
Municipio dEi Acará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ' ACARÁ • 	
1 	PODER EXECUTIVO 

• 	 EDITAL DE CONVITE N°. 09040212Q18 - CPI_ 
. PROCESSO N° 09040212018 

DATA DA REALIZAÇÃO: 251041.2018 
HORÁRIO DE INICIO DA SESSÃO: às 11:30h (horário oficial de Brasília — DÊ) 

• 	 LOCAL: Prefeitura do Município de Atará - Pará 

O MUNICIPIO DE ACARA —ESTADO DO PARA - PRESTURA MUNICIPAL DE ACARA, 
corn 5sede a Trav. São Jose n°120, Bairro Centro, cidade de Acara/PA, por intermédio do E xm a 

Sr'. Prefeita Municipal, mediante, mediante Comissão Permanente de Licitação designada pela 
Poitiria n° 041, de 02 de janeiro de 2017, publicada em 02 dejaneiro de 2015, quadro de Avisos 
da Preitura Municipal do Acaá - Pará, torna público para conhecimento dos interessados que 
fará realizar processo Licitatrio na modalidade CONVITIt do tipo Menor Preço e nas 

•r condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

A sessão de processamento do CONVITE será realizada no horário e data supracitados, na sala 
de abertura de licitações, situada à Trav. São José n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/PA, e 
será conduzida pela Presidente e Membros da Comissão Permanente de Licitação, designados 
nos autos do processo em epigrafe, acompanhada pela Assessoria Técnica e Jurdica do 
Município e demais interessacos.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 oficialrr ante capacitados e designados pela administração municipal 

El_1 DA LEGISLAÇÃO REGENTE DA LICITAÇÃC iÔA CONTRATAÇÃO  

1.11 O procedimento licitatóriu obedecerá, integralmente, E! Lei Federal n° 8.66619, a Lei 
Complementar n° 123106 e suas alterações e a Lei Federal no. 8.078190 - Código de Defesa do 
Consumidor, e demais normas e exigências legais e regulamentares .pertinentes deste Edital, 
inclusive no tocante a fiscalização e acompanhamento por est,i Prefeitura Municipal 

' 	 2 DO ÔBJETO 

2.1. A presente licitação tem como objeto a Contração de empresa especiaIizsda de 
engenharia para realizar serviços de construção e execução do pórtico principal de 
entrada no município de Acará/PA, conforme os. termos e anexos deste CONVITE, que são 
partes integrante e indivisível do presente instrumento convoc:tórió. 

DO PRAZO 

3.1. A prestação dos serviços deve ser no prazo máximo dê. 60 (sessenta) dias, a cuntar da 
emissão da Nota de Empenho,, emitida pela Prefeitura Municipal. 

4 DO tfP LOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO 

4.1.0 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 

PREFEITURA DE 

UEDO cONTflUflO UMA NUUA WUTÓRA. 
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4.1.1. O valor estimado da presente Licitação é de R$ 139.926,97 (cento e trinta e nove mil e 
novecentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos). 

.5.DADOT 

5.1. As despesas decorrentes da .qontratação da prestação d5s serviços, objeto desta licitação 
correrá. à conta das dotações &çarnentárias previstas no orçaviento financeiro do ano de201 8: 

DOTAÇÃO ESPECIFICAÇÃO E. tE 
DESPESA 

r07122.0007.2.110 Manutenção da Secretaria de Obras 44.9051.00 

• 	. 6. DA ABERTURA, DIA, HORA E LOCAL  

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

6.1.1. No dia 25/0412018 às 11h30min, recebimento e abertura dos envelopes contendo a 
documentação de habilitação propostas de preços, que deverão ser entregues em envelopes 
separados e fechados. 

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

62 Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no primeiro dia útil 
•subquente, mesma hora e cal, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator ou 

•r fato Imprevisível. 

7.DAP 

7.1.iPoderá participar desta licitação qualquer pessoa jurídica de direito privado, cujo ramo 
merantil seja pertinente com c objeto da mesma que: 

7 .i.4 Atendam às condições deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação 
exigida para habilitação 

7.1.1 Não esteja sob falênci.i, recuperação judicial, recüração extrajudicial, concurso de 
credores, dissolução, liquidação, consórcios de empresas, e ro sejam controladoras, coligadas 
ou subsidiárias entre si. 

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

E 
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apresentação da proposta, na 'forma da Lei, conforme Art. 3j, § 31  da Lei n° 8.666193 e suas 
alterações. 

7.3. Quando da participação (ias Microempresas. e, 	de Pequeno Põrte deverão ser 
adotados os critérios estabelepidos nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 12312006 e 
alterações. 	 . 	

. 	 • 1 

7.31 A comprovação de regularidade fiscal das microempreas e empresas de pequeno porte 
somente será exigida para eleito de contratação, observado o disposto nos §§ 1 0  e 29  do art.  
43 da LC n° 12312006, atualizada pela Lei Complementar ii °  147/2014 e no art. 41  do Decreto 
6.20412007. 

r 7.3.2. As microempresas e empresas de pequeno pqrte 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 correspondera ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Publica, para a 
regularização da documentação: . . 

7.3.4. A não regularização da çjocumentação, no prazo previstp no subitem anterior, implicará na 
decadência do direito da micrompresa  ou empresa de pequpio porte vencedora a contratação, 
sem prejuízo das sanções preustas no art. 81 da Lei no 8666, de 21 de junho de 1993, sendo 
facultado a Administração co4vocar 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 micrempresas e empresa de pequeno porte deverá ser apresentada, 
' ainda, declaração de que detêm tal condição, segundo previsão do art. 11 do Decreto n° 

6 204/2007, para que possam gozar dos benefícios outorgados pela Lei Complementar n° 
123106 e alterações, podendo ser utilizado o modelo constante do (Anexo III). 

7.3.6. A falsidade de declaração prestada objetivando os bnefícios da Lei Complementar n° 
123, de 14 de dezembro de 2Q96 cracterizara o crime de ayg, trata o art. 299 do Código Penal, 
sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais edasanção prevista em leis. 

qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao Órgão promotor da 
a da qual tal, servidor ou dirigente seja, sócio, dirig.nte ou 

e tenha sido associada ao Consultor ou qualquer outra entidade 
ásico: 

7.4. Não poderão concorrer dir9ta ou indiretamente nesta licitação 

7.4.1. Servidor ou dirigente d 
licitação, bem assim, a emp 
responsável técnico. 

7.4.2. Empresa associada ou 
quê tenha elaborado o Projeto 
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7.5, A Licitante arcará integraii'ente com todos os custos de preparação e apresentação de sua 
proposta de preços, independente do resultado do procedimento licitatário; 

7.7. Nenhuma empresa ou instituição vinculada à entidade liqítante será elegível para participar 
deste processo licitatório. 

7.8. Não será admitida nesta licita ção a participação de: 

a) Consórcio de empresas, sob nenhuma forma; 

• b) Ërnpresa declarada inidônsa por órgão ou entidade da administração pública direta ou 
• indiréta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal; 

c) Empresa que esteja cumlindo suspensão temporária cé participação em licitação e/ou 
impedimento de contratar com a Administração Publica 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 nosúltimos 180 (cento e oitenta) dias 
anteriores à data da publicaçãd desta licitação; 

o Pàréntes da autoridade responsável pela homologação do procedimento (Acórdão n° 
60712011 -Plenário, TC-002.12812008-1, rei Min-Subst André Luís Carvalho, 16.03.2011); 

g) Deputados e Senadores, de modo direto ou indireto, segundo o art. 54, inciso 1, alinea "a" e 
inciso II, alínea "a" da Constituição Federal (Acórdão n° 17931201 1-Plenário, TC-011.64312010-2, 

r\ 
rei Min. Valmir Campelo, 06.01.2011),  

7.9 O processo de habilitação obedecera as disposições contidas no art. 27 da Lei n° &666/93, 
observadas as alterações determinadas pelo inciso XXI do art37 da Constituição Federal. 

DA SOLICITACAO DE 

8.1. Os pedidos de escIarecimkntos referentes ao processo Iictatório deverão ser solicitados por 
qualquer pessoa e enviados por escrito, ao Presidente da Comissão Permanente de Ucitação 
em ate 02 (dois) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da sessão publica, por uma 
das seguintes formas: :•. 

8.1.1. Mediante entrega protocólizada; 

8.1.2. Para o e-mail: licitacao_.carahotpiaiI.corn 	• Á 
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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 inclusãode adendos e/ou esclarecimentos 
neste Edital, especialmente no dia anterior a sua realização. 

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

8.5. As respostas aos esclarec mentos prestados pela Comissão Permanente de Licitação serão 
anexadas nos autos do proc.isso licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 
interessado. 

E 	9 DA I'IIPUGNAÇÃO 00 ATO CONVOCATORIO 

9.1. Até 02 (dois) dias úteis aites da data fixada para realização da sessão pública qualquer 
pessoa poderá impugnar o cto convocatório deste Edital. dirigido por escrito à autoridade 

• superior, por intermédio da Comissão Permanente de Uritação, protocolado no eguinte 
endereço: Trav. São José n° 1 20, Bairro Centro, cidade de Acará/PA, no horário de 08h ás 13h, 
amparado pelo art. 109. inciso. 1 e II e no parágrafo 6° da Lei n°. 8.666/93 e suas alteraçes. 

• 9.1.1. Caberá ao Presidente d Comissão Permanente de L'citaçâo decidir sobre a impugnação 
no prazo de 24 (vinte e quatro horas). 

9.14. Acolhida à :impugnaçãc contra o ato convocatório, desde que altere a formulação da 
proposta de preços, será defin:fr' e publicada nova data para realização do certame. 

9.2. A impugnação feita tempe ;tvamente pela licitante não a impedira de participar do processo 
licitatório até o trânsito em julgdo da decisão a ela pertinente; 

9.1 A licitante que, injustificaci..imente e sem fundamento, recorrer da decisão do Presicnte da 
Comissão Permanente de Licitação, quer através de recurso administrativo, quer por ação 
judicial fica ciente que, ten& seu pleito denegado, poderá: ser acionado judicialmente para 
reparar a dilação temporal 2 os danos causados a Administração Publica pela ação 
prorrastinatória. 

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

A 	PREFEITURA DE 

r1IACARA 
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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 Federál n°. 8666193. 

L 10 DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 

10 1 As licitantes Interessadab deverão apresentar a documentação de habilitação e propostas, 
no dia, horário e local fixado  neste Edital, nos envelopes n 0  üi - HABILITAÇÃO e n° 02 - 
PROPOSTA DE PREÇO, feePados, indevassáveis é distintps, endereçados à PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ACARA, com a.seguinte identificação na,  artis externa: 

O)  

ACARÁ-PARÁ 
E LICITAÇÃO 
RRO CENTRO, ACARÁ/PA. 
SOCIAL COMPLETA DO LIc:jTANTE. 

ENVELOPE N°01 (HABILIT 
PREFEITURA MUNICIPAL 1 
COMISSÃO PERMANENTE 
TRAV. SÃO JOSÉ N°120, E 
NUMERO DE CNPJ E RAZ) 
DATA E HORA DA ABERTL 
REF. CONVITE N° 09040212 

ÏRVELOPE N°02 (PROPO 
PREFEITURA MUNICIPAL 1 
COMISSÃO PERMANENTE 
TRAV. SÃO JOSÉ N° 120, E 
NUMERO DE CNPJ E RAZ) 

• bAtA E HORA DA ABERTL 
RS. CONVITE N° 09040212 

10.1.1. Os envelopes deverão 
pelos membros da Comissão 
certame. 

ACARA-PARA 
LICITAÇÃO 

RRO CENTRO, ACARÁ/PA, 
SOCIAL COMPLETA DO LICITANTE. 

estar lacrados e rubricados, sendo abertos somente em público 
Permanente de Licitação, na data e hora determinada para o 

10.1.2. Todos os documentos do interior dos envelopes 14° 01 - HABILITAÇÃO e N° 02 - 
PROPOSTA DE PREÇOS de1i'erão 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, anão ser 
como ouvinte. 	 . 

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

PREFEITURA DE 

.. 
	 'SACARA 
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11.,  DO ENVELOPE N°01 -.HAiLITAÇÃO 

11.1. Para habilitação neste CQNVITEa empresa interessada deverá: 

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

iii DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

11.2.2.. Cópia do RG e CPF dos  sócios da empresa Licitânte devidamente autenticado em 
cartório ou por servidor público'me.diante 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 seuta  administradores, a Lei n° 10.40612002 (Código Civil Brasileiro), 

11 25 Inscrição do ato consttutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 

11.2.6. Decreto de autorizaço, 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. 

11.1 DOCUMENTAÇÃO REL4TIVA A 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 à sede da licitante pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com objeto desta 
licitação; 

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

11.3.3.1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa 
da União, regularidade à Seguridade Social ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, 
expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), da sede da licitante; 
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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 d o Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeito negativo, 
expedida pela Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte; 

11 34 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regularno 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-Léi n°. 5.452, de 1 0  de maio de 1943 
(Lei n0.12.440, de 07 de junho de 2011). 

11.4. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

114.1. Registro ou inscrição n4 entidade profissional competente; 

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

11.5. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUAUFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA: 

11.5.1. Certidão negativa de feitossobre falência, recuperação judicial ou recuperação 
ffia  extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante. 

ZV  

11 .6 OUTROS COMPROVANTES E ELEMENTOS: 

11. Declaração da EmØR4 de 4U" 6,1. 	se& Íà&f tra5IhWdtQS mé$Qés de 
14 a 18 anos, conforme tbb!ce2treJMo7ó SHM M,,tperme 
(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 está ciente e concorda com o disposto no Edital em 
referência (Anexo IV); 

11.6.3. Declaração de inexistência de fato supervenient impeditivo de sua habilitação, 
atestando a inexistência de citcun*tâncias que impeçam a empresa de participar do processo 
licitatorio, (Anexo V) 

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

11.64. Os documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do 
proponente. Não se enquadrni 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 
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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 devera ser apresentada em 01 (uma) via impressa, isenta de 
emendas, rasuras, ressalvas, qlterações 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, substruindo-se o termo Habilitação plo 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. 

12.13. 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 como a autenticação de documentos pela Comissão 
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 qeverMM W2,apresentada de acordo com o modelo Anexo VII, 
contendo nome completo, cPF, estado civil, nacionalidade e número do telefone celular do 
responsável da empresa que assinará o contrato. Ua 

12.3 Nome, razão social, e414Wø 	I41J( 0 	 Pesoas 
/\ Juricpcas no Ministério da Faz nda — CNPJ do Ministério da Fazenda; 

12.4 A Proposta de Preço dev rá conter (Anexo VI): 

a) Peço global, do objeto licitaí Jo, em algarismos e por extenso, em moeda corrente do país. 

Travessa são José no. 120— Praça 

a com indicação de preçospor item, unitário e total, em moeda 

ia de Preço (Anexo VII). 

não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data da abertura 

sentar, sob as penas da lei, em especial o art. 299, do Código 
Elaboração Independente de Proposta, conforme (Anexo VII) 

Centro — Acará / Pará — CEP 68690-000 
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a)Ojçamento constante de p1 
corrente do país (Anexo VII). 

b) Resumo Financeiro da 

c) Prazo de validade da propi 
da Licitação. 

12.5. As empresas deverão 
Penal. Brasileiro, Declaração 
deste Edital. 



MunicTpio dó Acará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO AcARÁ 
PODER EXECUTIVO 

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

'EI 	 1$. PROCESSAMENTO DA LiCITAÇÃO 

13.1. A licitação será processada e julgada nos termos da Lei n°. 8.666193 e suas alterações, e 
supiementada pelas demais legislações vigentes que regem amatéria. 

112. Da sessão será lavrado ata circunstanciada que registrará todas as ocorrências que 
interessem ao julgamento da liëitação. 

13.3. As reuniões para recebimento e abertura dos invólucros de documentos de habilitação, e 
, proptstas, das reclamações e. impugnações feitas e as demàis ocorrências que interessem ao 

julgamento da licitação, serão lavrdas as atas .circunstanciadas, devendo as mesmas serem 
assinadas pelos membros da Comissão e também pôr todas os 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. 

13.8. A Comissão inabilitará o Licitante e desclassificará as propostas que não contiverem as 
informações requeridas nos iteris 11 e 12, respectivamente, ou que contrariarem este Ed a l. 

F  0P 

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

13.7. A Comissão 'Perman$ØiJíL....pjPJPtflqJ*J9'T!itéfl•  'R*jI e e 
p 	1* 	 — 	LI 	 * 

julgamento da documentaçt na 'm 	seb delbertura &ff!EMao bflrwVütra, eM data a 
ser oportunamente divulgad 93koiR, fltQ 	RrnJ)tPJ!ftfl qflpm99çs 

13.$, Anunciado o resultado d habilitação, o Presidente da Lomissão Permanente de Licitação 
interpelara os licitantes quanto a sua intenção de interpor rectirso, que, se havendo desistência 
expressa, mediante a assinatura do "Termo de Desistência de Interposição de Recursos' poderá 
dar prosseguimento aos trabaRiosr com a abertura dos envelopes da Proposta. 

13.9. Caso os envelopes contendo a documentação e propostas não sejam abertos na mesma 
sessão, todos os envelopes serão lacrados, rubricados por todos os membros da Comissão de 
Licitação e pelos licitantes presentes e guardados em cofre ate a data marcada para a 
reahtação de nova sessão, devendo constar em ata essa ocorrência, com a indicação da 
qiiartidade de envelopes recebidos. . . . . 

1110. Após o Presidente da 
1 

ÇÇornissão Permanente de Licitação declarar encerrado prazo 
para recebimento dos envelopes, com os documentos de tiabilitação e com as propostas, 
nenhum outro poderá ser recebido 

PREFEITU t 

tdAcARg ItoC COMATaULMALI LIMA UMA MATÓMA. 
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Munici'io't Acará 
• 	 ESTADO DO PARA 

• PREFEITURA MUNICIPAL DO AQARÁ 
PODER EXECUTIVO 

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 prã apresentação de nova documentação ou de outras propostas, 
escoimadas das causas que determinaram a inabilitação ou a desclassificação. 

13.13. A critério da Comissão.,Fêrmanente de Licitação, nâ&serão considerados motivos para 
inabilitação ou desclassificação as simples omissões formais, na documentação ou proposta, 
que sejam irrelevantes, não prejudiquem o perfeito entendimento da proposta. e não 

[ comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório 

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

13.15. Quaisquer declaraçõesYreclamações ou impugnações feitas posteriormente à iavratura 
das atas não serão levadas em consider MK, EFE 00 TU IRIADE 

14 DO CRITÉRIO DEaTSAMENØtQÂS flps**jas iR 

14.1. No julgamento das prèpostas classificacas por atehder aos aspectos docqmentais 
exphcitados no item "EnvelopeHABILITAÇAO", atendklas as condições prescritas neste 
Edital, será adotado o critério de MENOR PREÇO, entendehdo-se como tal o valor total da 
proposta, sendo a adjudicação efetuada a uma única licitante, 

14.2.. O Presidente da 
das Propostas dos licitantes habilitados, desde que tenha havido renuncia expressa e unânime 
do dtreito de recorrer ou se findo o prazo legal, não tenha havido interposição de recurso ou, 
ainda, após o julgamento de eventuais recursos interpostos 

E 

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 tspropõstas  que sejam omissas, vagas, imponham condições, 
ocasionem dúvidas quanto ad seu teor, contenham preços excessivos ou manifestamente 
inexequíveis ou não atendam Sós requisitos deste Edital e seus anexos. 

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

14.6. No caso de empate entrt duas ou mais propostas, obedecido ao disposto no § 20 , do art. 
30, da Lei 8 666/93, modificada pela Lei 8.88à/94, o desempate se fará, obrigatoriamente, por 
sorteio, em ato público, para otual todas as licitantes serão convocadas. E 

PREFEITURA D 

SVACARA 
ÇØNSTUEEEMAÕ UMA MOE/A OS 
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MunicTpio dó Acará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL Do' A CARA 
PODER EXECUTIVO 

14.7. Caso exista algum fato que impeça a participação de dgum licitante ou o mesmo tenha 
sido, declarado inidôneo parq 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. 

14.9. Serão desclassificadas 	propostas: 

14.9.1. Que a juízo da Comissão Permanente de 'Licitação nt'o atenderem aos requisitàs deste 
processo, bem como, aquelas cujos preços sejam baseados em moedas estrangeiras ou nas 

r- propostas de outros concorrentes, inclusive com oferecimentc 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 condiç'es dcima aComissão Permanente de Licitação classicará as 
propostas em ordem de merr preço Sera vencedor 01 icitante que apresentar proposta de 

VíÀ
acordo com qs eapecíficações  do edital e ofertar menor pro o, (tipo de licitação mer'or preço 

NgU 
global por iter'); 

14.11. No caso de igualdade entre duas ou mais propostas a Co2;401P2ermanente de Lcitação 
procederá ao desempate consilerando como critério o sorteio,  blico, para o q:il todas 
as licitantes serão convocadas sendo vedado qualquer outro processo; 

14.1.1.1. É assegurada, no »rasente processo licitatôrio, corno critério de deseniQate, a 
preferência de contratação parei as niicroempr€sas e empresas de pequeno porte. 

14.11.2. Entende-se por emp:1te  aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
miôroemprésas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores ao melhor preço ob do (menor proposta). 

.14.11.3. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais, bem classificada deverá declarar, 
por .escrito, que aceita oferece( proposta com valor inferior ac'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' da LC 12312006 e alterações. Havendo interesse 
em formular nova proposta, dy"erá apresentá-la em até 03 (três) dias úteis, situação em que 
será adjudicado em seu favor ,o objeto licitado, preenchidas is exigências deste Edital e seus 
anexos. 

14.12. Não ocorrendo à contra'ação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
prevista no subitem anterior, serão convocadas as propostas remanescentes que poçvequra se 
enquadrarem na ordem classifkatória, para o exercício do mermo direito. LYÇ \ 

PREFEITURA 
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Municipio db Atará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DQ A CARA 
• PODER EXECUTIVO 

14.12.1. O tratamento diferenàiado 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 dà 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 licitnte, 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 consonância com o art. 109, incisos 1 e II e no parágrafo 6° da Lei n°. 8.666193 e suas 
alterações, dirigidos por escritc, à à'jtoridade superior. po7ntermé4 da Comissão Permanente 
de Licitação. a qual poderá reconsiderar sua decisâo, no prazcs de 6fldois) 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 art. 109 da Lei n ° . 8.666/9a e suas 
alterações terá efeito suspeisivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e 
presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos 
demlais recursos. WN 

• 15.11.3. O recurso interpostp, Ice ctc1p.:»mismcy. 	 na 
Sala do Departamento de Licitações, prédio da Prefeitura Municipal do Acara, Estado do Para, 
sito à Trav. São Jose n° 120, Bairro Centro, cidade de Acara/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 devidamérte fundamentados, protocolizados 
dentro do prazo legal 

15,2» Mantida a decisão da Corhissão Permanente dé Licitação, caberá representar a autoridade 
competente, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partn do dia útil subsequente a data de 
sua comunicação, que decidirá sobre a sua procedência ou não, após manifestação da 
Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Acará. 

16 DA ADJUDICAÇÃO EHOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO  

16.1. DA ADJUDICAÇÃO: 	
• 

1 	 fl \( V• 	PREFEITURA DE .0 

't'ACARIt 
NOVAPITA 
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Municipio)SAcará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

16.11. A execução do objeto licitado deste CONVITE será adjudicada a licitante, depois de 
atendidas as condições deste gditãl, com a devida publicaçãonos órgãos oficiais e/ou no quadro 
de aviso da unidade gestora. - 

162 DA HOMOLOGAÇÃO 

16.11. Após a divulgação do resultado de julgamento dás propostas e decorrido o prazo 
'recursal previsto em lei, e adjudicado o objeto à 'licitante vencedora do certame, o mesmo será 
homologado pela autoridade ?ompetente da PREFEITURA.. MUNICIPAL DE ACARA, com a 
devida publicação nos órgãos eficiais 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 cabíveis, se tiver conhecimento de qualquer 
fato, ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone a 
idoneidade ou a capacidade financeira, tébnica ou administrativa. 

17.1 É facultado à Administração, quando ocorrer à hipótese do item anterior, adjudicar o objeto 
licitado aos licitantes remanesentes. convocados na ordem de classificação, desde que nas 
mesmas condições da propostad"J"@, - , rimeira colocada, ou a licitação poderá ser revogaria, 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 a. 87 da Lei n°. 8.666/93 e suas 
alterações. 

18. 	 HS1D}W.. 

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

18.2. Na ocorrência de revopção do procedimento licitatóno, não será devida ao hcitante 
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 obrigaçào de a Prefeitura Muniõipal de Acará, indenizar licitantes, sob 
qualquer das hipóteses. 

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

PREFEITURA DE 

ACAH 
- 	 , 	 - , 	 UNlS CONStJlNOO OM 	 K!l% RrA. 
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Municipio 33 Atará. 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO AcARÁ 
PODER EXECUTIVO 

19 DA RESCISAO 

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

20. DAS OBRIGAÇOES 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 ONUS E 

21.1. Serão de inteira e exclusiva responsabilidade da firma vencedora na forma do art. 71 da 
Lei n° 8 666/93, os salários dos empregados e todos os encargos previstos pelas leis fiscais, 
comerciais, sociais e trabalhiçtas, inclusive os relativos a - acidentes de trabalho, impostos, 
gratificações, etc., decorrentes ao contrato que veC 

 NÉ 
 ser celebrado. 

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

KERM 
21.2. Caberá ao licitante vencedor: 

~212 12 

a) Responder pelos danos eventualmente causados ao contratante quando praticados 
involuntariamente por seus empregados. 

b) Assumir inteira responsabiliaade 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 s 'rviço -público; 

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

f) Rsponsabilizar-se inteiram'?nte pela boa execução do objeto licitado, bem como pelo fiel 
cumprimento da programação desses serviços, previstos nest e  . Edital e seus anexos.  

22. 6,  DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
 

PREFEITURA 

't'AcARA 
Travessa são Jose n° 120— Praça da Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690 000 



Munícfk Acará 
ESTADO DO PARA 

PREPgITUÀA MUNICIPAL DÓ A SARA 
PODER EXECUTIVO 

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 ri2  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 ocontrato 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 propostas pela primeira classificada, inclusive quanto 
aos, preços, ou revogar a licitação, independentemente da aplicação das sanções previstas 
neste edital. 

7 

à,  R22.5. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante 
vencedora que tenham servido de base para o julgamento da lcitação, bem como as condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, independentemente de transcrição. 

22.6. Correrão por conta da Contratante as despesas de publicação do extrato do contrato nos 
órgãos de publicidade oficiS e/ou no quadro de avisos da unidade gestora, que será 
providenciada até 10 (dez) dias corridos. 

227 aCc?it t 
órgãos de publicidade oficial e/Øu no quadro de aviso da unidade gestora 

22.8. Poderá a proposta da liçtante 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 formaliza ,do e conterá neóessariamente'as condições especificadas neste 
instrumento convocatório, confcame Anexo 1 

22.10. Todo contrato administrativo deverá OBRIGATORIAMENTE ser assinado digitalmente. 

23 i9AS CONDIÇOES DE PAGAME 

23.1. O pagamento será efettiado até o 30° (trigésimo) dta, 
liqu idação  da nota fiscal atestada pelo setor competente. 

... . .. 
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Muníc'rõio a Acará 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DOA cARA 
PODER EXECUTIVO 

23.2. A nota fiscal deverá ser preenchida em nome da Prefeittira 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 ppr 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 horà;por técnico autorizado; 

25.  

25.1. A Empresa contratada total ou parcialmente inadimpL?nte serão aplicadas as sanções 
legais, a saber: 

a) Advertência 
	

•ÇJ j4rL. FE IIIRA1)E 

b) Multa administrativa, gradi4 
total, o equivalente a 20% (y 
sanções, 

c) Suspensão temporaria,41 

Administração, por prazo não 

d) Declaração de inidoneic 
perdurarem os motivos det( 
forma de lei, perante autorid 

seu 

artf çat tfP 	ão e 1 	ent 	htra$r m a 
perior a 02 dois) anos; 

para licitar, e contratar com a Administração Pública enquanto 
iantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na 
que aplicou a penalidade; 

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

DAS  

26.1. É facultada, a Comissão ferrnanente de Licitação ou autoridade superior em qualquer fase 
da licitação, promoção de diligência destinada a esclarecerou complementar a instrução de 
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 Sõebimento das mesmas. 

r. 
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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 cphhecimento integral do objeto em 
licitação, bem como aceitação incondicional do presente EDITAL, não sendo aceitas alegações 
de desconhecimento de qualqi4er clausula ou condição 

26.5 A Comissão Permanente de Licitação poderá desclassificar a licitante que, no decurso da 
licitação, não agir com lisurâ e decoro e/ou atentar contra a idoneidade da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ACARA, ou quando o representante legal da licitante se portar 
inconvenientemente durante licitação, sem que lhe aista o direito a reclamação ou 

/\ indnização de qualquer natureza; 

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

26.1. A decisão da Comissão somente será considerada oefinitiva apôhomologação pela 
Autoridade Superior. 	. . 

26.8. A Prefeitura Municipal deAcará do Pará poderá revogar ou cancelar no todo ou em parte o 
processo, por ,,,razões de int,resse público decorrente de fato superveniente deviciamente 
con)rovado, pertinente e suficjente para justificar tal conduta, devendo anulá-la, por ilegalidade, 
de ofício ou por provocações ao terceiros. ka 

26.i Nenhuma indenizaçá*%prá d 	 p 	 da 
documentação e propostas 

U 	 MA NOVA 
' 26.10. As licitantes deverão cumprir as recomendações deste Edital, uma vez que a 

inobservância de quaisquer de suas disposições constitui motivo de invalidação irreversivel das 
propostas. . 

.26.11. O licitante é respor4$vel  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 aceitaçg integral e irretratável das normas 
e condições deste Edital e seus anexos, bem como, a observância dos preceitos legais e 
regulamentares em vigor. 

26.13. Os documentos menciL nados nos Capítulos: Da Habilitação e Da Proposta de Preços 
deverão referir-se exclusivamecite ao estabelecimento da licitante, vigentes a época da abertura 
da licitação, podendo ser apresentados em original, ou por qualquer processo de copia 
autenticada por tabelião de notas, ou por cópias não autenticadas, desde que sejam exibidos os 
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originais para conferência e autenticação pela Comissão Permanente de Licitação, no ato da 
sessão pública, ou por publicação em órgão de imprensa oficiál, 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 publicas realizadas, onde ficarão 
registrados os fatos mais impprtantes 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, Øe ofício ou provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

26.17. Por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado poderá também a licitação ser revogada. 

26.18. A anulação da licitação induz a do Contrato e não gera obrigação de indenizar, exceto 
pelo que já foi fornecido ate a data em 3 pIfl9r-2lMa 	1 0o seja imputável a 
culpa, promovendo-se a resporsabilidade de queni 1 	u dusat 

26.19. Não serão consid' 
na proposta, desde que 
prejuízo para a administr 

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

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 ileste Edital: 

Anexo 1 - Termo dê referência; 
Anexo II - Modelo de De1aração conforme inciso XXXIH do Art. 7 0  da Constituição Federal 
de 1988; 
Anexo III - Modelo de De,1aração de enquadramento demicro e pequena empresa; 
Anexo IV - Modelo de Delaração de que cumpre todos ás requisitos de habilitação; 
Anexo V —Modelo de Declaração de inexistência da fato superveniente impeditivo de, 
habilitação; 
Anexo VI - Modelo de Apresentação da Proposta; 
Anexo VII - Modelo de Declaração Independente de Prcosta 
Anexo VIII - Minuta do Cóntrato 	 j 
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Muníc'Tjiioa3 Atará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
.1 	 PODER EXECUTIVO. 

ANEXO 1 

1 TERMO DE REFERÊNCIA' 

1. OBJETO: 

1.1. Contração de empresa especializada de engenharia para realizar serviços de construção  e 
execução do pórtico principal de entrada no município 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 sguintes procedimentos visando o 
fornecimento e entrega dos objetos a serem adjudicados pea PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ACARÁ rREFEITURA DE 
3 DO PREÇO E CoNDlçÕEsDEAGAMag 

3.1 	Os preço&dos itens 
Proposta da licitánte vencec 

4. DO PRAZO E LOCAL 

4.1. O prazo para forri 
, 	estipulado no contrato 

4.2.. Os objetos serão éntr 
servidores designados pela 

4.3. Caberá ao servidor ou 
parte,o objeto que não 
Referência, bem como d1 
especificação. 

MM 

rspPr ao 

S na sede do município de Acara e conferidos por serMor ou 
d'rünistração pública municipal. 	. 

eridores designados sob as pençs da lei, rejeitar totalmente ou em 
sja de acordo com as especificações contidas no Termo de 

iinar prazo para substituição do objeto eventualmente [ora de 

S. RECURSOS ORÇAMENT 

5.1. As despesas • a serem 
execução deste processo, 
Muricipal de Acará/Secrel 
Município de Acará/PA. 

:adas com a aquisição dos produtos/serviços, decorrentes da 
o á conta das seguintes Dotações Orçamentárias da Prefeitura 
Municipais, recursos estes previstos no orçamento geral do 
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- DOTAÇÃO 7 	ESPECIFICAÇÃO 	- E. DE 
DESPESA 

10.301 .0002.1.040 Construção, Reforma e.Ampliação de Unidade de 44.9051.00 
Saúde —USF/UBS 

- 1 

• 	

• FE D)Í 

• 	 UKOS aoNsTuF OWMICvAhIY A3A. 
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Estado do Pará 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

- MEMORIAL DESCRITIVO: 

Este memorial descritivo tem como objetivo estabelecer as normas e condições para a execução de 
coras e serviços relativos à obra Construção do Pórtico da Cidadã de Acará-PA, sito a Rodovia PA 
252 Km O s/n° - Acará - PA, coipforme os projetos compreendendo õ fornecimento dos materiais, mão-
de-obra com leis sociais, equipamentos, impostos e taxas, assim comà todas as despesas necessárias à 
completa execução da obra pelaempresa contratada. 

fi - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

1 - VERIFICAÇÕES E INTERPRETAÇÕES: 

Compete a firma empreiteira, minucioso estudo de verificição e comparação de todos os 
desenhos dos projetos, especificações e demais elementos integrantes da documentação técnica 
ornecida 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, servtrão 
também para esclarecimentos, èrn todos os itens de serviços, através das indicações de características, 
dimensões, unidades, quantidades e detalhes nelas comidas, 

Os valores dos insumõs dos serviços afins que não constarem explicitamente na planilha de 
quantidades, deverá ser considêrado nas composições de custos doS referidos serviços. 

Os serviços de caráteripernianentes, tais como, pronto socorro, administração da obra, limpeza 
da obra, equipamentos e maquinários, deverão ter seus custos inseridos na composição do BOI. 

Nestas especificações deve ticar perfeitamente claro, que todos os casos de caracterização de 
matérias ou equipamentos pOr determinada marca, fica subentendido a alternativa "ou similar" a 
juizo da fiscalização 

2 OCORRÊNCIA E CONTROLE 

A empreiteira ficará obrigada a manter na obra um lib 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 devera apresentar o "As Bus" através de documentos que se tornem necessários,  
tais como, plantas, croquis, dejenhos, detalhes, etc. 

3- MATERIAIS A EMPREGAR 

O emprego de qualquer material com maior ênfase para o de acabamento como lajotas 
cerâmicas, ferragens, esquacf.ias, metais, louças sanitárias e etc. estarão sujeito à fiscalização, que 
decidira sobre a atualização de mesmo.

1  
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1 	Estado do Pará 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 
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 Ei atendimento dos serviços de construção. 
1 A vigência será ininterrupta, por conta da contratada, até o recebimento definido da 

obra. 

8— EQUIPAMENTOS, ANDAIMES a MAQUINÁRIQS: 

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 preparaps. 

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: madéiras,materiais brutos, tijolos, Mc. 

III - ESPECIFICACÕES TÉCNICAS 

1 - SERVIÇOS PRELIMEINARES 

Locação da obra a trena: 

Para quaisquer locaçõa devera ser apresentado um planQ de trabalho o qual será submetido à 
aprovação da fiscalização. 	 . 

Todos os serviços de topografia deverão ser feitos pela CONTRATADA acompanhada pela 
PMA, cabendo a esta, em qualquer caso, a conferência e atestado da documentação final. 

A CONTRATADA deverá assegurar, às suas expensas, a proteção e a conservação de todas as 
referências, efetuar a relocaão do eixo nas diversas etapas de serviço ou a aviventação de outros 
elementos que se fizerem neessãrios, todos eles corh base nas Ordens de Serviço fornecidas pela 
PMA 

- Placa de Obra: 

A placa da obra será constituída da chapa de ferro galvanizada n° 26, com acabamento em Ynta 
a óleo sobre fundo antióxido cromato de zinco, e estruturada com régua de madeira aparelhada de 1,5m 
x 2m, e obedecendo ao modeirj adotado pelo PMA, que objetiva a exposição de informações. 

Limpeza do Terreno 

E necessária realizar , a limpeza previa do rerrano e a retirada de todo material não desejável do 
terreno Essa atividade e neclszana para facilitar as atividades de topográfica e locação do canteiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 
prrnitindo obter-se o retrato fiel qe todos os acidentes de terreno. Corrpreende desde a demolições até 
a capina da vegetação local. 

2-MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

Escavação manual até 1,50m de profundidade: 

As cavas para fundações poderão ser executadas manualmente, devendo o material 
remanescente ser retirado para local a ser determinado pela FISCALIZAÇÃO. 

As cavas para fundaçâp deverão obedecer a dimensões mínimas indicadas em projeto de 
fundações a ser fornecido pela FISCALIZAÇÃO, devendo ser aprofundadas caso esta cota mínima não 
atinja o terreno com resistência compatível com a carga que irá supoftar. 

Nas escavações necessárias à execução da obra, a CONTRATADA tomará precauções quanto 
aos trabalhos a executar, tais corno escoramentos, drenagens, esgotamentos, rebaixamentos e outros 
que se tornarem necessários, no sentido de dar o máximo de rendimento, segurança e economia na 
execução dos serviços. 

Reaterro de Vala com compactação Manual: 

O reaterro das escavações provisórias é é enchimento junto às fundações quê serão executados com 
todos os cuidados necessários, de modo a impedir deslocamentos que afetem a própria estrutura. 

3-INFRAESTRUTURA 

BLOCOS DE FUNDAÇÃO: 

Lastro de concreto, e=scm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento 

No fundo das vigas baldrames e blocos, deverá ser executado lastro de concreto magro para 
evitar que a armadura entre ert contato direto com o solo. 

Concreto armado fck=25MP incluso armação, forma e desforma: 

O concreto a ser utilizado será da classe especificada em projeto. Em nenhum caso será 
lançado concreto que apresente sinais de pega iniciada, ou que tenha sido misturado mais de uma hora 
antes, e a altura máxima admitida para lançamento em queda é de 2,00m. Se a peça ultrapassar esse 
limite, admite-se a utilização cte meio adequado, como funil ou tromba, ou lançamento através de janela 

• lateral. Enquanto estiver sendo lançado, e imediatamente ap$ o lançamento, será procedido o 
adensamento mecânico (vibração) durante o tempo necessário, dê modo a preencher todos os recantos 
da forma e envolver completamente a armadura, adquirindo a melhor consistência. Ê importante evitar a 
vibração da armadura; caso contrário resultará em diminuição da aderência. 

Os elementos de fundação serão executados em concretoarmado, Fck 25 MPa, com cimento, 
• areia eseixo. 

As fôrmas serão de rnadeirite de boa qualidade convenientemente escorada, com o fim de 
garantir à estrutura final as medidas constantes no projeto, Caberá á executante da obra, considerando 
as condições peculiares do lo*al, apresentar projeto detalhado do escoramento e das formas, atendendo 
às normas da ABNT condizentes ao material empregado (madeira e/ou aço), Antes do lançamento serão 
conferidas as medidas e procèdída á limpeza. Caso recebam tratamento com produto antiaderente, este 
será aplicado antes da co!oação da armadura. Sendo formas absorventes, durante a concretagem 
deverão estar saturadas de água. 
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O aço empregado na obra será das classes CA-50 A e CA-60 e somente poderá ser de 

procedência reconhecida, sem apresentar defeitos considerados prejudiciais à sua constituição ou à 
estabilidade do conjunto. 

O cimento utilizado será Poty, Nassau, Zebu ou similar CP II - Z32. 
Areia com granulometria média. 
O seixo utilizado será de granulometria media 

CINTAMENTO; 

Concreto armado fck25MPA, incluso armação, forma e desforma: 

O concreto a ser utilizdo será da classe especificada em projeto. Em nenhum caso será 
)ançado concreto que apresente sinais de pega iniciada, ou que tenhá sido misturado mais de uma hora 
antes. e a altura máxima admitida para lançamento em queda é de 2,00m. Se a peça ultrapassar esse 
limite, admite-se a utilização de meio adequado, como funil ou tromba, ou lançamento através de janela 
lateral. Enquanto estiver sendo lançado, e imediatamente após o lançamento, será procedido o 
adensamento mecânico (vibração) durante o tempo necessário, de =do a preencher todos os recantos 
da forma e envolver completam ente a armadura, adquirindo a melhor consistência. E importante evitar a 
vibração da armadura: caso contrário resultará em diminuição da aderência. 

Os elementos de fundação serão executados em concreto armado, Fck 25 PÁRa, com cimento, 
areia e seixo. 
• 	As fôrmas serão de nadeirite de boa qualidade convenientemente escorada, com o fim, de 
garantir à estrutura final as medidas constantes no projeto. Caberá à. executante da obra, considerando 
as condições peculiares do local, apresentar projeto detalhado do eóçoramento  e das formas, atendendo 
às normas da ABNT condizents ao material empregado (madeira e/ou aço). Antes do lançamento serão 
conferidas as medidas e procedida a limpeza Caso recebam tratamento com produto antiaderente este 
será aplicado antes da colocação da armadura. Sendo formas absorventes, durante a concretagem 
deverão estar saturadas de ágia. 

O aço empregado na. obra será das classes . CA-50 A e CA-GO e somente poderá ser de 
procedência reconhecida, sem apresentar defeitos considerados prejudiciais à sua constituição ou à 
estabilidade do conjunto. 

O cimento utilizado será Pott, Nassau, Zebu ou similar CP 11 -, 132. 
Areia com granu)ornetrio média. 
O seixo utilizado será de granulometria média. 

4—SUPERESTRUTURA 

PILARES: 

Concreto armado fcle25MPA, incluso armação, forma e desforma 

O concreto a ser utilizado será da, classe esoecificada àm projeto. Em nenhum caso, será 
lançado concreto que apresente sinais de pega iniciada ou que tenha sido misturado mais de uma hora 
antes, e a altura máxima admitida para lançamento em queda é ds 2,00m. Se a peça ultrapassar esse 
limite, admite-se a utilização de meio adequado, como funil ou tromba, ou lançamento através de janela 
lateral. Enquanto estiver sendo lançado, e imediatamente após o lançamento, será procedido o 
adensamento mecânico (vibração) durante o tempo necessário de modo a preencher todos os recantos 
da forma e envolver completamente a armadura, adquirindo a melhor consistência. É importante evitar a 
vibração da armadura caso contrário resultara em diminuição da aderência 

Os elementos de fundação serão executados em concreto armado, Fck 25 MPa, com cimento, 
areia e seixo. 

As fôrmas serão de madeirite de boa qualidade convenientemente escorada, com o fim de 
garantir à estrutura final as medidas constantes no projeto. Caberá à executante da obra, considerando 
as condições peculiares do local, apresentar projeto detalhado do escoramento e das formas, atendendo 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 
às normas da ABNT condizentes ao material empregado (madeira e/ou aço). Antes do lançamento serão 
conferidas as medidas e procedida à limpeza. Caso recebam tratamento com produto antiaderente, este 
será aplicado antes da colocaçãó da armadura Sendo formas absorventes, durante a concretagem 
deverão estar saturadas de água. 

O aço empregado na obra será das classes CA-50 A e CA-60 e somente poderá ser de 
procedência reconhecida sem apresentar defeitos considerados prejudiciais á sua constituição ou á 
estabilidade do conjunto. 

O cimento utilizado será Poty, Nassau, Zebu ou similar CP II 232. 
Areia com granulometria média. 
O seixo utilizado será de.granulometria média. 

VIGAS: 

Concreto armado fck=2$MPA, incluso armação,, forma e desforma 

O concreto a ser utilizado será da classe especificada .ew projeto. Em nenhum caso será 
lançado concreto que apresente sinais de pega iniciada, ou que tenhá sido misturado mais de uma hora 
antes, e a altura máxima admitida para lançamento em queda é de 2,00m. Se a peça ultrapassar esse 
emite admite-se a utilização de meio adequado como funil ou tromba, ou lançamento através de janela 
1ateral. Enquanto estiver sendo :  lançado, e imediatamente após jo lançamento, será procedido o 
adensamento mecânico (vibração) durante o tempo necessário, de modo a preencher todos os recantos 
da forma e envolver completamente a armadura, adquirindo a melhor consistência, É importante evitar a 
vibração da armadura; caso contrário resultará em diminuição da aderência. 

Os elementos de fundação  serão executados em concreto armado, Fck 25 MPa, com cimento, 
areia e seixo. 

As fôrmas serão de madeirite de boa qualidade convenientemente escorada, com o fim de 
garantir ã estrutura final as medidas constantes no projeto. Caberá t executante da obra, considerando 
as condições peculiares do local apresentar projeto detalhado do escoramento e das formas, atendendo 
ás normas da ABNT condizentes ao material empregado (madeira atou aço). Antes do lançamento serão 
conferidas as medidas e procedida á limpeza Caso recebam tratamento com produto antiaderente este 
será aplicado antes da colocç$o da armadura. Sendo formas absorventes, durante a concretagem 
deverão estar saturadas de água. 
O aço empregado na obra será ds classes CA-50 A e CA-60 e somente poderá ser de procedência 
reconhecida, sem apresentar defeitos considerados prejudiciais à sya constituição ou á estabilidade do 
conjunto. 

luso armação, forma e desforma: 

) será da classe especificada'. em projeto. Em nenhum caso será 
riais de pega iniciada ou que tenha sido misturado mais de uma hora 
para lançamento em queda é de 2,00m. Se a peça ultrapassar esse 

3io adequado, como funil ou tromba, ou lançamento através de janela 
lançado, e imedtamente após o lançamento, será procedido o 
durante o tempo necessário, de modo a preencher todos os recantos 
e a armadura, adquirindo a melhor consistência. Ê importante evitar a 
rio resultará em diminuição da aderência. 

serão executados em concreto armado, Fck 25 MPa, com cimento, 

jeirite de boa qualidade convenientemente escorada, com o fim de 
Ias constantes no projeto. Caber à executante da obra, considerando \ / 
apresentar projeto detalhado do éácoramento e das formas, atendendo,4 
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LAJES DE COBERTURA: 

Concreto armado fck25MPA, i 

O concreto a ser i. 
lançado concreto que apres 
antes, e a altura máxima ad 
limite, admite-se a utilização 
lateral. Enquanto estiver s 
adensamento mecânico (vibi 
da forma e envolver complet 
vibração da armadura; caso 

Os elementos de fui 
areia e seixo. 

As fôrmas serão dE 
garantir à estrutura final as r 
as condições peculiares do 
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Estado do Pará 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITiJRA MUNICIPAL DE ACARÁ 
às normas da ABNT condizentes ao material empregado (madeira eíou aço). Antes cio lançamento serão 
conferidas as medidas e procedida à limpeza. Caso recebam tratamento com produto antiaderente, este 
será aplicada antes da colocaçkp da armadura. Sendo formas absorventes, durante a concretagem 
deverão estar saturadas de ãgua.'. 
O aço empregado na obra será das classes CA-50 A e CA-60 e somente poderá ser de procedêndia 
(econhecida, sem apresentar defeitos considerados prejudiciais à sua constituição ou á estabilidade do 
conjunto. 

impermeabilização de calhas/lajes descobertas, com emulsão asfáltica com elastômeros, 3 
demãos: 

Como preparo prévio, íir'ipar a superfície e chapisca-la cotüm adesivo de alto desempenho 
Øara argamassas e chapiscos, çhmo o BIANCO ou similar. Aguardar rb mínimo 3 dias para aplicação do 
revestimento. O revestimento deve ser feito no traço 1:3 (cirnento:areia média peneirada) e usar, além da 
agua, 2,0 litros do Vedacit para' cada saco de cimento de 50 kg Aplicar uma camada de revestimento 
com espessura minima de 1,5 cm de argamassa com Vedacit sobre;d chapisco, descer o revestimento 
,lateralmente por, no mínimo 16 cm Nunca queimar e alisar com desempenadeira ou colher de pedreiro 
Aguardar a secagem da argamassa por, no mínimo, três dias e aplicar duas demãos de uma emulsão 
asfáftíca à base de água ou sohi%nte, como o Neutrol, Neutrol Acqua ou similar. 

3 PAREDES E PAINÉS 

;Alvenaria de vedação de blocus cerâmicos furados na vertical de 9x19x3cm: 

Será executada parede em tijolo cerâmico, assente a cutelo, juntas com 12mm de espessura 
máxima, assentados com argamassa mista de cimento, areia e adWvj aglutinante organo-sintético, traço 
1:6 com 070 ide aglutinante para cada m 3  de argamassa. As pareces obedecerão aos alinhamentos e 
dimensões indicadas no projeto arquitetõnico, devendo as fiadas wt perfeitamente niveladas, alinhadas 
e aprumadas Na execução dease serviço consideram-se material e mão-de-obra transporte de mdcrial 
dentro da obra, preparo da iàrgamassa, marcação e execução ia alvenaria. As juntas horizontais 
deverão estar completamente Cheias, com espessura máxima de 1 2 mm. O assentamento dos tijolos 
cerâmicos será executado corri juntas de amarração de acordo coma  que preconiza a NBR 8545:1984 
da ABNT. Os vãos das portas. :.e  janelas, caso não sejam coincidentes com as vigas, levarão vergas de 
concreto armado. 

6-COBERTURA 

Estrutura metalica em tesouras ou trelicas, vao livre de 12)i fornecimento e montagem, nao 
sendo considerados os fechamentos metalicos, as colunas, os servpcos geras em alvenaria e 
concreto, as telhas de cobertura é a pintura de acabamento 

A execução da cobr-rti ra obedecera ao(s) desenho(s) e detalhes constantes do projeto 
executivo de cobertura, prevêmente aprovados pela fiscalização O projeto de cobertura e telhamento 
obedecerão as NBR 6120 e N3R 7190, 

Cobertura em telha cerâmica' tipo plan, Excluindo madeiramento 

As telhas serão do t5o plan, fixadas na estrutura da cobertura obedecendo as especificações 
técnicas do fabricante 	 .. 

Calha dezinco 	 .. 	 . 	 . . 	 . .. 

Será feto o fornec'ztiento e instalação de uma calha metalica em chapa de zinco com 
desenvolvimento de 50 cm, de.  acordo :com o projeto. 

Prnorial Descritivo e Especificação T$cnica 	 (7 .. 	7 u5 
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Estado do Pará 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL. DE ACARÁ 
Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1 
Os capotes utilizados na cumeeira serão adequados as telhas utilizadas na cobertura, fabricante Brasilit 
ou Similar, obedecendo as especicações do fabricante. 

Cordão de arremate em beiraiscorn telha cerâmica emboçada no traço 1:2:8: 
Beirais e cumeeiras seràQ bncahçados com argamassa de cimento e areia 

7—INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS: 

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

Será instalado um quadros de distribuição de embutir para 12 disjuntores com barramento 
2F+N+Terra 127v, fabricante Gemer ou Similar. 

Será instalado um(01) Disjuntor 01W 2P-40A, um(01) Disjuntor 01W 2P-30A, um(01) Disjuntor 01W 
IP-25A 

Os disjuntores utilizados no quadro de distribuição devem ser 01W, fabricante GE ou Similar. 
As tomadas universais deverão ser da Perlex ou Similar. 
Todos os interruptores devem ser para 1 OA-250v, Fab. PerS eu Similar, instalados em caixas de 

PVC 4" x 2". 
As Luminárias serão tipo plafon lx2Ow 
Todos os eletrodutos serão de PVC (norrnatizado), Fab. Tigre, hidrosol ou Similar, rigido, 

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

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

A haste de aterramento Copperweld com conector e dimensões de 314" x 2,00 m, conforme o 
projeto.  

Serão fornecidos e instalados poste metálico H=5m cdiii luminária 250W, incluindo relê 
fotoelétrico, com base de concreto e lâmpada. 

HIDROSSANITARIAS: 

Os serviços de instalajões hidro . sanitárias obedecerão as normas da ABNT e normas das 
concessionárias locais: 

As instalações serão executadas em tubos de PVC normatizados, Fab. Tigre, Akros ou Similar, e 
com diâmetros de acordo com os projetôs. 

Serão construídos urna fossa, sumidouro e filtro anaeróbico em concreto armado, conforme 
projeto. 

Serão construídas caixas de passagem em alvenaria com tampa em concreto, conforme projeto. 
Serão fornecidas e instaladas caixas sifonadas em PVC com grelha. 
Serão fornecidos e instalados tubo em .PVC 50 mm e joelh/cptovelo 900  50 mm, para a ventilação 

de fossa e das caixas de unspção: 	 . 
Serão fornecidos e instalados dois reservatórios em fibra Øe.vidro de 600 litros respectivamente, 

além de todas as tubulações a conexões contidas em projeto para.a.unstalaçâo dos reservatórios. 

APARELHOS, LOUÇAS  E MflA!S: 

Os vasos lavatórios, metas e acessórios serões da marca Deca, ou similar. O fabricante deverá 
manter assistência técnica auorizada local (no estado do Para), com peças de reposição 

As posições relativa; das diferentes peças serão, para cada caso, resolvidas na obra pela 
Fiscalização, devendo, contudo, orientar-se pelas indicações constantes nos desenhos do projeto. 

Memorial Descritivo e Especificação Técnica 	 (7 	s 
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Estado do Pará 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
Todas as louças (portas, toalhas, saboneteiras, papeleiras lavatórios, duches higiénicas 

avatórios PNE e vasos sanitários PNE) serão aprovadas pela fiscalização, inclusive os acessórios dos 
vasos e lavatórios. 

As torneiras serão tipo &ornada popular para lavatórios, os - sifões serão tipo garrafa em p'ic, 
plásticos brancos para os lavatórios.' 

8— REVESTIMENTOS 

Chapisco de cimento e areia flQ traço 1:3 

Trata-se da camada de argamassa constituída de cimento, areia grossa, água e, eventualmente, 
aditivo, possuindo baixa consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a camada
de revestimento. 

A argamassa de chapico deverá ser preparada no traço. 1:3 (1,0 de cimento: 3,0 de areia 
.rnédia+ aditivo): O chapisco deverá ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida, ou seja, em todas 
as paredes. Para aplicação cio chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, 
eflorescências, materiais soltos ouquaisquer produtos que venham a prejudicar a aderência. 

Os processos para limpeza da base poderão ser os seguintes: Para remoção de pó e  de 
materiais soltos Escovar e lavÕr a superfície com água ou aplicar jato de água sob pressão. Para 
remoção de óleo desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos escovar a superfície com 
solução alcalina de fosfato titódico (309 de Na 3PO4 em um litro de água) ou soda cáustica, 
enxaguando, em seguida, com água limpa em abundância. 

Pode-se, ainda, saturara superfície com água limpa, aplicar solução de ácido muriático (5 a 10% 
de concentração) durante cinc&minutos e escovarem abundância. 

;• 

Poderão ser empregados ,'na limpeza processos mecânicos (escovamento com escova de 
cerdas de aço, lixamento mecânico ou jateamento de areia) sendo aLremoçâo da poeira feita através de 
ar comprimido ou lavagem corn:ãgua, em seguida. 

Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser pré-molhada suficientemente. A 
execução do chapisco deverá ser realizada através de aplicação vigorosa da argamassa, continuamente, 
sobre toda a área da base qÇie se pretende revestir. As argamaésas deverão ser misturadas até a 
obtenção de uma mistura homogénea O cimento deverá ser medido em peso, 25 ou 50 kg por saco, 
podendo ser adotado volume correspondente a 17,85 ou 35,7 litros, respectivamente. 

A areia podem ser medida em peso ou em volume em recipiente limpo e integro dimensionado 
de acordo com o seu inchamento médio. 

A quantidade de água será determinada pelo aspecto da mistura, que deverá estar coesa e com 
trabalhabilidade adequada á utilização prevista. 

Deverá ser preparada apenas a quantidade de arganiassanècessária para cada etapa, a fidT de 
se evitar o início do seu endurecimento, antes do seu emprego. 

O procedimento para a execução das argamassas devera Óbedecer ao previsto na NBR 7200 - 
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. 

Fabricação em misturdor mecânico: 
A ordem de colocação no rnistrador deverá ser a seguinte: 
 -partedaágua, 
 -aareia, 	 :1 

- outro aglomerante, se houver, 
-cimento e 
- resto da água com o aditivo, se for o caso. 

• 	A mistura mecânica dverser contínua, não sendo permitido tempo inferior a 3 minutos. 
A dosagem prevista, especificada pela proporção, deverá ser em volume seco e deverá ser 

obedecida rigorosamente para cada aplicação 
Fabricação manual 
Só sara permitido o amassamento manual para volumes inferiores a 0,10 m3, de cada vez e 

quando autorizado pela Fiscazação 

Memorial Descritivo e Especificação Técnica 
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PREFEITURA MUNICIPAL DÊ ACARÁ 
A masseira destinada ao preparo das argamassas deverá encontrar-se limpa e bem vedada. A 

evasão de água acarreta a perda 1e aglutinantes, com prejuízos para á resistência, a aparência e outra's 
propriedades dos rebocos. 

Para amassamento manual, a.mistura deverá ser executada em superfície plana, limpa, 
impermeável e resistente, seja em masseira, tablado de madeira ou cimentado, com tempo mínimo de .6 
minutos. 

A mistura seca de cimento e areia devera ser preparada com auxilio de enxada e pá, ate que 
apresente coloração uniforme. Em seguida, a mistura será disposta em forma de coroa e adicionada a 
água no centro da cratera formafta. A mistura prosseguira até a obtenção de uma massa homogênea, 
acrescentando-se, quando necàsãrio, mais um pouco de água para conferir a consistência adequada à 
argamassa. 

Quando a temperatura for elevada ou a aeração for intensa, a cura deverá ser feita através de 
umedecimentos periódicos, estabelecidos pela Fiscalização. 

Massa única 

O reboco é o revestimento com acabamento em pintura executado em uma única camada. NSte 
caso, a argamassa utilizada e â técnica de execução deverão resultar em um revestimento capaz de 
cumprir as funções tanto do ern6oço quanto do reboco, ou seja, regularização da base e acabamento; 

Todas as paredes intei r a, e externas que não serão revestidas com cerâmica serão revestidas 
com reboco com argamassa no traço 1:2:110 (cimento, aditivo ligaite de fabricação industrial e areia 
fina), espessura 3 cm, .. 

As paredes antes do início do reboco deverão estar com as tubulações que por ela devam 
passar, concluídas, chapiscada, rnestradas e deverão ser convenientemente molhadas. 

Os rasgos efetuados para a instalação das tubulações devêráo ser corrigidos pela colocação de 
tela metálica galvanizada ou peJà enchimento com cacos de tijolos ou blocos. 

Os rebocos deverao apresentar acabamento perfeito, primorosamente alisado a 
desempenadeira de aço e esponjadõ de modo a proporcionar superhcie inteiramente lisa e uniforme 

Com a superfície aincà úmida procede-se a execução dq chapisco, e posteriormente do 
reboco. A argamassa deverá ter consistência adequada ao uso., compatível com o processo de 
aplicação constituída de areia tina, com dimensão máxima de 1 2mrn e cimento e aditivo 

A areia a ser utilizada deverá ser espalhada para secagem Em seguida será peneirada 
utilizando-se peneiras cujos diâmetros serão em função da utilização da argamassa 

A base a receber o rebtto devera estar regularizada Caso apresente irregularidades superficiais 
superiores a lOmm, tais comodepressões, furos, rasgos, eventuais excessos de argamassa das juntas 
da alvenaria ou outras saliências, devera ser reparada antes de iniciar o revestimento 

O reboco devera sei iniciado somente após concluido os serviços a seguir indicados 
obedecidos seus prazos minirïibs 
- 24 horas após a aplicação dó chapisco; 
- 4 dias de idade das estrutura',, de concreto, das alvenarias cerâmicas e de blocos de concreto 

O plano de revestimento será determinado através de ponf&s de referências dispostos de forma 
tal que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira, geralmente regüa de 
alumínio, a ser utilizada. Nesses pontos deverão ser fixados caos planos de meteria( cerâmico ou 
taliscas de madeira usando-se para tanto argamassa idêntica a que será empregada no revestimento.  

Uma vez definido o pino de revestimento devera ser feico o preenchimento das faixas entre as 
taliscas, empregando-se arg imassa que será sarrafeada em. seguida constituindo as guias ou 
mestras 

O reboco só será executado depois da cniocdçâo dos marcos das portas e antes da colo ação 
de alisares e rodapés,  

Os materiais componntes das argamassas deverão atender as recomendações das Normas 
Brasileiras referentes aos instimos cimento, cal, areia e água: 
- Cimento - Deverá ser novobão se admitindo a utilização de ciménto "empedrado". 	 . 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 
Areia - Deverá apresentar grant4ometria  e características condizentesçom o tipo de argamassa que 

comporá. Poderá ser: grossa, media, fina (peneirada), comum com poucas impurezas ou lavada 
proveniente de jazidas (leito de rio). 
- Agua - Deverá ser tal que não apresente impurezas, tais como sais, alcalis ou materiais orgânicos que 
possam prejudicar as reações com o cimento. A água potável da rede de abastecimento é considerada 
satisfatória para ser utilizada 

O procedimento de execução deverá obedecer ao previsto O?  NBR- 7200 - Revestimentos de 
paredes e tetos com argamassS— material, preparo, aplicação e manutenção. 

Revestimento Cerâmico 20x20cm 

As superfícies indicad !eceberáo  acabamento em cerâmica 20x20cm - Padrão Médio, 
Fabricanté Porto Rico, Cecrisa ou Similar, o revestimento deverá ser'aprovada pela fiscalização. 

OBS.: Os Revestimentos cermicos deverão ser da classe A devendo ser isentos de qualquer 
imperfeição, visível a olho nu, àdistãncia de 1,0 metro, em condições adequadas de iluminação e serão 
assentados com altura conforme projetos. 

Dez dias depois de curado o emboço, sera iniciado o assentafliento do revestimento 
O assentamento sara 1procedido com o emprego de argamassa de alta adesividade tipo 

CIMENTCOLA DA QUARTZOUT, BINDA-CIMENTCOLA da SIKA, ou similares, o que dispensa a 
operação de molharas superfícies do emboço e da pastilha.. Será adicionada água á argamassa de alta 
adesividade, conforme a especificação do fabricante, até obter-se coõsistência pastosa. 

A argamassa, assim preparada, será deixada para "descanar" por um período de 15 (quinze) 
minutos, após o que será exec4tado novo amassamento. 

O emprego da argamsa deverá ocorrer, no máximo, até—, 2 horas após o seu preparo, sendo 
vedada nova adição de agua ou de outros produtos 

A argamassa sara esténdida com o lado liso de uma desempenadeira de aço, numa camada 
uniforme. 	 ..! 

Com o lado dentadd. da desempenadeira, serão formádos cordões que possibilitarão o 
nivelamento das pastilhas. 

Quando necessários os cortes e os furos nas peças, para passagem de instalações, serão feitos 
com equipamento próprio paira essa finalidade não se admitindo o processo manual As bordas de 
corte deverão ser esmeriihaçfes de forma a se apresentarem lisas à sem irregularidades. 

9— PISOS E PAVIMENTACÀÔ 

Lastro de concreto magro 

No fundo das vigas 
evitar que a armadura entre 

Contrapiso em argamassa 

Todos os pisos com 
ou grossa no traço 1:4, esr 
obedecendo aos níveis o 
regularização das áreas p 
executada com argamassa) 
espessura de 03 em, 

Quando o material; 
poderá ser feito com a orierjl 

A referida camada ( 
- Áreas secas: :5 0,5 
- Áreas molhadas: d. 

baldrames e blocos, deverá ser executado lastro de concreto magro para 
ifi contato direto com .o solo. 

cabamento em cerâmica, levarão uma argamassa de cimento, areia média 
.saura 3cm com a finalidade de nivelar para receber o revestimento final 
inclinações previstas para o acaamento que os deve recobrir. A 

a os pisos com acabamento em 'rgamassa de alta resistência, será 
e cimento e areia média ou grossh' no traço 1:3 desempenado e com 

empregar for de origem natural (v.9 . . 	o assentamento somente 
çáo da FISCALIZAÇÃO. 
á o caimento do piso acabado de acqrdo com a seguinte relação 

x51,5% em direção ao ralo ou à porta de saída; e 
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Estado do Para 
'1 	PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 
As dobradiças serão de metal cromado do tipo reforçado, com anel de 3 %" x 3" e serão no 

minimo de 03 (três) unidades porlolhas. 
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 ferraQens nas esquadrias será medida corri precisão, de modo a serem 

evitadas discrepâncias de posiçW ou diferenças de nível perceptíveis avista. 
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. 

11— PINTURA 

Látex acrílica: 
O selador Acrílico utilizado cera da Coral, Suvinil ou Similar,  
A massa acrílica será da. Coral Suvinil ou Similar.  
A tinta acrílica será da Cpra, Suvinil ou Similar, 

- PAISAGISMO 

Tento em concreto 

Os tentos serão executadas em concreto rústico com 05 cm de espessura, nas entradas de 
veículos a espessura mínima deverá ser de 07 cm. Os tentos de.erào ser previamente capinadas, 
aterradas com material de 1a  qu3fldade e fortemente apiloadas com compactador mecânico tipo sapo, de 
i.nodo a construir urna superfíciefirnie e de resistência uniforme. Nós pontos que o terreno apresentar 
muito mole, será necessário proceder-se sua remoção até uma profdndidade conveniente, substituindo-
se por material mais resistente Os quadros devem ter largura máxima de 2 (dois) metros, e serem 
concretados alternadamente, formando,. junta de dilatação, usando para tanto ripas de madeira, 
sustentadas por pontas de ferro redondo de 10 em e C-0 em de comprimento, cravadas alternadamente, 
de cada lado da ripa e espaçadas de no maximo 1 ,50 m As ernndas das ripas serão feitas sem 
superposição ou recobrimento, por simples justaposição das extrerniddes. 

Plantio de arbustos cl arbustos de altura 50 a 100 cm, ei 04 unídc*e(m: 
Nas áreas indicadas será feito plantio de cerca viva, com terra preta, respeitando as declividades 

do terreno. 	 . 
Jardim suspenso 
O jardim suspenso dev, seguir o especificado em projeto. 

Iluminação externa 
A iluminação externa deverá seguir o especificado em projeto e as normas técnicas pertinentes 

Plantio de grama (incluindo t rra preta) 
Nas áreas indicadas 5k rã leito plantio de grama, com terra preta, respeitando as declividade do 

terreno 

13— SISTEMA VIÁRIO 

Regularização e compactação de subleito 

O material a ser empregado n regularização do subleito deve apreentar características igual ou 
superiores as especificadas em projeto Devendo satisfazer as seguintes condições 

M rvorial Descritivo e Especificação 1 éç nica 	 13 
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Estado do Paris 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL PÉ ACARÁ 
Granulometria determinada conforme NBR 7181; 
Dosagem do material deve ser determinada conforme órgão responsável; 
A expansão determinada em ensaio de CBR de acordo com o órgão responsável - ME092 

Execução de paralelepípedo sextavado 

Nas áreas indicadas será feito o assentamento de piso em blolret sextavado sobre o colhão de 
areia, respeitando as dechvidadesdo terreno. 

Placa de Inauguração em açoJlera bx. Relevo (60x40cm): 

Deverá ser fornecida e instalada uma placa de inauguração dá obra, em aço escovado, de 40 x 
60 cm, conforme modelo adotado pela PREFEITURA MUNICIPAL MIRACANA, devendo o fornecedor 
oferecer uma garantia de 12 mees com referência à qualidade do material utilizado na confecção da 
placa. 

14— SERVIÇOS FINAIS E LIMPEZA 

A contratada deverá efetuar a limpeza diária da obra para que não atrapalhe as atividades nos 
demais setores. 

Será removido todo o entulho do terreno e cuidadosamente limpos e varridos todos os excessos. 
Todos os pisos serão cq$dadosamente limpos, retirando-se toda e qualquer sujeira aderente, 

lavados, a fim de apresentar superfície uniforme, isenta de qualquer impureza, manchas e outras 
imperfeições, encontrando-se en'perfeita condições de utilização. A 

Todas as alvenarias, eleentos vazados, revestimentos, aparelhos sanitários, etc. serão limpos 
abundante e cuidadosamente lavàdo, de modo a não serem .danificadas outras partes da obra por estes 
serviços de limpeza. 1 

Todas as torneiras e regiêtros serão limpos com escova e sabão, até que sejam retirados todos 
os vestigios de sujeiras abu respingos da pintura. 

Todas as louças sanitárias serão abundantemente lavadas, rqrnovendo-se com cuidado todo o 
excesso de massa utilizado na colocação das peças. 

Todas as caixas de pàssgem, assim como as sifonadas, dSerâo ser abertas para limpeza e 
remoção de detritos. 

Todas as fechaduras deverão ser testadas quanto ao eu funcionamento e o perfeito 
nivelamento das portas. 	 • 

Todas as bancadas deveião ser perfeitamente limpas retirando-se toda e qualquer impureza 
Todos os aparelhos de iluminação deverão ser rigorosamente limpos e polidos observando-se o 

perfeito funcionamento dos mesmos e o estado das lâmpadas. 
Todas as esquadrias deverão ser convenientemente limpas polidas e lubrificadas as dobradiças 

trincos e fechaduras. 	
•' 	 1 

Cesal EÃao M Canelas Filho 
• 	

• 	 •; 	 CR 	A 	27fl729 
Eit 
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ITEM 	REF. 	COD. 	 L3IÇRIÇÁO DOS SERVIÇOS UND 	 3 	 '; VL. TOTAL(R$) 

______ ______ 	yjÇ9SPRELIMiNAf4g 	 - 
1.1 	SEDOP 	10004Placa de obra em chapa 'galvanizada 	 _roL. 	I,nEJ 	RI 	325,77 	RI 	425,13 	Rã 	1.275,30 
1.2 	SEDOP 	10009 	Locodaobra 	••.,! 	 m'43.24, 	1 Rã 	%49 	R$ 	4,55 	Rã 	10674 

SEDOP 	10025 	Limpeza da terreno 	 ni° 	J99 	Rã 	1,35 	Rã 	177 	Rã 	283,20 
Sub-total 	R$ 	1.75533 

_i_i i 	M!MNTO DE TERRA 	 - 
2.1 	SEDOP 	30010 	 até 150m da crofundidade 	- 	ti,' 	jjiRã 	33,96 	RI 	44,32 	RI 	1.570.56 
2,2 	SEDOP 	30254 	Reaterroda vala com colQooeci5âo manual 	 m' 	•j• 	RI 	0Lik 	R$ 	48,46 	RI 	1.629 ,90 

Sub-total 	Rã 	1209.41 
INFRAESTRUT1JRA- BLOCOS DE FUNDAÇÃO 	- 	.- - 

ai 	50h01' 	50257 	a?t1mto e5,Om, preparl mecánico, incluao lançamento e 	m' 	0.15 	Rã 	43Z96 	Rã 	571,64 	Rã 	85,73 
SINAPI 	95555 	Concreto amado FCK25 MPA, incluso armeção, forma advafomia 	110 	._Q&.ÊRR'j,3811 	Rã 2.474,42 	RI 	1.605,37 

 _______Sub-total 	Rã 	1.894,10
4 	. 	INFRAESTRUTURA-CINTAMENTD 	 -

4,1 	SINAPI 	95955 	Concreto armado FCK2rÍMPA, incluao armação,e a desforma 	m° 	j,9,11 	RI 2Á74,42 	RI 	2,969,30
. ___ _______Sub-total 	Rã 	2.969,39

5 	, 	SUPERESTRUTURA- PRES
51 	SINAPI 	aôpss 	dmio armado fCK25 MPA, incluso armação forma a deatcm,a 	m' 	y:1.596.15 	RI 2,474,42 	RI 	6.336,80  

I- ___________ 	Sub-total Rã 	8.336,80 
 SUPERESTRUTURA - V5fil  

S.L. 	SINAP1 	95955 	Concreto armado FCK 25'KIPA, ncluao armação, forma e deaforma 	nI' 	9J6J .BjA2,j1+R-$2-47-112 	Rã 	1.608,37 
Sub-total 	FÍS 	1,6*37 

7 	_______ SUPERESTRUTURA -LiE1E.ã.CO0RTURA 	 - - 
7.1 	- 	SINAPI 	95955 	Concrato anilado FCK 25 Mp4, Incluso armação, forma e dasfomia 	- 	rua 	1,60' 	Rã 1.896111 R$ 2.474.42 	RI 	3.959,07 
7.2 	eadmp 	80151 	 com smahãoasfáléca com 	m5 	16,06 . RI 	61,12 	RI 	105,86 	RI 	1,693.76 

_________ 	Sub-total 	RI 	5.652,93 
________ PAREDES E PAINEIS  

6.1 	SEDOP 	60046 	Alvenaria de vedação deI/iscos cerâmicos furados na vertical 00 9xlOx3cm 	m° 	30,30- 	RI 	43,e6 	RI 	57,24 	Rã 	1,734,37 
Sub-total 	Rã 	1.134,37 

 COBERTURA  
Eabtture metálica am Suara otaWeâças, vão livre da i2ni, fcmecin,enlo e 

9.1 	i - 	S00P 	71361 	niontagam, neo aendo cdrraidercdoõ 08 fechamantosmatálicosaa colunas, as 	m' 	77,00 	RI 	140,22 	RI 	162,99 	RI 	14,090,23 
talhaa do cobartura es pintara deacabamanto 	.  

'ii" 	P 	70058 	Cobertura em telha cerãrjo las, excluisdo madeiramento 	- 	r- 	RI 	50,05 	Rã 	65,32 	Rã 	5,029,84 
9.3 	SEDOP 	70207 	Cumeeira em leais ceraiica tipo plan, amboçeda c/ argamasselraço 1:2:6 	m 	21,00 	Rã 	18,63 	RI 	24,31 	RI 	510,51 
0.4 	SEDOP 	70277 	Chaia em zinco 	__________________________________________ 	m 	.i2Q9 	Rã 	41,59 •Rã 	54,27 	RI 	868,32 

SEDOP 	70241 	Cordão de arremate em jeirais & solha cerâmica embaçada fio traço 1:2:5 	m 	67,00: 	RI 	8,74 	RãS 1,41 	Rã 	764,47 
- -  
lo - . 	INSTAI AC 	ELÉTRjã 	 - 

SE 	170081 	Ponto de iuzi força, ind. t 	uj38IgLfaiaas a facão até 200w 	and 	.,00' 	Rã 	164,58 	RI 	201,73 	Rã 	_j,0184 
•1T •Cp 	170073 	Padrãodeeatlo&2-redaC0LPA ccawlalo 	 und 	_JO 	i 	?9Z64 	Rã 	512,66 	Rã 	512,66 

SEDOP 	170321 	ouadro de dislm1bi/jobljásLc0 pJ12 disjuntores 	. 	-- 	ind 	_jQO 	Rã 	373,84 	RI 	467,86 	RI 	487.86 
10.4 	SEDOP 	171163 	Hasta de atarramantc 2.0tn 	'4' c/ conector 	 ind 	1,00;. R$ 	95,44 	Rã 	124,55 	RI 	124,55 
Si 	SEOOP 	JÓ362 	niaiunlor niN2P403 	L. 	 , 	-- 	raid 	1,00Rã 	49,91 .B!....6513 	p01 	65,13  

10.6 	,,' 	SEDOP 	170382 	Diaiuntor DIN 2P-3oA 	 urd 	_j,9,:'Rã 	49,91 	RI 	65,13 	Rã 	65,13 
S000P 	170328 	Disjuntor Dite 1P-25A 	'. 	 ind 	 Q 	._RI 	14,64 	RI 	•19,11 	RI 	19.11 

108 	SEDOP 	170371 	poste metáaco tpf,clm .. uminé a 	50W ind relé foteelético Base de 	ad 	400 	Rã 1792 Si 	Rã 233982 	Rã 	936646 concreto 	Jimpada 
iu 	OP 	160414 	passagem am1ven, 'e revestida 'otememente dl tampa de 	utd 	500 	Rã 	16667 	RI 	21777 	Rã 	108686 

Concroto 
1010 	SEDOP 	170744 	c'aboelétoco#4omm° "Ri? 	 - 	no 	13500 	RI 	650 	Rã 	048 	RI 	117024 
1011 ' 	SEDOP 	170339 	Tomada 2P+T 	 ind 	..2,99_.1 Rã 	14 66 	RI 	1913 	Rã 	38 26 

	

50.12 	•SEDOP 	170333 	interraptor1-tecIa: 	. 	 usd 	2,00»- Rã 	14,68 	RS 	19,15 	RI 	36,28 

	

10,13 	SEDOP 	170964 	Arandela ls2OW 	' 	. 	 uhd 	•_j92í 	RI 	51,97 	Rã 	67,82 	RI 	67,82 
10.14 	SlNl 	739531009, Luminária tipo pafon lsirpW 	 and 	99, 	Rã 	48,50 	Rã 	60,69 	RI 	182,04 

- ____________ 	 __y' 	- 	Sub-total 	Rã 	14,832.23 

111 

11 	- - 	 INSTALAÇÕES HIDRAL,QCAS 	 _,_  
III 	SSDOP 	i 60299 	Ponto de áua loa tobou a conexões 	 und 	•_,99_ 	Rã 	286,96 	RI 	374,46 	RI 	748,96 o 
11' 	SEDOP 	180460 	Reservatório em fibra dõ,vidrc 600 L 	- 	 and 	_JJQt, 	Rã 	605,16 	Rã 	793,87 	RI 	793,67 
11.3 - 	' 	66/API 	69352 	da gaveta bnut 	latão, roscável, 3/4". forreddn a instelsd9 em remei 	und 	1 ,0L,-' 	RI 	30,59 	Rã 	39,92 	Rã 	39,92 

Casado aub-total 	Rã 	' 	1.562,56 

12.1 	SEDOP 	150214 	Ponto de eogçãojp.9juAcvnex6es casas e ralos t 	20 a,d 	2 	Rã 	251,49RI 	34124 	Rã 	662.46 
12.2 	SEDCP 	180093 	Caixa silorads lcOxlOOiS llcflr. 	 - 	ind 	_j,QO' 	Rã 	16,67 	RI 	24,63 	Rã 	24,63 
13.3 	56/API 	741961002 	 9N 1,40m e altura Som & tampa em comen,n DM 	urrd 	1,90 	RI 142338 	RI 1,867,51 	RI 	1.85761 

- SFDOP 	180349 dimensões 1 90x1 loxI .'omiscoC 	ind 	1,00a 	Râ 114763 	RI 149766 	Rã 	1497,65 

	

12 	' 	-160414 	Caixa de pasnegem em ,,,vencri, /&vesb'de insomamenta, cl lwnpa pá 	 Is 

	

Eh 	 moldada da concreto e fcildo da coc,rreto, escavação e corfac4/10 	md 	,,' 	R 	116, 	R 	152,52 	RI 	2,52 
- 	Sub-total 	Rã 	4.214.an 

13 	, 	- 	LrnJcA!ApARELHosEjflTAlS  
Lavatório louça branca tu4panao. 29,5x39cm ou nqulvaledte, padrão popular, 	- 	- 	- - 

13.1 	-, 	SEDOP 	190375 	inclino sifão tipo garrafasm PVC, válvula e engata tiaxivel 30cm em piáslico - 	und 	1,00 	-' 	Rã 	431.71 	Rã 	663,38 	RI 	583,36 
fomec. e instalação 	. --  

132 	SEDOP 	190090 	 branca icmecLmento e 	150d 	100 	Rã 	325 99 	RI 	42542 	Rã 	42542 sa 
SEDOP 	197_ 	Porta toalha de resto em'ivielal cromado, tipo argola, incluso fixação 	und 	100 	1 RI 	45,99 	Rã 	60,02 	Rã 	60,02 

Jj 	S000P 	190067 	Sabanetaira 	_____________________________________ 	sEt .1J9L.. 	Rã 	3619 	RI _4723 	Rã 	4723 
13.5 	-. 	amado 	190797 	Peieirada parede em nietal cromado ai tampa, incluso fxacãs 	und 	.,j,j, 	RI_4Z12 	Rã55,84 

 
RS 	55,84 

10'"- -' 	Sub-total 	Rã_1.151,69 
 

- 	Chapiaco aplicado em álm'rnnsrtaa a 
 

~taras de conto ~Os, c/ mio p1 	- 

	

14.1 	SEDOP 	110143 	textura acriiica, Argamdale traço 1:4 e emulsão pclimérica (adesivo) cl 	m° 	70,11 	-. 	RI 	7,49 	Rã 	9,77 	Rã 	664,97 

	

_ -- 	onaaI-!-Ac-.,_ - 	.  
142 	SE0OP 	110143 	9r 	mtV5jnn c/ rolo P1 textura acrlficl ~aTT 	iNdo 	 38 749 	RI 	n 	RI 	132 

Massa usura / receblmen'm d pintura em argamassa baço 128, preparo 
14.3 	- 	SEDOP 	110763 	iweoktco 0/ belreseira 40ti 1,, açsicads maraurámente em tauo, espasnura 	mm' 	60,01 	'1 RI 	30.41 	Rã 	39,69 	RI 	2.405,61 

1,__- 	 - 10mm.0/execução_de isiTscaa 	 - 

À," . 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA PA 252 
DURAÇÃO: GO DIAS 
DESEMBOLSO: 	Rã 139926,97 

pI.At1ILI-3A ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL 



14.4 	1 
4 

SEDOP 
í Revestimento cerâmico jslparodee internes o) placas tipo grás ou remi-grâa de 

110644 	dimensões 20x20cm apli"odas em ambientes de área maior que 6,0w na 
altera inteira das parede, 

o,° 9,50 R$ 	6084 Rã 	79,40 Rã 	754,30 

sub-total Rã 	4,091,20 

15 IPISOS EPAVIMENTAE' 1  
15.1 SINAPI -  95241 

e "6 ei preparo mecânico inclusos lançamento e - no5  717 RI 	2287 Rã 	2985 Rã 	21402 

152 SEDOP 130110 TZ°° areia) preparo manue ris 117 Rã 	2435 Rã 	3178 Rã 	22785 

153 °lráAPI 87247 Is  
esteniento carãniicopere piso c/placaagrásdedinlensôvs 

e,pflE!!,5membioniesduaárasentre5nl'el0rna 
• 7 17 Rã 	33 ,80 R 	44 $ 	, 11 Rã 	316 , 27 

15.4 SIP1API 55646 Rodapé cerâmico de 7ccrtdealtiirac/placsstlpo grão de dimensões 	5x35cm m 9,211 Rã 	4,53 Rã 	5,91 Rã 	54,37 

15.5 

15.6 

SII4API 

ÍEDOP 

94991 

150207 
a 	do 

Pintura ecrilica sobre piet7isade de proteção) 	 - 
o,' 

'vi' 

29,70 

,21,0' 

Rã 	504.72 

Rã 	12,87 

Rã 	858,66 

Rã 	16,80 

Rã 	19.562,20 

Rã 	498.98 
Sub-total Rã 	20.878 ,66 

la ESQUADRIAS 

161 SEDOP 120481 
Pelemo 	 messe traço 
1:4 (cimente  . ande onêdsj, pop..  manual  da 

no' 450. Rã 	362,85 Rã 	409,82 Rã 	249,81 

46.2 SEDO P 120481 Soleira de mármore branco, lerqura Isco,, espessura 3" m° 1 ,jQ,,' R$ 	382,85 Rã 	499,62 Rã 	49,98 

19.3 
- 

S0 00P 91379 Porta em madeiraÇppjylete 	' no' ,...i&L. Rã 	470,79 Rã 	614,38 Rã 	1,806,28 

16.4 
16,5' 

SEDOP 
- 	S000P 

91514 
91514 

Salascim de vidro tampettsdo,esoeeuura de Smm. lnclssiv Oerraoans 
Janela de correr ao, v)drriemperedt., e=amn's, inclusive lonageos 

o? 
01' 

O 32 	t 
1&1 

Rã 	422,27 
R 	49997 

Rã _1,9  
Rã 	551,08 

Rã 	176,34 
Rã 	1.454,80 

.. 	- •,•: 	- - ,,,,,• ___________ Sub-tossi Rã 	3.731,18 - 
PINTURA 	 ' 	- 

17,1- -- 	5600P 150129 t4Iceção de llxamento.dé n,sasa látex em paredes, 2 demãos 	' o,' 'l R% 	7 ,8 1 R$ 	10,191 Rã 	_617,82 

17.3,Jf 
SINAPI 
SINAPI 

85469 
58489 

)çlicação_maoueld0,pIflhttiap/_fintalátoxen , paredes, 2 demâos 
AplIcaçãomanueldepinJra'ci'tiritelátexemteto,2demáos -- m' 

o? 
60, 1 t 

_J5' 
Rã 	_10,17 

Rã 	_18,27 
Rã _.6442 
Rã 	_212,32 _ 

fl Rã_1Q 

181 
IS  

SINAPI 94274 
PAISAGISMO , -._ 	' 
Asaentameoto de tentooncconcreto em trecho curvo0,lSxO,7Qxl,cem - 
PIe neo dearhuatoçJara de 5m e10ni,_e-o cavadeectntoxeocm 

no 
.: 	- 

Las_37,51 R$ 	48,951 R$ 	4.846,05 

18.2 ' 	SINAPI 85178 ured 1ã0 Rã 	_6471 R5 	79.231 Rã1.16445 

18.3 S000P 296188 Gramaemplacseincluavilerraprata 	 -- - m° jj,8 Rã 	22,95 Rã _29,95 Rã _94582 

11.4 
- - 
ICOTAÃO -  11Jnsoentemse1'rdlnl.. .. ti&L R$2,532,30 Rã UU.651 Rã _6,609,30 

iii Jardimveilical 	_t'" 	 ___________ and ,. Rã _912,20 Rã 	_7,297,50  
St-total ,JQ,52 

IS SISTEMA VIÁRiO  
19 1 SmAPI 72891 Re I. ca1j nem ectiia de aubleito 	_,_, m• 6 Rã 	_1,20 1.57 Rã _6494 

192 SEDOP - 260584 
sobre colchão de areia rebolado 

e~ ar amasse de cimen 'o e areia  Ira 	1:4 
no° 12607  Rã 	8504 Rã 	8618 Rã 	1085868 

Subtotal ,,10.926,62 

20 L SERVI COS FINAIS E LIMPEZA 
20.1 SEDOP '0177 2swâJjeoualdaentaltoymcamInhãobasculante 6n1' -  m' Rã _48,41 Rã80,57 Rã _726,84 

29 , S000P 270220 Limpeza final da obra .; o? 162,67 Rã 	_4,58 Rã_5,91 Rã _952,58 

20.3 •. 	cÕTAçÃo - 
"boas vindes' e-ti acrílco o/Iluminação em refletorpa de 1.00. Incluso ya 

_ 
_ 

9,00 - R 	825,65 Rã 	424,97 Rã 	352473 

204' SEDOP 241319 
placad,ínauguraçeoeiitalumlnio/ letras e. .1~ (60x40cm)- forriecimeolte und _1,00:- '  Rã 1.793,49 Rã 2.340,50 Rã 	2.340,50 

Subtotal 	Rã_785483 

- 	
TOTAL 1_Rã_13992897 
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Munici$To Acará 
ESTADO DO PARÁ 

PRESiTURA MUNICIPAL ~CARA 
PODER EXECUTIVO 

II 

ANEXO II 

Prefeitura Municipal de Acará 
Trav. São José n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/Pará 
ATT: Comissão Permanente de Licitação 
REF: CONVITE N0090402I2018 CPL 

MODELO DE DECLARAÇÃO CONFORME DISPÕE O iNCISO XXXIII DO ART. 70  DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

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

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

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

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

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

do documento) e inscrito(a) noCPF/MF sob n° ........... . .DECLARA, para fins do 

disposto no inciso XXXIII do art. 7 0  da Constituição e na Lei n1  9.854, de 27 de outubro 4e 1999, 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho notigno, perigoso ou insalubçe 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 
RO n° do Representante 

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



=lpiorá 
ESTADO DO PARÁ 

PREFLEITURA MUNICIPAL DO AcARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO III 

À 
Prefeitura Municipal de Acará . 

Trav. São José n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/Pará 

ATT: Comissão Permanente de Licitação. 

REF: CONVITE N°09040212018 - CPL 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA 

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

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

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

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

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

do documento) e inscrito (a) n&tCPF/MF sob n° ......................DECLARA, para fins do 

disptsto no presente EDITAL do CONVITE N°09040212018 - CPL, sob as sanções 

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

considerada: 
1 

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

-. 1411212006 e suas alterações; 	1 

( )EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II doartigo 3 0  da Lei Complementar 

n° 123, de 1411212006 e suas alterações. 

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

preferência para contratação na presente licitação, na forma do parágrafo 2 1  do art. 44 da Lei 

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

vedações constantes do parágçafo 4 0, art. 31, do referido Diploma Legal 

Local e Data. 

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

. « . 	PREFEITURA DE e 

'Z/'ACARA 
Travessa São José no . 120—Praça da Matriz centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-0b0 



Muni 'ío"ao Atará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARA 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO IV 

A 
Prefeitura Municipal de Acará 
Trav, São José n° 120, Bairro Centro, cidade deAcarãíPará 
ATT: Comissão Permanente de Licitação 
REF: CONVITE N°090402/201$3 .T CPI- 

MODELO DE DECLARAÇÃO PE QUE CUMPRE TODOS OS-REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

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

CNPJ sob no 	 . por intermédio de seu representante legal o (a) 

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

(nome do representante legal).................................., portador (a) 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 às 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 1:1  e 12 do edital do CONVITE 

N°09040212018 — CPL. 

E por ser verdade, assino apresente declaração sob as:penas  da lei. 

Local  Data. 

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

PREFEITURA DE ø 

'SACARA 
tNOSOmTRUStDotJ&NoVAlr 

Travessa São José n°. 120 — Praça dá Matriz Centro — Acará 1 Para -  CEP 68690400 



MunicTjio 85 Acará 
1 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DOACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXOV 

À 
Prefeitura Municipal de Acará 

Trav. São ,José n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/Pará 

ATT: Comissão Permanente de Licitação 

REE CONVITE N'09040212018 - CPL 

MODELO DE DECLARAÇÃO ,  DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 

DE SUA HABILITAÇÃO 

A empresa.... 	........... 
	

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

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

Sr. (à).................................................................... 

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

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

do documento) e inscrito(a) no ÇPF/MF sob n° .................... DECLARA, sob as penas 

da léi que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no processo 

licitatório do CONVITE N 009044)2/2018 — CPL ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores 

Local e Data. 

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

• 	RG n° do Representante 

Vt 	PREFEIR 

uNIDoScoN8TfttJINDOtJMANoVA'1l1A. 

Travessa São José n °. 120—Praça -d Matriz Centro — Atará! Pará - CEP 686900Ó0 
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Munic'Tfiio 6 Acará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO VI 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

À 
Prefeitura Municipal de Acará 
Trav, São José n° 120, Bairro Qentro, cidade de Acará/Pará 
ATT: Comissão Permanente de, Licitação 
REF: CONVITE N°09040212010 - CPI- 

Senhora Presidente: 

Em atendimento ao convite solicitado, que objetiva a Contração de empresa especializada de 
.engnharia para realizar serviços de constru ao e execu o do ártico grincipal de entrada no 
município de Acará/PA, apresstamos n41 o 

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

(POR $XTENSO); 

Na oportunidade, declaràmos submissão aos termos expressos no referido convite e seus 

	

fl anexos. 	 . 	 . . 

Atenciosamente, 

	

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



rc7Ó Acará 
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ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 
ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

CONVITE N°09040212018 - CPI- 

Eu, 	 , (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador 

do RG n°  , PC/(UF), e do CPF n° •  , na condição de 
representante devidamente constituído de (Identificação qompleta da licitante) doravante 
denominado simplesmente (Licitante), para fins do disposto no item 14.7 do CONVITE 
N°09040212018 - CPL, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Codigo Penal 
Brasileiro, que 

(a) A proposta apresentada pafà participar do CONVITE N09040212018 - CPI- 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°09040212018 - CPL, pçr qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; 

(b) Á intenção de apresentar a.proposta elaborada para participar do CONVITE 1\1 1090402/2018 - 

CPI- . não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato 
do CONVITE N°09040212018 -PL por qualquer meio ou por uaIquer 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°09040212018 - CPL quanto a participar ou 
não da referida licitação; . 

(d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar dO CONVITE N°09040212018 - 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°0904012018 - CPI- antes da adjudicação 
do objeto da referida licitação; 

(e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do CONVITE N°09040212018 - CPI-
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante da Comisão Permanente de Licitação responsável pelo certame antes da 
abertura oficial das propostas, e 

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

Local e Data. 

(Nome do Representante) 
CPF n° do Representante 

RO n° do Representante 

Travessa São José no. 120— Praça da Matriz centro - Acará/ Pará - CEP 68690-00 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACABA 
1 REPITURA MUmCIPAL DE ACARA 

MINUTA DE CONTRATO 

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de ACARÁ, através do(a) PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ACARA, CNPJ-MF, N° 05.196.548/0001-72, 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 represenbdo pelo(a) Sr(a)..H_ , têm justo e contratado o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL 

1.1 - Construção e execução do pórtico iincipal de entrada no Município de ÀcarpalPA. 

I- 

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 CONVÏTEik° 1/2018-090402.. 

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 no 112018-090402-,e neste termo contratual; 

3.2. Assumir a responsabilidade por que 	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 Financei o da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA as notas de empenhos e 
respectivas notas fiscais/faturas concenntes ao objeto contratual; 

3.4. Assumir integralmente a responsabi idade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente 
com relação aos encargos trabalhistas e previdenci4rios  do pessoal utilizado para a consecução dos serviços; 

5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação &xigidas na licitação que gerou este Contrato, decorrente do(a) CONVITE n° 
1/2018-090402. 

34 Providenciar a imediata correção da , 	e ou irregularidades apontadas pela Contratante, 

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

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

4.1. A Contratante se obriga a proporcic'iiar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
obrigações decorrentes do Termo Contra ual consoante estabelece a Lei n° 8 ,,666/93 e suas alterações posteriores, 

4.2-Fiscalizar e acompanhar a execução /*o objeto contratual; 

TV SÃO JOSÉ N 120 



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 â vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor 
Competente. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

5.1 - A vigência deste instrumento contiatual iniciará na data de sua assinatura, extinguindo-se em 31 de Dezembro 
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 foi realizado corretamente e atendeu as especificações constantes do 
ajuste em questão. 

.LÁUSIJLA SEXTA - DA RESCI5Ãq 

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 COI4TRATANTE, com antecedência mítiima de 05 (cinco) dias úteis, mediante 
comunicação por escrito. 

CLAUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

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

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

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

/—°4otivos da punição, ou ate 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 ajufle:  10% (dez inteiros por cento) sobrd.o valor contratual. 

- Multa por mexecução 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 10 (dez) dias, incidindo, após, a multa por inexecução parcial ou total, conforme o 
caso 

- Multa por descumprimento de clausula contratual 0,5% (meio por cento) ,obre o valor contratual, por dia, ate seu 
cumprimento. 

- Muita pelo não atendimento das exigências formuladas pela fiscalização \% (um inteiro por cento) sobre o valor 

TV SÃO .iost N°120 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

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, podendi o CONTRATANTE, para isso, &contá-1a 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 notifiçac a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada 
durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis; 
n 

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 É REAJUSTE 

8.1 - O valor total da presente avença é .de R.$ 	(_), 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) PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA e de conformidade 
com as notas fiscais/faturas e/ou recibs devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da 
proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida. 

Parágrafo único - Havendo atraso no pagamento, desde qe não decorre de ato ou fato atribuível a CoTtratada, 
aplicar-se-á o índice do IPCA, a titulo de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação 
desse índice do dia anterior ao pagamento pelo numero de dias em atraso, epetindo-se a operação a cada mês de 
atraso. 

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

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

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

CLAUSULA NONA - DO RECEBIM1NTO DO OBJETO 

9.1 - O objeto deste contrato será recebido pela contratante consoante o disposto no artigo 73 da Lei fe eral ri? 
8.666/93, e demais normas pertinentes. 

CLAUSULA DECIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

TvSÂO JOSÉ  N0i2O 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACABA 

10.1 - As despesas contratuais correrão por ponta da verba do orçamento do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ACARA, na dotação orçamentária Exercício 2018 Atividade 1801.041220007.2.110 Manutenção da Secretaria de 
Obras , 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. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

11.1 - O presente contrato poderá ser altetado, 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 - ÔÕ FORO, BASE LEGL E FORMALIDADES 

12.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislaÇão especifica, consubstanciada na Lei n° 8.666, de 21 de 
rnho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito publico, teoria geral de 

t conatos e disposições de direito privadõ. 

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° 1/2018-090402. 

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 d falta de cumprimento de quaisquer das clausulas 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 dirithr as duvidas oriundas deste Contrato, 
caso não sejam dirimidas amigavelmente. 

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

ACARA - PA,  

CONTRATANTE CONTRATADA(0) 
Testemunhas 

2. 
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