas fiscais/faturas referente as etapas dos serviços executados objeto deste Contrato 
caberá o CONTRATANTE ou a servidor designado para esse fim 
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GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 

DÉCIMA SÉTIMA - DA DESPESA 

1. A despesa com a execução dos serviços objeto deste Contrato, mediante a emissão de notas de empenho, 
está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2017 Projeto 1401.123610005.1.022 Construção, Reforma, 
Amp iação e Aparelhamento das Unidades Escolares, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações. 

1.1 - A despesa para os anos subseqüentes, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária 
para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, na Lei Orçamentária do Município. 

CLÁkJSULA DÉCIMA OITAVA - DO PAGAMENTO 

- 	1. Obedecido o Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitará à CONTRATANTE 
'me4ição dos trabalhos executados. Uma vez medidos os serviços pela fiscalização, a CONTRATADA apresentará 

nota iscal/fatura de serviços para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem 
banc*ia creditada em conta conenteou cheque nominal ao credor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação 
dos d*cumentos  na CONTRATANTE. 

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 serviços efetivamente 
execu ados 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 
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 
do mê subsequente e a fiscalização terá 02 (dois) dias úteis para executar a medição. 

2- A critério da 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 
valorser levado em conta para efeito de pagamento será o custo dos materiais e equipamentos constante das 
compo

$
ições de custos unitários apresentadas pela CONTRATADA: 

1.11 -  entende-se por custo a cotação de preço apresentada pela CONTRATADA na 
DE PREÇOS n° 2/2017-211101, menos o BDI contratual; e 

1.12- o BDI relativo aos materiais e equipamentos, bem, ainda, a parcela dos serviços 
a mão-de-obra e respectivo BDI, serão pagos após a efetiva e completa aplicação dos materiais e instalação 

dos 

1.4 - as notas fiscais/faturas deverão ser emitidas e entregues pela CONTRATADA à 
CONTATANTE, para fins de liquidação e pagamento, até o dia 22 de cada mês, de forma a garantir o recolhimento 
das imiortâncias retidas relativas à contribuição previdenciária no prazo estabelecido na alínea "b", inciso 1, artigo 
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tJ 
30, 	Lei n'8.212/91. 

1.4.1 - No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues à CONTRATANTE em 
data osterior à indicada no item anterior será imputado à CONTRATADA o pagamento dos eventuais encargos 
mor órios decorrentes. 

1.5 - O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota 
fiscalf/fatura atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei n° 8.666/93, e verificação da 
regulfridade da CONTRATADA junto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
CRF.I 

2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer, se acompanhada dos comprovantes 
dos séguintes documentos: 

2.1 - Registro da obra no CREA; 

2.2 - Matrícula da obra no INSS; e 

2.3 - Relação dos Empregados - RE. 

3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços 
execu ados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em perfeitas condições de funcionamento ou 
de ac rdo com as especificações apresentadas e aceitas. 

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

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
ra e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação de 
ide à CONTRATANTE. 

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
Ngum forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, 
entre data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a 
aplica ão da seguinte fórmula: 

EM= xNxVP 

Onde: 

EM 	ncargos moratórios; 
N = N ero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = alor da parcela a ser paga. 

1 = ta de compensação financeira =  0,00016438, assim apurado: 

1 = (T /100) 	1 = (6/100)  1 = 0,00016438 
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365 

TX 4 Percentual da taxa anual = 6%. 

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

DÉCIMA 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 metesse da Administração da CONTRATANTE, 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 s us objetivos; e 

2.2 - quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitações. 

CLÁ SULA VIGÉSIMA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 

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

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

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

1.3 - nenhuma supressão poderá exceder 25% do valor inicial atualizado do contrato, salvo as 
supres ;ões resultantes do acordo celebrado entre as partes. 

2. Em caso de supressão dos serviços, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e posto no local 
dos tra 3alhos, estes deverão ser pagos pela CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente comprovados e 
monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, 
desde ue regularmente comprovados. 

VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas neste 
D sujeitara a CONTRATADA a multa de 0,3% (zero virgula três por cento) por dia e por ocorrência sobre o 
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GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDER 

total deste Contrato, até o máximo de 10% (dez por cento), recolhida tio prazo de 15 (quinze) dias, uma vez 
meada oficialmente. 

2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

2.1 - advertência; 

2.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução deste 
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 
da CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

2.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perd4arem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autor4dade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas no 
item 

3.1 - pela não apresentação da apólice de seguro contra riscos de engenharia, conforme disposto na 
Sexta; 

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

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

3.4 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução da obra, que vier 
a ser rjeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto 
estabefrcido 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 
no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data de 

3.6 - pelo descumprimento de alguma das Cláusulas e dos prazos estipulados neste Contrato e em sua 

4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição 
no Ca4astro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV 
da Lei h.° 8.666/93. 

5. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos pela 
stração da CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta Cláusula, a 
tATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 
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FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDER 

6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração da CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos 
paga, entos  a serem efetuados. 

VIGÉSIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

da  LJ
1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 

i n°8.666/93. 

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

2. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração da CONTRATANTE, nos casos 
nos incisos 1 a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a 
mínima de 30 (trinta) dias; 

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
ia para a Administração da CONTRATANTE; e 

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

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

CLÁ4SULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS 

1. As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes do Edital da TOMADA DE 
REÇ S n° 2/2017-21110 1, serão resolvidas pela CONTRATANTE. 

2. Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA estar 
ciente Ias normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada serviços constantes das Especificações. 

3. A CONTRATADA ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados nas especificações, não 
se ad lindo modificações sem a prévia consulta e concordância da CONTRATANTE. 

VIGÉSIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E  PROPOSTA DA CONTRATADA 

1. Este Contrato fica vinculado aos termos da TOMADA DE PREÇOS n.° 2/2017-211101, cuja realização 
da autorização da CONTRATANTE, constante do processo licitatório n.° 2/2017-211101, e aos termos das 
is da CONTRATADA. 

v sÃo josÉ N°120 

3- 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 

CL USÚLA VIGÉSIMA QUINTA -DO FORO 

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento que não possam ser dirimidas 
ad istrativamente, serão processadas na Comarca do Município de ACARA, com exclusão de qualquer outro, por 
mais rivilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, Inciso 1, alínea "d" da Constituição Federal. 

2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor 
e fo a, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, 
CON RATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

ACARÁ - PA, emde__de 

CONTRATANTE 	CONTRATADA(0) 

1.________ 

2. 
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