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EDITAL DE CONVITE N°. 16080112017 - CPI- 
PROCESSO N° 160801/2011 

DATA DA REALIZAÇÃO: 25/08I20117 
HORÁRIO DE INICIO DA SESSÃO: às 10h (horáriooficiaI de Brasília - DF) 

LOCAL: Prefeitura do Município de Açará - Pará 

O MUNICÍPIO DE ACARÁ - ESTADO DO PARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ, 
com sede a Trav. São José n 1 120, Bairro Centro, cidade de Acará/PA, por intermédio do Exma. 
Sra .  Prefeita Municipal, mediante, mediante Comissão Permaiente de Licitação designada pela 
Portaria n°041, de 02 dejaneiip de 2017, publicada em 02 dejaneiro de 2015, quadro de Avisos 
da Prefeitura Municipal do Ac*á - Pará, torna público para conhecimento dos interessados que 
fará realizar processo Licitatário na modalidade CONVifE, do tipo Menor Preço e nas 

.-'. condições estabelecidas neste ,dital e seus Anexos. 

A sessão de processamento dç CONVITE será realizada no h9rário e data supracitados, na sala 
de abertura de licitações, situaa à Trav. São José n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/PA, e 
será conduzida pela Presidente é Membros da Comissão Permanente de Licitação, designados 
nos autos do processo em àpígrafe, acompanhada pela jssessoria Técnica e Jurídica do 
Município 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 
atuar outros servidores oficialmente capacitados e designado&pela administração municipal. 

1. DA LEGISLAÇÃO REGENTE DA LICITACAO E DA CONTRATACÃO 

1.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, S Lei Federal n° 8.666193, a Lei 
Complementar n° 123106 e suas alterações e a Lei Federal W. 8.078190 - Código de Defesa do 
Consumidor, e demais norma e exigências legais e regulamentares pertinentes deste Edital, 
incluive no tocante a fiscalizaço e acompanhamento por esta Prefeitura Municipal 

2. DO OBJETO 

2.1. A presente licitação tem como objeto a Contraçãë de empresa especializada de 
engenharia para realizar serqviços de recuperação das instalações elétricas internas e 
externas do hospital municipai de Acara/PA, conforme os termos e anexos deste CONVITE, 
que são partes integrante e indivisível do presente instrumento convocatório. 

3.DOPRAZO 

3.1. :A 
 prestação dos serviços, deve ser no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da 

emissão da Nota de Empenho, emitida pela Prefeitura Municipal. 

4. DO VALOR ESTIMADO PARA CONTRATACÃO 

4.1. O valor global máximo estimado para a realização dos serviços está em conformidade com 
o disposto no inciso X do art. 40 da Lei n. 8.666193 são de: 	» 

PREFEffLJRAOE - 
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4.1.1. O valor estimado da presente Licitação é de R$ 149.069,18 (cento e quarenta e nove mil e 
sessenta e nove reais e dezoito centavos). 

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. As despesas decorrentes da contratação da prestação dps serviços, objeto desta licitação 
correrá à conta das dotações orçamentárias previstas no orçamento financeiro do ano de 2017: 

[ 	 DOTAÇÃO ESPECIFICAÇÃO E. DE 
DESPESA 

ri 0.302.0014.1.008 Reforma e ampliação do hospital mudicipal 44.90.51.00 

6. DA ABERTURA. DIA. HORA E LOCAL 

6.1. A abertura dos envelopes relativos à proposta e à habitação será efetuada da seguinte 
forma. 

6.1.1. No dia 2510812017 às lOhOOmin, recebimento e abertura dos envelopes contendo a 
documentação de habilitação propostas de preços, que devnrão ser entregues em envelopes 
separados e fechados. 

6.1.2. Endereço para a entrega e abertura dos envelop: na Sala do 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. 

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

7. DA PARTIC 

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

7.1.1. Atendam às condições deste Edital e seus Anexos inclusive  quanto à documentação 
exigida para habilitação. 

7.1.2. Não esteja sob falência, recuperação judicial, recup*ração extrajudicial, concurso de 
credores, dissolução, liquidaçãç, consórcios de empresas, e r& sejam controladoras, coligadas 
ou subsidiárias entre si. 

7.2. A licitante deverá possuir.: capital social ou valor do paifimônio líquido de no mínimo 10% 
(dez por cento) do valor global estimado para esta licitação, devendo ser comprovado na data da 

PRgFEITURA DE 

AARA 
- 	 - 

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



FIsa__________ 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO AARÁ 
PODER EXECUTIVO 

apresentação da proposta, na forma da Lei, conforme Art. 31, § 30  da Lei no 8.666193 e suas 
alterações. 

7.3. Quando da participação das Microempresás e Empresas de Pequeno Porte deverão ser 
adotados os critérios estabelecidos nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 12312006 e 
alterações. 

7.3.1 A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 
somente será exigida para efeito de contratação, observado o disposto nos §§ 1 0  e 20  do art. 
43 da LC n° 12312006, atualizada pela Lei Complementar n° 14712014 e no art. 4 1  do Decreto 
6.204/2007. 

7.3.2. As microempresas e empresas de pequeno pode deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição. 

7.3.3. Na hipótese acima descrita, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial 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. 

7.3.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na 
decadência do direito da microempresaou empresa de pequeno porte vencedora á contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 
facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
visando adjudicar o objeto licitado ou ainda poderá ser revogada a licitação. 

7.3.5. 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 alterações, podendo ser utilizado o modelo constante do (Anexo III). 

7.3.6. A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar n° 
123, de 14 de dezembro de 2006 caracterizará o crime de que trata o.art. 299 do Código Penal, 
sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção prevista em leis. 

7.4. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação: 

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

7.4.2. Empresa associada ou que tenha sido associada ao Consultor ou qualquer outra entidade 
que tenha elaborado o Projeto Básico; 
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apresentação de sua 
proposta de preços, independente do resultado do procedimento licitatório; 

7.7. Nenhuma empresa ou instituição vinculada á entidade licitante será elegível para participar 
deste processo licitatório. 

7.8. Não será admitida nesta licitação a participação de: 

a) Consórcio de empresas, sob nenhuma forma; 

b) Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou 
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal; 

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

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

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

f) Parentes da autoridade responsável pela homologação do procedimento (Acórdão n° 
607/2011-Plenário, TC-002.12812008-1, rei. Min-Subst. André Luís Càrvalho, 16.03.2011); 

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

7.9. O processo de habilitação obedecerá às disposições contidas no art. 27 da Lei n°. 8.666193, 
observadas as alterações determinadas pelo inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal. 

8. DA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

8.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser solicitados por 
qualquer pessoa e enviados por escrito, ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
em até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por uma 
das seguintes formas: 

8.1.1. Mediante entrega protocolizada; 

8.1.2. Para o e-mail: Iicitacao_acara@hotmail.com  

%í 'r 	PREFEITURA DE 
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8.1.3. A Comissão Permanente de Licitação responderá por escrito, pelas mesmas vias os 
esclarecimentos solicitados em até 24 (vinte e quatro) horas a todos os licitantes. 

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

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

8.4. È de exclusiva responsabilidade do interessado à obtenção de adendos e/ou 
esclarecimentos, não podendo alegar desconhecimento em relação às informações 
disponibilizadas relativas ao Edital. 

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

9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

9.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para realização da sessão pública qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste Edital, dirigido por escrito à autoridade 
superior, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, protocolado no seguinte 
endereço: Trav. São José n° 120. Bairro Centro, cidade de Acará/PA. no horário de 08h às 13h, 
amparado pelo art. 109, incisos 1 e II e no parágrafo 6° Lei n°. 8.666/93 e suas alterações. da  

9.1.1. Caberá ao Presiden{flIa Corfif ão PFiànéffê de LrEft1 	1ecid ZbF a impugnação 
no prazo de24 (vinte equato4hpjas) 

9.1.2. Acolhida á impugnação contra o ato convocatório, desde que altere a formulação da 
proposta de preços, será definida e publicada nova data para realização do certame 

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

9.3. A licitante que, injustificadamente e sem fundamento, recorrer da decisão do Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, quer através de recurso administrativo, quer por ação 
judicial fica ciente que, tendo seu pleito denegado, poderá ser acionado judicialmente para 
reparar a dilação temporal e os danos causados a Administração Pública pela ação 
p rocrastinató ria.. 

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

4 
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9.6. Das decisões da Comissão Permanente de Licitação, caberá recurso, por escrito, 
devidamente fundamentado, ficando o resultado da licitação condicionado ao seu julgamento, 
conforme art. 109 da Lei Federal n°. 8.666193. 

10. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 

10.1. As licitantes interessadas deverão apresentar a documentação de habilitação e propostas, 
no dia, horário e local fixado neste Edital, nos envelopes n° 01 - HABILITAÇAO e n° 02 - 
PROPOSTA DE PREÇO, fechados, indevassáveis e distintos, endereçados à PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ACARA, com a seguinte identificação na parte externa: 

ENVELOPE N°01 (HABILITAÇÃO) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ -. PARÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TRAV. SÃO JOSÉ N9 120, BAIRRO CENTRO, ACARÁJPA. 
NUMERO DE CNPJ.E RAZÃO SOCIAL COMPLETA DO LICITANTE. 
DATA E HORA DA ABERTURA: 
REF. CONVITE N° 16080112017— CPL 

ENVELOPE N°02 (PROPOSTA) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ - PARÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TRAV. SÃO JOSÉ N°120, BAIRRO CENTRO, ACARÁIPA. 
NUMERO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL COMPLETA DO LICITANTE. 
DATA E HORA DA ABERTURA: 
REF. CONVITE N° 16080112017— CPL 

10.1.1. Os envelopes deverão estar lacrados e rubricados, sendo abertos somente em público 
--- pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, na data e hora determinada para o 

certame. 

10.1.2. 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 12 e 13 do edital, sob pena de inabilitação e desclassificação. 

10.1.3. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes N° 01 - HABILITAÇÃO e N° 02 - PROPOSTA 
DE PREÇOS, não serão permitidas quaisquer retificações, ressalvado o disposto na condição 
11.6. 

10.1.4. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser 
como ouvinte. 

10.1.5. Não serão consideradas, para qualquer efeito, as datas em que tenham sido postados os 
envelopes, ou a entrega em local diferente do endereço indicado no subitem 6. 

/ 
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II. DO ENVELOPE N°01 - HABILITAÇÃO 

11.1. Para habilitação neste CONVITE a empresa interessada deverá: 

11.1.1. Apresentar, dentro do ENVELOPE n°. 01, lacrado, os seguintes documentos a seguir 
discriminados: 

11.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

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

11.2.3. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

11.2.4. 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); 

11.2.5. Inscrição do ato constitutivo, nó caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 

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

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

11.3. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

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

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

11.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, Estadual, Municipal, ou do Distrito 
Federal, compreendendo os Seguintes docymentos: 

11.3.3.1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa 
da União, regularidade à Seguridade Social ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, 
expedida pela Receita Federal dó Brasil (RFB) e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), da sede da licitante; 

PREPEITURADE . 
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11.3.3.2. Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito negativo, 
expedida pela Fazenda Estadual, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte; 

11.3.3.3. Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeito negativo, 
expedida pela Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte; 

11.3.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

11.3.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do Título Vil-A, da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°. 5.452, de 1 1  de maio de 1943 
(Lei no. 12.440, de 07 de junho de 2011). 

1 

 11.4. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QJJALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

11.4.1. Registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

11.4.2. Alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal do domicílio da empresa. 

11.5. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA: 

j J 
11.5.1. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperaçãc 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante. 

11.6. OUTROS COMPROVANTES E ELEMENT,OS: 

11.6.1. Declaração da Ema de 4ú 	&iè&%JéMêm se€ ã&6 trabIh&es menores de 
14 a 18 anos, conformediapqe,o icis QQ(9I dp Aftr da 	 Fç1al, conforme 
(Anexo II). 

11.6.2. Declaração de que cumpre todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital, quanto 
as condições de habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e 
regularidade fiscal, bem como de que esta ciente e concorda com o disposto no Edital em 
referência (Anexo IV); . 

11.6.3. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação, 
atestando a inexistência de circunstâncias que impeçam a empresa de participar do processo 
licitatório, (Anexo V). 

11.6.4. No caso de a certidão conter a informação "Esta certidão só é válida no original", não 
será aceito na forma autenticada. 

11.6.5. Os documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do 
proponente. Não se enquadram no prazo, de que trata este item, os documentos que, pela 
própria natureza, não apresentam prazo de validade, os mesmos serão aceitos com data de 
emissão não superior a 90 (noventa) dias. 

Travessa São José n°. 120— Praça da Matriz centro - Acará / Pará.- CEP 68690-000 
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11.6.6. Os documentos emitidos pela INTERNET, somente serão aceitos dentro do prazo de 
validade e após a confirmação da autenticidade nos respectivos sites. 

12. DO ENVELOPE N°02— PROPOSTA DE PREÇOS 

12.1. A proposta financeira deverá ser apresentada em 01 (uma) via impressa, isenta de 
emendas, rasuras, ressalvas, alterações ou entrelinhas, em envelope fechado (ENVELOPE 02), 
contendo na sua parte externa e frontal, além da razão social da licitante, os mesmos dizeres do 
envelope de habilitação, substituindo-se o termo Habilitação pelo termo "Proposta". 

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

12.1.2. A Proposta de Preços deverá ser assinada e carimbada na última folha e rubricada nas 
demais, pelo representante legal da licitante. 

12.1.3. Não serão permitidas emendas, rasuras, ressalvas, adendos, alterações, acréscimos, 
substituições ou entrelinhas a documentação ou a propostas, exceto a promoção de diligências 
que a Comissão entender necessárias, bem coo autenticação de documentos pela Comissão ma  
de Licitação, destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório ou 
para instrução de eventuais recursos interpostos. 

12.2. A proposta financeira deverá ser apresentada de acordo com o modelo Anexo VII, 
contendo nome completo. CPF, estado civil, nacionalidade ol número do telefone celular do 
responsável da empresa que assinará o contrato. 

12.3. Nome, razão social, 	 AØflt FeSsoas 
Jurídicas, no Ministério da Fazenda - CNPJ do Ministério da Fazenda, 

124 A Proposta de Preço devera conter (Anexo VI) 

a) Preço global, do objeto licitado, em algarismos e por extenso, em moeda corrente do país. 

a) Orçamento constante de planilha com indicação de preços por item, unitário e total, em moeda 
corrente do país (Anexo VII). 

b)Resumo Financeiro da Planilha de Preço (Anexo VII). 

c) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data da abertura 
da Licitação. 

d)A execução dos serviços terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos. 

PREFEITURA DE 

SAWUA!HSÕ 
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12.5. As empresas deverão apresentar, sob as penas da lei, em especial o art. 299, do Código 
Penal Brasileiro, Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme (Anexo VII) 
deste Edital. 

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

13. PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

13.1. A licitação será processada e julgada nos termos da Lei n°. 8.666/93 e suas alterações, e 
suplementada pelas demais legislações vigentes que regem a matéria. 

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

13.3. As reuniões para recebimento e abertura dos invólucros de documentos de habilitação e 
propostas, das reclamações e impugnações feitas e as demais ocorrências que interessem ao 
julgamento da licitação, serão lavradas as atas circunstanciadas, devendo as mesmas serem 
assinadas pelos membros da Comissão e também por todas as licitantes. 

13.4. As dúvidas que surgirem durante a reunião serão esclarecidas a juízo da comissão ou 
deixadas para posterior deliberação, devendo o fato ser registrado em ata, em ambos os casos. 

13.5. A Comissão inabilitará o Licitante e desclassificará as propostas que não contiverem as 
informações requeridas nos itens 11 e 12. respectivani ente, ou que contrariarem este Edital. 

13.6. Os concorrentes deverão examinar todas as propostas, devendo rubricá-las juntamente 
com os membros da Comissão. 

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

13.8. Anunciado o resultado da habilitação, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
interpelará os licitantes quanto a sua intenção de interpor recurso, que, se havendo desistência 
expressa, mediante a assinatura do "Termo de Desistência de Interposição de Recursos" poderá 
dar prosseguimento aos trabalhos, com a abertura dos envelopes da Proposta. 

13.9. Caso os envelopes contendo a dc 
sessão, todos os envelopes serão lacra 
Licitação e pelos licitantes presentes 
realização de nova sessão, devendo 
quantidade de envelopes recebidos. 

rientação e propostas não sejam abertos na mesma 
rubricados por todos os membros da Comissão de 

guardados em cofre até a data marcada para a 
star em ata essa ocorrência, com a indicação da 

PREFEITURA DE s 

ZYWARA 
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13.10. Após o Presidente da Comissão Permanente de Licitação declarar encerrado o prazo 
para recebimento dos envelopes, com os documentos de habilitação e com as propostas, 
nenhum outro poderá ser recebido. 

13.11. O não comparecimento da licitante ao ato de abertura da documentação e da proposta ou 
falta de assinatura na respectiva ata, quando for o caso, implicará a aceitação das decisões da 
Comissão de Licitação. 

13.12. Quando todas as Licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas, aplica - se o Art. 48, § 

30, a Entidade de Licitação deverá fixar aos Licitantes o 
prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, 
escoimadas das causas que determinaram a inabilitação ou a desclassificação. 

13.13. A critério da Comissão Permanente de Licitação, não serão considerados motivos para 
inabilitação ou desclassificação as simples omissões formais, na dõcumentação ou proposta, 
que sejam irrelevàntes, não prejudiquem o perfeito entendimento da proposta e não 
comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatorio 

13.14. As decisões quanto à habilitação serão publicadas nos õrgãos de imprensa oficial e/ou no 
quadro de aviso da Unidade Gestora. 

13.15. Quaisquer declarações, reclamações ou impugnações feitas posteriormente à lavratura 
das atas não serão levadas em consideração. 

AA 

14. DC 

141. No julgamento das propostas classificadasøor atender aos aspectos documentais 
fl explicitados no item Enveiøpe*Wt-H lUA AÇÂOtSêndiaS.a&ôÕndiço $rescritasneste 

fl Edital, será adotado o critério de MENOR PREÇO, entendendo-se como tal o valor total da 
proposta, sendo a adjudicação efetuada a uma única licitante 

14.2. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação processará a abertura dos envelopes 
das Propostas dos licitantes habilitados, desde que tenha havido renúncia expressa e unânime 
do direito de recorrer ou se findo o prazo legal, não tenha havido interposição de recurso ou, 
ainda, após o julgamento de eventuais recursos interpostos. 

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

14.4. Serão desclassificadas as .propostas que sejam omissas, vagas, imponham condições, 
ocasionem dúvidas quanto ao seu teor, contenham preços excessivos ou manifestamente 
inexequíveis ou não atendam aos requisitos deste Edital e seus anexos. 

14.5. Nenhuma proposta deverá incluir qualquer vantagem não prevista neste Edital, ou 
apresentar preço ou vantagem baseado nas ofertas dos demais licitantes. 

/ 
PREFEITURA DE 

'PACARA 
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14.6. No caso de empate entre duas ou. mais propostas, obedecido ao disposto no § 21 , do art. 
30 , da Lei 8.666193, modificada pela Lei. 8.883194, o desempate se fará, obrigatoriamente, por 
sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas. 

14.7. Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante ou o mesmo tenha 
sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, este será 
desclassificado do certame, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. 

14.8. O julgamento das propostas se fará levando-se em conta o menor preço oferecido pelos 
licitantes. 

fl 14.9. Serão desclassificadas as propostas: 

14.9.1. Que a juízo da Comissão Permanente de Licitação não atenderem aos requisitos deste 
processo, bem como, aquelas cujos preços sejam baseados em moedas estrangeiras ou nas 
propostas de outros concorrentes, inclusive com oferecimento de redução sobre o menor preço 
ou vantagens não previstas; 

14.9.2. Que apresentarem preços manifestamente inexequíveis e impraticáveis no mercado ou 
em condições irrealizáveis, constantes no termo de referência elaborado pelo setor competente 
deste município. 

14.10. Observadas às condições acima a Comissão Permanente de Licitação classificará as 
propostas em ordem de menor preço. 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); 

r 14.11. No caso de igualdade entre duas ou mais propostas a Comissão Permanente de Licitação 
procederá ao desempate considerando como critério o sorteio, em ato público, para o qual todas 
as licitantes serão convocadas, sendo vedado qualquer outro processo; 

14.11.1. É assegurada, no presente processo licitatório, como critério de desempate, a 
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno pode. 

14.11.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno pode sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores ao melhor preço obtido (menor proposta). 

14.11.3. 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 
15 minutos, em se tratando de empresas com sede neste município e 30 minutos, para as 
demais localidades, nos termos do art. 44, § 1 0  da LC 12312006 e alterações. Havendo interesse 
em formular nova proposta, deverá apresentá-la em até 03 (três) dias úteis, situação em que 
será adjudicado em seu favor o objeto licitado, preenchidas as exigências deste Edital e seus 
anexos. 
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14.12. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
prevista no subitem anterior, serão convocadas as propostas remanescentes que porventura se 
enquadrarem na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

14.12.1. O tratamento diferenciado a que aludem os subitens anteriores somente se aplicará 
quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 

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

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

15. DOS RECURSOS  

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

15.1.1. Recurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da 
ata, em conso 	 , inc consonância com o art. 109isos 1 e II e no parágrafo 	Lei n°. 8.666/93 e suas 
alterações, dirigidos por escrito à autoridade superior, por intermédio da Comissão Permanente 
de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias úteis. ou. nesse 
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informados. 

15.1.2. O recurso previsto nas alíneas 'a' e 'b" do inciso 1 do ad. 109 da Lei n°. 8.666/93 e suas 
alterações terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e 

•' presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos 
demais recursos. 

15.1.3. O recurso interposto, na forma do art. 109, da Lei n°. 8.666193. deverá ser entregue, na 
Sala do 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, e será comunicado aos demais 
licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir do primeiro 
dia útil subsequente ao recebimento da comunicação efetuada pela Comissão Permanente de 
Licitação, podendo, ainda qualquer licitante, dentro do prazo legal, obter vistas do processo. 

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

15.2. Mantida a decisão da Comissão Permanente de Licitação, caberá representar a autoridade 
competente, no prazo de 02 (dois) 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. 
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16. DA ADJUDICACÃO E HOMOLOGACÃO DA LICITACÂO 

16.1. DA ADJUDICAÇÃO: 

16.1.1. A execução do objeto licitado deste CONVITE será adjudicada a licitante, depois de 
atendidas as condições deste Edital, com a devida publicação nos órgãos oficiais e/ou no quadro 
de aviso da unidade gestora. 

16.2. DA HOMOLOGAÇÃO: 

16.2.1. Após a divulgação do resultado de julgamento das propostas e decorrido o prazo 
.- recursal 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 publicação nos órgãos oficiais e/ou no quadro de aviso da unidade gestora. 

17. DA CONVOCAÇÃO DO LICITANTE VENCEDOR 

17.1. Até a assinatura do contrato, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ pode desqualificar 
licitantes por despacho fundamentado,sem que estes tenham direitos a indenização ou 
ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabiveis, se tiver conhecimento de qualquer 
fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone a 
idoneidade ou a capacidade financeira, técnica ou administrativa. 

17.2. É facultado à Administração, quando ocorrerá hipótese do item anterior, adjudicar o objeto 
licitado aos licitantes remanescentes, convocados na ordem de classificação, desde que nas 
mesmas  condições da proposta da primeira colocada, ou a licitação poderá ser revogada, caso 
em que se aplicará a primeira colocada, por inexecução total do contrato, a critério da Prefeitura 
Municipal de Acará, qualquer das sanções previstas no art. 87 da Lei n°. 8.666/93 e suas 
alterações. 

18. DA ANULACAO OU REVOGACAO DA LICITACAO 

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

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

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

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

19. DA RESCISÃO 

19.1. A rescisão das obrigações decorrentes da presente licitação se processará de acordo com 
o que estabelece a Seção V, Cap. III, da Lei n° 8666193. 

20. DAS OBRIGAÇÕES DO VENCEDOR 

20.1. Atender com celeridade, boas condições de uso e respeito ao usuário os serviços que 
serão realizados. 

20.2. Entregar o objeto licitado em conformidade com o que está estabelecido no edital. 

21. DOS ÔNUSEENCARGOS 

21.1. Serão de inteira e exclusiva responsabilidade da firma vencedora na forma do ad. 71 da
1,1

Lei n° 8.666193. os salários dos empregados e todos os encargos previstos pelas leis fiscais, 
comerciais, sociais e trabalhistas, inclusive os relativos a acidentes de trabalho, impostos, 
gratificações etc..decorrentes do contrato que venha a ser celebrado. 

21.1.1. A inadimplência da Contratada para com os pagamentos acima referidos não transfere o
Sãpnr ,

ônus da responsabilidade à Catante, nem poderá onerar ontr 	o contrato. 

21.2. Caberá ao licitante vencedqr: 
;1U

:; w .sirit.i 	1.J. iMí/k N OVA H:  .500 
a) Responder pelos danos eventualmente causados ao contratante 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 a contratante. 

c) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da 
Contratante; 

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

e) Assumir inteira responsabilidade pela execução do objeto licitado nos termos constantes nos 
Anexos deste Edital; 

'r 	PREFEITURA DE 
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O Responsabilizar-se inteiramente pela boa execução do objeto licitado, bem como pelo fiel 
cumprimento da programação desses serviços, previstos neste Edital e seus anexos. 

22. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  

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

22.2. A licitante vencedora, após a homologação do certame licitatório, será convocada 
oficialmente, para no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato, sob pena de 
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n 2  8.666193, 

-. garantida a prévia defesa; 

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

22.4. 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 à contratação sendo facultado a Prefeitura 
Municipal de Acará convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-
lo em igual prazo e nas mesmas condições propas pela prim a c eirlassificada, inclusive quanto ost  
aos preços, ou revogar a licitação, independentemente da aplicação das sanções previstas 
neste edital. 

22.5. Farão parteintegrante do—Ao. ntrato todos os elementos apresentados pela licitante 
vencedora que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, independentemente de transcrição. 

22.6. Correrão por contada 	 nos 
órgãos de publicidade oficial e/ou no quadro de avisos da unidade gestora, que será 
providenciada ate 10 (dez) dias corridos 

22.7. O contrato a ser assinado com a licitante vencedora terá sua vigência de 3111212017, a 
partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, com eficácia após a publicação nos 
órgãos de publicidade oficial e/ou no quadro de aviso da unidade gestora. 

22.8. Poderá a proposta da licitante vencedora ser desclassificada até a contratação, se tiver a 
Prefeitura Municipal de Acará conhecimento de fato ou circunstância superveniente que 
desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômica. Neste caso, 
poderá ser procedida a convocação das licitantes remanescentes. 

22.9. Sem prejuízo do disposto na Lei 8666193, o contrato referente ao objeto descrito no 
presente Edital, será formalizado e conterá necessariamente as condições especificadas neste 
instrumento convocatório, conforme Anexo 1. 

22.10. Todo contrato administrativo deverá OBRIGATORIAMENTE ser assinado digitalmente. 

DE 
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23. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

23.1. O pagamento será efetuado até o 300  (trigésimo) dia, contados a partir da data da 
liquidação da nota fiscal atestada pelo setor competente. 

23.2. A nota fiscal deverá ser preenchida em nome da Prefeitura Municipal de Acará, Estado do 
Pará. 

23.3. É vedada a antecipação de pagamento. 

23.4. O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da 
CONTRATADA na instituição por ela indicada - Banco ____Agência 	Conta Corrente n°. 

24. DA FISCALIZAÇÃO 

24.1. A Prefeitura Municipal de Acará exercerá ampla e irrestrita fiscalização na execução do 
objeto licitado a qualquer hora, por técnico autorizado; 

25. DAS PENALIDADES 

25.1. A Empresa contratadatotal ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções 
legais, a saber: 

a) Advertência: 

b) Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu 
total, o equivalente a 	óflM&QWMó 
sanções; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na 
forma de lei, perante autoridade que aplicou a penalidade; 

e) Cancelamento ou rescisão do contrato, independentemente de ação judicial, e de qualquer 
indenização. 

26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

26.1. É facultada a Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior em qualquer fase, 
da licitação, promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução de 

P
PREFEITURA DE 

ACARA 
Travessa são José no. 120— Praça da Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-000 	9' 



0øUW1C% 

Munict 'o Acará  
ESTADO DO PARA 	 '% *ubflca 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

processo, vedada a retirada ou inclusão de todo e qualquer documento ou informação constante 
da proposta; 

26.2. O recebimento das propostas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ não implica em 
nenhum direito ou compromisso com o proponente, além do recebimento das mesmas. 

26.3. A apresentação da proposta obriga o proponente vencedor ao cumprimento de todas as 
disposições contidas neste CONVITE e seus anexos. 

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

:fl de desconhecimento de qualquer cláusula ou condição. 

26.5. A Comissão Permanente de Licitação poderá desclassificar a licitante que, no decurso da 
licitação, não agir com lisura e decoro e/ou atentar contra a idoneidade da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ACARÁ, ou quando o representante legal da licitante se portar 
inconvenientemente durante a licitação, sem que lhe assista o direito á reclamação ou 
indenização de qualquer natureza;  

A' 

26.6. Reserva-se a Gomis 
bem como prQpor a revog 
de despesas aos participar 

26.7. A decisão da. Com 	 pela 
Autoridade Superior. 

26.8. A Prefeitura Municipal flçpr%e/ Fwp$ftrá todoQwfppade o 
- processo, por razões de'inferése úbIiôodedot}eit& de' falto supérvehiênte devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la, por ilegalidade, 
de oficio ou por provocações de terceiros 

26.9. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração elou apresentação da 
documentação e propostas relativas ao presente Edital. 

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

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

26.12. 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 
regulamentares em vigor. 

- 	
PREFEITU DE 
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26.13. Os documentos mencionados nos Capítulos: Da Habilitação e Da Proposta de Preços 
deverão referir-se exclusivamente ao estabelecimento da licitante, vigentes à época da abertura 
da licitação, podendo ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia 
autenticada por tabelião de notas, ou por cópias não autenticadas, desde que sejam exibidos os 
originais para conferência e autenticação pela Comissão Permanente de Licitação, no ato da 
sessão pública, ou por publicação em órgão de imprensa oficial, sob pena de inabilitação. 

26.14. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ não tomará em consideração alegações 
posteriores de enganos, erros ou distrações, verificados nos preços apresentados. 

26.15. Serão lavradas Atas circunstanciadas das sessões públicas realizadas, onde ficarão 
fl registrados os fatos mais importantes ocorridos, tais como: convocações, eventuais 

reclamações, impugnações ou intenção de interpor recursos, etc. As Atas serão assinadas pelos 
representantes dos licitantes e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação. 

26.16. A licitação poderá ser anulada por ilegalidade, de ofício ou provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

tt 
26.17. Por razões de interesse publico, dècárreite d& tatõ Superveniente devidamente 
comprovado poderá tai 

26.18. A anulação  da 
pelo que já foi fornecic 
culpa, promovendo-se 

26.19. Não Serão consi 
na proposta, desde que sejnirrMya 

- prejuízo para a administraço n>to fira 

26.20. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, com base 
na Lei n° 8.666193 e suas alterações. 

26.21. O Foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem deste processo será o da Justiça 
Comum do Acará, Estado do Pará, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

26.22. Fazem parte integrante deste Edital: 

- Termo de referência; 
II - Modelo de Declaração conforme inciso XXXIII do Art. 7 0  da Constituição Federal 

de 1988; 
Anexo III - Modelo de Declaração de enquadramento de micro e pequena empresa; 
Anexo IV - Modelo de Declaração de que cumpre todos os requisitos de habilitação; 
Anexo V - Modelo de Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de 

abilitação; 

PREFEITURA DE 

Travessa São José n° . 120— Praça da Matriz centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-000 
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VI - Modelo de Apresentação da Proposta; 
VI! - Modelo de Declaração Independente de Proposta 
VIII - Minuta do Contrato 

Acará - PA, 18 de agosto,de 2017. 

ERIC MIRA 	DE MIRANDA 
Pr si 	CPL 

:f 	V' 	PREFEITURA DE ,ø 
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ANEXO 1 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 

ti. Contração de empresa especializada de engenharia para realizar serviços de 
recuperação das instalações elétricas internas e externas do hospital municipal de 
Acará/PA. 

2. PROCEDIMENTOS: 

2.1. O objeto deverá obedecer às prescrições e exigências contidas nas especificações técnicas 
do Anexo 1 deste Edital; 

2.2. A licitante vencedora de cada ITEM deverá adotar os seguintes procedimentos visando o 
fornecimento e entrega dos objetos a ,p 	 MUNICIPAL DE 
ACAR4.. . ... n,. . 	I 

3 DO PREÇO E 

3.1 - Os preçoE 
Proposta da licita 

4. DO PRAZO E 

:.:. 

— 4.1. O prazo para fornecimèi(o do db'ê&s 	 ião póàerk 	superior ao 
estipulado no contrato administrativo, a contar da emissão da nota de empenho 

4.2. Os objetos serão entregues na sede do município de Acará e conferidos por servidor ou 
servidores designados pela administração pública municipal. 

4.3. Caberá ao servidor ou servidores designados, sob as penas da lei, rejeitar totalmente ou em 
parte, o objeto que não esteja de acordo com as especificações contidas no Termo de 
Referência, bem como determinar prazo para substituição do objeto eventualmente fora de 
especificação. 

S. RECURSOS ORÇAMENTARIOS: 

5.1. As despesas a serem realizadas com a aquisição dos produtos/serviços, decorrentes da 
execução deste processo, correrão à conta das seguintes Dotações Orçamentárias da Prefeitura 
Municipal de Acará/Secretarias Municipais, recursos estes previstos no orçamento geral do 
Município de Acará/PA. 

PREFEITURA DE 

SACARA 

	

Travessa São José n o. 120 - Praça da Matriz centro - Acará 1 Pará — CEP 68690-000 	9' 



rã 

Eis.; 

Rubrica 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

DOTAÇÃO ESPECIFICAÇÃO E. DE 
DESPESA 

10.302.0014.1.008 1 Reforma e ampliação do hospital municipal 	j 44.90.51.00 

PREFEITURA DE - 

et#ARA 
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ESTADO Do PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DO AcARÁ 

RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

INTERNAS E EXTERNAS DO 

HOSPITAL MUNICIPAL DE ACARÁ - PA 

End: Tv, São José. n° 120 - Praça ia Maniz -- Centro - Acará - Para CEP: 8.690-000 
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ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 

MEMORIAL DESCRITIVO 

- GENERALIDADES: 

Estas especificações têm como objetivo estabelecer as normas e condições para a execução de obras 
e serviços relativos á RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇOES ELÉTRICAS INTERNAS E EXTERNAS DO 
HOSPITAL MUNICIPAL DE ACARA / PARA, 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 órgãos 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 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, 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 
matérias 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 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 Bui!t" através de documentos que se tornem necessários, tais 
como, plantas, croquis, desenhos, detalhes, etc. 

- 
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PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
3- MATERIAIS A EMPREGAR: 

O emprego de qualquer material, com maior ênfase para b de acabamento, como interruptores, 
luminárias e etc- estarão sujeitos 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. 

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 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 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, além dos demais elementos necessários à 
perfeita administração da obra como, almoxarife, apontado vigia e etc. 

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

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. 

End: Tv. São José, n° 120- Praça da Matz - Centro Acará - Pará CEP: 68.690-000 
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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. 

1 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. 

1 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. 

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

8- LIMPEZA DA OBRA: 

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

9— 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. 

Ces 

End: Tv. São José, n° 120— Praça da Matriz - Centro - Acará - Pará CEP: 68.690-000 J 



ESTADO DO PÁRA 	
lei 

Nubtica 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Placa da obra: 

A placa da obra será constituída da chapa de ferro galvanizada n° 26, com acabamento 
em tinta a óleo sobre fundo antióxido cromato de zinco, e estruturada com régua de 
madeira de 3" x 1 ", e obedecendo o modelo fornecido pela Prefeitura Municipal do Acará 
- PA, que objetiva a exposição de informações. 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

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

Será instalado um quadro de distribuição de embutir, para 18 e 24 disjuntores com ou 
sem barramento 3F+N+Terra 1271220v, fabricante Tigre, Gemar 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 internas serão de sobrepor com lâmpadas de LED, tipo tubular e plafon, 
conforme projeto. 

As luminárias externas serão fixadas em postes através de braços metálicos com 
lâmpadas de LED, conforme projeto. 

• 	Todos os interruptores devem ser para 1OA-250v, Fab. Perlex ou Similar, instalados em 
caixas de pvc 4" x 2". 

Os quadros de energia elétrica serão aterrados através de circuito de aterramento, 
dotados de caixas de passagens, cabos nús, conectores e hastes cobreadas de 518" x 
3,00 m, conforme projeto. 

Deverão ser fornecidos e instalados cabos condutores de cobre de 1.5 mm 2, 2.5 mm2, 16 
mm2, 50 mm2  e 95 mm2, com isolamento para 750v e 1KV, conforme projeto. 

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

Reforma do grupo gerador Negrine - 60KV - Modelo 2721 

Será feita a Rebobinação do mesmo, será trocada a placa dos diodos, Será feita a troca 
dos rolamentos, será instalado um quadro de medição do gerador contendo os seguintes 
componentes:. um regulador de tensão de gerador 60 KVA, um frequencimetro, um 
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regulador de voltagem, urna placa retificadora, um automático, um disjuntor Tripolar 180 
A. 
Será instalado motor de partida, um porta escova, jogo de buchas, com o auxílio e 
utilização de fita Alto Fusão, abraçadeiras de 20cm, inclusive Rotor. 

Montagem do Painel do Motor 6 Cilindros MWM 

Será instalado um Quadro de Medições do Motor com Seguintes componentes: 
Termômetro, Manômetro, Chave de lngnição e Tacômetro. 

Fornecimento e instalação de splits 

Serão fornecidas e instalados aparelhos de ar condicionado splits de 7000, 9000, 12000 e 
60Q00 BTU'S, obedecendo as orientações dos fabricantes e as recomendações da 
fiscalização. 

Abrigo do grupo gerador 

Será construído o abrigo do grupo gerador em alvenaria de tijolos cerâmicos e com leje 
em concreto armado, serão executados os seguintes serviços: 

Locação: 

O gabarito da obra deverá 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. 

Escavação manual: 

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

Reaterro: 

Após a execução da escavação e das fundações o material proveniente deste serviço 
servirá como reaterro 

Fundação corrida: 

O baldrame será executado 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 serão executadas com tábuas de madeira branca de boa qualidade. 

End: Tv. São José, n° 120— Praça da Matriz - Centro - Acará - Pará CEP: 68.690-000 
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Concreto armado (percintas, pilares e laje): 

As vigas e pilares serão executados em concreto armado, Fck 20 Mpa, com cimento, 
areia e seixo. 

As fôrmas serão de madeira branca de boa qualidade. 

O aço utilizado será CA 50 e CA 60 da Belgo, Gerdau ou Similar. 

O cimento utilizado será poty, nassau, zebu ou similar CP lI - Z32. 

Areia com granulometria média. 

O seixo utilizado será de granulometria média. 

O concreto utilizado será de 20 Mpa. 

Alvenaria de tijolo: 

Serão utilizados tijolos cerâmicos de 6 ou 8 furos. 

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, Quimikal 
ou Similar. 

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 (SIXA 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. 

Reboco: 

Todas as paredes e superfícies indicadas, levarão reboco de argamassa, de cimento, 
areia fina e aditivo ligante de fabricação industrial no traço 1:6. 

O reboco externo será executado com impermeabilizante do tipo SIKA 1, na 
recomendada pelo 
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Acrílica com massa e selador: 

O setador Acrílico utilizado será da Coral, Suvinil ou Similar. 

A massa acrílica será da Coral, Suvínil ou Similar. 

A tinta acrílica será da Coral, Suvinil ou Similar. 

Esmalte sintético sobre ferro: 

Antes da aplicação da tinta esmalte será executada duas demãos de tinta antiferruginosa 
utilizada será ferrolack ou similar, na cor a ser definida pela fiscalização. 

A tinta esmalte utilizada será da Coral, Suvinil ou Similar, na cor a ser definida pela 
fiscalização. 

Grade de ferro: 

Será feito um portão em grade de ferro CA 25 1/2',  inclusive dobradiças e porta cadeado. 

OBS: 
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 vassoura, enxadas, e outras 
ferramentas necessárias para a limpeza. 

;esar E$ctieias Filho 

Engenheiro Civil 
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Estado do Pará 
Prefeitura Municipal do Acará 
Secretaria Municipal de Saúde 

Obra: RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS E EXTERNAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DO ACARÁ 

Local: ACARÁ / PARÁ 	 DESEMBOLSO(R$) 149069,18 

PLANILHA DE MATERIAIS (ELÉTRICAI 

ITÉM ÓRG/CÕD. DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT 
V.UNIT.(R$) V.UNIT.(R$) 

V.TOT.(R$) 

1  Serviço preliminar  1.018,38 
li 5INAPI/742091001 Placa de Obra m2  2,00 407.35 509,19 1.018,38 
1.2 Elétrica . Acessórios s/ eletrod.,toa 2.703,60 

1.2.1 SINAPI/91941 Caixa PVC - 4ic2" pç 237,00 6,24 7,80 1.848,60 
1.2.2 SINAPI/91944 Caixa PVC-4x4" p9 200 8,31 10,39 20,78 
1.2.3 SINAPI/91937 Caixa PVC octogonal - 3x3' pç 98,00 6,81 8,51 834,23 
1.3 Elétrica- Cabo Unipolar (cobre)  41.553,42 

1.3.1 Iaol.PVC - 4501750V (ref. Pirelli r,raatic Ecoplus BWF Flexivel) 

1.3.1.1 SINAPI/91924 1.5mm'.Branco na 703,82 1,53 1,91 1.346,06 
1.3,2.1 SINAPI/91926 2.5 mm'- Azul claro 01 1314,8 2,94 3,68 4.831,89 
1.3.1.2 SINAPI/91926 2,5mm'-Preto m 3068,53 2,94 3,68 11.276,85 
1.3.2.2 SINAPI/91926 2,5mm'.Varde-amarelo 01 2136,82 2,94 3,68 7.352,81 
1.3.1.3 SINAPI/91934 16 mm'- Azul claro m 83,22 12,05 15,06 1.253,50 
1.3.2.3 SINAPI/91934 l6mm'-Preso m 330,09 12,05 15,06 4.971,98 
1.3.1.4 SINAPI/91934 lómm'- Verde-amarelo m 110,03 12,05 15,06 1.657,33 
1.3.2 Isol,PVC .0.6/1kv (zef. Pirelli sim esas) 

1.3.2.1 SINAPI/92988 SOmm' - Azulclaro e, 40 26,11 32,64 1.305,50 
1.12.2 S1NAPI192992 95mm-Preto 120 47,05 58,81 7.057,50 

1.4 Elétrica - Dispositivo Elétrico- embutido 7.100,58 
1.4.1 SINAPI/91953 interruptor 1 tecla simples eco placa 4x2" P9 51,00 16,53 20,65 1.193,43 
1.4.2 SINAPI/91959 interruptor 2 teclas simples em placa 4.2" pç 5,00 26,17 32,71 163,56 
1.4.3 SINAPI/91957 Interruptor 	teclas simples em placa 4x2" P9 8,00 35,81 44,76 358,10 
1.4.4 SINAPI/91975 interruptor 4 tecla, simples em placa 4x4" p9 1,00 48,61 60,76 60,76 
1.4.5 SIN.API/91992 Tomada universal 2p-l-T lOA2SOVem placa 4x2' p9 164,00 25,62 32,03 5.252,10 
1.4.6 SINAPI/91993 Tomada universal 2P+T 20* 25OVem placa 4rc2" p9 2,00 27,051 33,81 67,63 
1.5 Elétrica - Diapositivo de Proteção  4.391,54 

1.5.1 SINAPI/93654 Disjuntor Monopolar Tenaomagnético - norma DIN- 16* p9 45,00 8,141 10,18 457,88 
13.2 SINÂPI/93661 Disjuntor Bipolar Tennomagoético - nonos 0114-16* pç 	1 27,00 39,821 49,78 1.343,93 
1.5.3 SINAPI/93662 Disjuntor BipolarTermomagiiético - norma DIN 20A pç 	1 24,00 41,21 51,51 1.236,30 

1.5.4 --- DitjuntorTripolar Tarmomagnético - n°0155 0114 60* pç 10.00 74,17 92,71 927,13 

1.5.5 Disjuntor Tripolar Termomagnético . narina 0111 200A pç 1.00 341,05 426,31 426,31 

1.6 Elétrica . Eletrodtato flexivel corrugado  9.620;50 

1.6.1 SINAPI/91834 Eletroduto leve 3/4' re 1420,00 5,42 6,78 9.620,50 

1.7 Elétrica -Lumlcária e aceasórioa  21Ã03,83 

1.7.1 Luminária de embutir para duas lâmpadas tubo lcd de 18W p9 28,00 120,00 150,00 4.200,00 

1.7.2 Painel Plafon embutir 12W Lcd p9 70.00 4,20 5,25 361,50 

1.7.3 --.- Kit para luminária com limpsdaLed lxlOOW p9 22.00 530,00 662,50 14.575,00 

1.7.4 S1NÁP1183401 Braço pane iluminação pOblica em posta duplo T P9 1 	22,00 82,23 102,79 2.261,33 

1.8 Elétrica - Quadro dlstrtb.. Embutir -  3.642,43 

1.8.1 SINAPI/74131/005 Com ban-anieneo, capacidade para 18124 disjuntores (Ref Tigre) P9 4,00 508,77 635,96 2.543,85 

1,8.2 SINAPI/74131/004 Com barramenao. capacidade para 12/18 disjuntores (Ref, Tigre) P9 2.00 439,43 549,29 1,095,58 

1.9 Reformado Gerador Elétrico Negrine - 60Kv - Modelo 2721 11.956,25 

1.9.1 Rebobinaçào und 1,00 4.800,00 6.000,00 6.000,00 

1,9.2 .__ Placa de Diodo uno 1,00 250,00 1 	312,50 312,50 

1.9.3 Rolamento (Ref. 6308) and 1,00 180,00 225,00 225,00 

1.9,4 Rolamento (Ret 63 10) uno 1,00 210,00 262,50 262,50 

1,9.5 -. Regulador deTensão de Gerador 6oKVA and 1 	1,00 1.300,00 1.625,00 1.625,00 

1.9.6 ----- Freqtsencimsntro und 1,00 460,00 575,00 575,00 

1.9.7 DiajuntorTripolart8oA and 1,00 290,00 362,50 362,50 

1.9.8 -----__- Fita Alto Fusão uno 2,00 30,00 37,50 75,00 

1.9.9 Abraçsdeira2ocm and 1,00 15,00 18,75 18,75 

1.9,10 Motor de Partida 	 •. and 1,00 320,00 400,00 40000 

1.9.11 Posta Escova 	 j 	
/ 

urtd 1,00 70,00 87,50 87,50 

1.9.12 Jogo de Bucha 	 / 	,e 	;' and 1,00 40,00 50,00 50,00 

1.9.13 Aleomáttco 	 / 	/ / and 1,00 420,00 525,00 525,00 

1.9.14 Placa Retificadora / 	/ / and - 	1,00 230,00 287,50 

1.9.15 Regulador de Voltagem 	 /7 Zr 	7 	-: und 1,00 180,00 225.00 

7/ 
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1.9.16 ----- Rotor 1 4J 1,00 580,00 725,00 725,00 
1.9.17 --- Rolamento Ref. 6303 1,00 70,00 87,50 87,50 
1.9.18 Rolamento 6201 	 4j V 	1,00 90,00 112,50 112,50 

1.10 Montagem do Painel do Motor 6 cilindros MWM  1.425,00 
1.10.1 Termômetro und 1,00 520,00 650,00 650,00 
1.10.2 Manômetro und 1,00 230,00 287,50 287,50 
1.10.3 - Chave de lngniçao und 1,00 160,00 200,00 200,00 
1.10.4 Tacômetro und j 1,00 230,00 1 	287,50 287,50 

1_11 Fornecimento e luaatalaçâo de Ar Condicionado (SpIlt)  34.961,81 
1.11.1 M Condicionado (Split)-60.000BTUa und 1,00 5.118,00 6.397,50 6.397,50 
1.11.2 Ar Condicionado (Split) -12.000 BTU's ind 6,00 1.139,00 1.423,75 8.542,50 
1.11,3 ----- As Condicionado (Splis)-9,000 UTIJa und 7,00 1.059,00 1.323,75 9.266,25 
1.11.4 Ar Condicionado (Sptil)-7.000 BTIJa und 9,00 956,05 1.195,06 10.755,56 

1.12 Abrigo do Gerador 9.291,87 
1.12.1 S1NAP11739921001 Locação daObra 11 2 1 	8,05 6,301 7,88 63,39 
1.12.2 51NAPIf93358 Escavação Manual até h= 1,50m lii' 1,05 50,03 62,54 65,66 
1.113 SINAPI/55835 Reatem [ruem compactação manual 111   2,42 45,81 57,26 138,58 
1.12,4 SINAPI/73361 Fundação Corrida em cone. Ciclópico 13 1.05 398,10 497,63 522,51 
1.12.5 SINAPI/73361 Baldrame =cone .Cictôpico 0 1,05 398,10 497,63 522,51 
1.12.6 SINAPI/95955 Concreto Armado Fck = 20 Mpa(percinta e Pilares) M. 1,01 1540,00 1,925,00 1.944,25 
1.12.7 SINAPI/74141/001 Lajeprémoldada m2  8,64 61,20 76,50 660,96 
1.12.8 SINAPI/87485 Alvenaria n1 1  26,04 45,60 57,00 1.484,28 
1.12.9 SINAPI/87904 Chapisco ri, 53,76 5,99 7,49 402,53 

1.12.10 SINAPI/87548 Reboco 53,76 15,23 19,04 1.023,46 
1.12.11 5lNAPl88489 TintaÀcrilica m2  53,76 9,88 12,35 663,94 
1.12.12 SINAPI/88495 MaasaAcrilica m2  53,76 5,34 6,68 358,85 
1.12.13 SINAPI/88483 SeladorAcrilico rii 53,76 2,12 2,65 142,46 
1.12.14 SINAPI/95468 Esmafle sobre Ferro 8,00 25,30 31,63 253,00 
1.12.15 SINAPI/739321001 Grade de F, W 4,00 209,10 261,38 1.045,50 

TOTAL GERAL (R$)  149.069,18 
Referência.: SINAPI MAIO 2017- DESONERADO 
601=25% 
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Eis.:________ 

MunícTpio c7õ Atará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO II 

Rubrica 

Prefeitura Municipal de Acará 

Trav. São José no 120, Bairro Centro, cidade de Acará/Pará 

ATT: Comissão Permanente de Licitação 

REF: CONVITE N°16080112017 - CPL 

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 

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

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

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

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

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

disposto no inciso XXXIII do art. 7 0  da Constituição e na Lei n°9.854, de 27 de outubro de 1999, 

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

emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 

Local e Data. 

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

PREFEITURA DE 

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

n 



MunicTjMo d6 Atará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO 111 

A 
Prefeitura Municipal de Acará 
Trav. São José n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/Pará 
ATT: Comissão Permanente de Licitação 
REF: CONVITE N°160801/2017 - CPL 

Rubrtca 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MIRCRO E PEQUENA EMPRESA 

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

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

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

(nome do representante 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 

disposto no presente EDITAL do CONVITE N°1.6080112017 - CPL, sob as sanções 

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

considerada: 

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

1411212006 e suas alterações; 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3 1  da Lei Complementar 

n° 123, de 1411212006 e suas alterações. 

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

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

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

vedações constantes do parágrafo 40 , art. 3 1 , do referido Diploma Legal. 

Local e Data. 

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

PREFEITURA DE 

(SACARA 
;7 	Cflflrwr Travessa São José n ° . 120— Praça da Matriz centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-000 



ris.:________ 

MunicTpio d6 Acará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO IV 

L Rubnca 

A 
Prefeitura Municipal de Acará 
Trav. São José n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/Pará 
ATT: Comissão Permanente de Licitação 
REF: CONVITE N °16080112017 CPL 

n 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

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

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

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

(nome do 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 

todos os requisitos de habilitação exigidos neste Edital, quanto ás condições de habilitação 

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

trabalhistas, bem como de que está ciente e concorda com o disposto neste Edital em referência 

Habilitação e Proposta de Preços, constantes dos itens 11 e 12 do edital do CONVITE 

N°16080112017 - CPL. 

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

Local e Data. 

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

lY 	

t

PREFEITURA DE 

fl' dACARA 
J Travessa São José n o. 120— Praça da Matriz centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-000 



fls.:__________ 

Município dó Acará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO AARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO V 

Rubrica 

A 

Prefeitura Municipal de Acará 

Trav. São José no 120, Bairro Centro, cidade de Acará/Pará 

ATT: Comissão Permanente de Licitação 

REF: CONVITE N°16080112017 - CPI- 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 

DE SUA HABILITAÇÃO 

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

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

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

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

do documento) e inscrito(a) no CPF/MF sob n° ...................DECLARA, sob as penas 
da lei ,que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no processo 

licitatório do CONVITE N°16080112017 - CPL, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores 

Local e Data. 

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

a PREFEITURA DE E 

AcARA 
j 

Travessa São José no. 120— Praça da Matriz centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-000 



ANEXO VI 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

A 
Prefeitura Municipal de Acará 
Trav. São José n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/Pará 
ATT: Comissão Permanente de Licitação 

r- , REF: CONVITE N°16080112017 - CPI- 

Senhora Presidente: 

Em atendimento ao convite solicitado, que objetiva Contração de empresa especializada de 
engenharia para realizar serviços de recuperação das instalações elétricas internas e externas 

4i4i do hospital municipal de Acara/PA, aprepy$s sÜintes condições 

1) - Preço Global da Proposta: R$ 	(POR EXTENSO); 
2) - Prazo de Execução de Serviços: 	 dias; 
3) - Prazo de Validade da Proposta: 	 dias; 
4) - Condições de Pagamento: 
5) - Dados Bancários 

Na oportunidade, declaramos submissão aos termos expressos no referido convite e seus 
anexos. 

Atenciosamente, 

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

Papel timbrado do licitante 

PREFEITURA DE - 	7 

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



Fis.:______ 

Municfpio dó Acará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
Processo n° 16080112017-2017 

CONVITE N°16080112017 - CPL 

Rszbflca 

Eu, 	 , (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador 
do RG n°  PC/(IJF), e do CPF n° - , na condição de 

representante devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) doravante 

denominado simplesmente (Licitante), para fins do disposto no item 14.7 do CONVITE 
N°16080112017 - CPL, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 
Brasileiro, que: 

(a) A proposta apresentada para participar do CONVITE N'16080112017 - 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 do CONVITE N°16080112017 - CPL, por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; 

(b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do CONVITE N°16080112017 - 

CPI- não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato 

do CONVITE N°160801/2017 - CPL por qualquer meio ou por qualquer pessoa: 

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

outro participante potencial ou de fato do CONVITE N°16080112017 - CPL quanto a participar ou 

não da referida licitação; 

..fl (d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do CONVITE N°16080112017 - CPI-

não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer 

outro participante potencial ou de fato do CONVITE N°16080112017 - CPL antes da adjudicação 

do objeto da referida licitação; 

(e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do CONVITE N°16080112917 - CPI-

não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 

qualquer integrante da Comissão Permanente de Licitação responsável pelo certame antes da 

abertura oficial das propostas: e 

(f) Que 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 

- 

V 	PREFEITURA DO - 

$/ACARA 
Travessa São José n°. 120— Praça da Matriz centro - Acará 1 Pará - CEP .68690-000 	 . 
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FUNDO  MUNICIPAL DE SAUDE 

\• .37•' 

MINUTA DE CONTRATO 

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de ACARÁ, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE, CNPJ-MF, N° 11.750.86910001-70, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste 
ato pelo(a) Sr.(a) AMANDA OLIVEIRA E SILVA, PREFEITA MUNICIPAL, e do outro lado  
CNPJ/CPF __ , com sede na  , de agora em diante denominada CONTRATADA(0), 
neste ato representado pelo(a) Sr(a).______________ 	, têm justo e contratado o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL 

1.1 - Reduperação das instalações eletricas internas e externas do hospital municipal de Acará/PA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1 - Este contrato fundamenta-se na Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações, bem 
como na licitação na modalidade CONVITE, n° 1/2017-160801. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas na ÓRDEM DE SERVIÇO, 
no processo licitatório n° 1/2017-160801 e neste termo contratual; 

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a 
terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato; 

3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE as notas de empenhos e 
respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual; 

3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente 
com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução dos serviços; 

K'5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que gerou este Contrato, decorrente do(a) CONVITE n° 
1/2017-160801. 

3.6. Providenciar a imediata correção, das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante; 

3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § 10, do art. 65, da 
Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

4.2-Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 

TV SÃO JOSÉ N°120 



Estado do Pará 	 -- - 

j 	 GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 	 7., '• 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 	 -. 
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43-Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, 
diligenciando nos casos que exigem providências conetivas; 

4.4-Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor 
Competente. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará na data de sua assinatura, extinguindo-se em 31 de Agosto de 
2018, podendo ser prorrogado de acordo com a lei. 

5.2 - A total e completa execução do objeto só será considerada após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo 
dos Serviços, atestando que o objeto contratual Ibi realizado corretamente e atendeu às especificações constantes do 
ajuste em questão. 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei n° 8.666/93, e poderá 
ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE ;  com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante 
comunicação por escrito. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução 
do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes 
penalidades: 

- Advertência; 
- Multa; 
- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento de 

contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

yotivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade; 

7.2. As multas previstas acima serão as seguintes: 

- Multa por inexecução parcial do ajuste: 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor contratual. 

- Multa por inexecução total do ajuste: 30% (trinta inteiros por cento) sobre o valor contratual. 

- Multa por dia de atraso no início dos trabalhos após o decurso do prazo: 0,5% (meio por cento) por dia sobre o 
valor contratual, até o máximo de 1.0 (dez) dias, incidindo, após, a multa por inexecução parcial ou total, conforme o 
caso. 

- Multa por descumprimento de cláusula contratual: 0,5% (meio por cento) sobre o valor contratual, por dia, até seu 
cumprimento. 

- Multa pelo não atendimento das exigências formuladas pela fiscalização: 1% (um inteiro por cento) sobre o valor 
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contratual, por dia, até seu atendimento 

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do 
interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do 
pagamento, se julgar conveniente; 

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à 
penalidade; 

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada 
durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis; 

1.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão 
aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da autoridade competente do 
CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas. 

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE 

8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 	(j, a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da 
data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período 
respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e de conformidade com as 
notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta 
adjudicada e da órdem de serviço emitida. 

Parágrafo Unieo - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre de ato ou fato atribuível à Contratada, 
aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o. produto resultante da multiplicação 
desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de 
atraso. 

- Os serviços serão medidos e o pagamento será efetuado em conta corrente da CONTRATADA, ou através de 
cheque nominal a CONTRATADA. 

8.3 - A CONTRATADA ficará sujeita às retenções cabíveis, fiscais e das contribuições ao INSS, decorrentes de 
legislações específicas, bem assim à comprovação de regularidade para com o FGTS e INSS, decorrentes do objeto 
deste contrato. 

8.4 - Quaisquer pagamentos não isentarão a contratada das responsabilidades contratuais, nem implicarão na 
aceitação dos serviços. 

CLAÚSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

9.1 - O objeto deste contrato será recebido pela contratante consoante o disposto no. artigo 73 da Lei federal n° 
8.666/93 e demais normas pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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10.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, 
na dotação orçamentária Exercício 2017 Projeto 0901.103020014.1.008 Reforma e Ampliação do Hospital 
Municipal, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações, ficando o saldo pertinente aos demais 
exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

11.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.° 8.666/93, desde que haja 
interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES 

12.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislaÇão específica, consubstanciada na Lei n° 8.666, de 21 de 
("nho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de 

contratos e disposições de direito privado. 

12.2 - Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o instrumento convocatório que 
o precedeu, seus anexos, e a proposta da contratada, constantes do processo licitatório n° 1/2017-160801. 

12.3 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições avençadas em face da superveniência de normas 
federais e municipais disciplinando a matéria. 

12.4 - Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das cláusulas do ajuste poderá ser 
entendida como aceitação, novação ou precedente. 

12.5 - Fica eleito o Foro da cidade de ACARÁ, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, 
caso não sejam dirimidas amigavelmente. 

12.6 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em 
02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas 
testemunhas abaixo. 

ACARÁ - PA,  

CONTRATANTE 
	

CONTRATADA(0) 
Testemunhas: 
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