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PREFgITURA MUNICIPAL. DOA CARÁ 
PODER EXECUTVO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO  N°. 11040112018 - CPI- 
PROCESSO N° 11040112018 

DATA DA REALIZAÇÃO:  0410512018 
HORÁRIO DE INICIO DA SESSÃO: às 0ghO0min (horário oficial de Brasília - DF) 

LOCAL:: Prefeitura do Município de Acará - Pará 

O MUNICÍPIO DE ACARÁ - ESTADO DO PARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ/PA, 
com, sede a Trav. São José .° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/PA, por intermédio da 
Ilustríssima Sra. Prefeita Municipal de Acará/PA, mediante Comissão Permanente de Licitação 
designado pela Portaria n° 04112017-GAB, de 02 de janeiro dê 2017, publicada em 02 de janeiro 
de 2017, quadro de Avisos da Prefeitura Municipal do Acará - Pará, torna público para 
conhecimento dos interessados que fará realizar processo Lr.itatório na modalidade TOMADA 
DE PREÇO,  tipo: MENOR PREÇO, regime de execução indireta e empreitada por: PREÇO 
GLOBAL, POR ITEM, nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

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

O Edital completo e maiores informações poderão ser obtkms na Sala do Departamento de 
Licitações, prédio da Prefeitura Municipal do Acará, Estado do Pará, sito à Trav. São José n° 
120, Bairro Centro, cidade de Acará/PA, no horário das 09h00min às 13h00min, a partir de sua 
publicação nos Órgãos oficiais: de publicidade, até a penúltima data anterior aquela estipulada 
paraz sua abertura, desde que a empresa tenha feito a visita técnica e a caução da garantia da 
proposta, local este disponivÉ3l também a partir da publicação do edital onde possa ser 

r, examinado e adquirido o projeto básico e demais elementos constantes de seus anexos. 

1. DA LEGISLAÇÃO REGENTE DA LICITAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

1.1.: Q procedimento licitatório obedecerá, integralmente, e Lei Federal n° 8.666193, a Lei 
Complementar n o  .123106 e suas alterações e demais normas e exigências legais e 
regulamentares pertinentes deste Edital, inclusive no tocante 4 fiscalização e acompanhamento 
pela Prefeitura Municipal de Acará/PA. 

2.DOOBJETO 

2.1. A presente licitação tem Domo objeto a Contratação de Empresa de engenharia para 
reforma e ampliação das escolas de ensino fundamental Bela Vista e Nova Jerusalém 1 
neste Município de Acará - Fará, conforme: Projeto, Planilha Orçamentária, Especificações e 
Normas Técnicas, constante dos anexos desta TOMADA DE PREÇO, que são partes integrante 
e indivisível do presente instrumento convocatório. 
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3. DO PRAZO 

3.1.I A execução da obra deverá ser realizada num prazo máximo 90 (noventa) dias 
consecutivos, a contar da emissão da AES (autorização de execução de serviços) pela 
Prefeitura Municipal de Acará /PA. 

4. DO VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO 

4.1. O valor global máximo estimado pela Prefeitura Municipal de Acará para a realização da 
obrá+está em conformidade com o disposto no inciso X do art. 40 da Lei n. 8.666/93. 

4.1.1. O valor estimado da presente Licitação é de R$ 128.093,11 (cento e vinte mil e noventa e 
três reais e onze centavos). 

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. As despesas decorrentes da contratação da obra, objetei: desta licitação correrá à conta da 
dotação orçamentária previstas, no orçamento financeiro do ano de 2018: 

DOTAÇÃO ESPECIFICAÇÃO  E. DE DESPESA 

' 12.361.0003.1.015 
Construção, reforma, ampliação e 

t 	4 4 90.51 00 
aparelhamento das unidades e scolares  

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 04/05/2018 às 09h00min, recebimento e abertura dos envelopes contendo a 
documentação de habilitação e 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 
Licitações, prédio da Prefeitura Municipal do Acará, Estado do Pará, sito à Trav. São José n° 
120: Bairro Centro, cidade de Acará/PA. 

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

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

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

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

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

7.3. Quando da participação das Microempresas e Empresás de Pequeno Porte deverão ser 
adotados os critérios estabelepidos nos artigos 42 a 49 datei Complementar n° 12312006 e 
alterações posteriores. 

7.4. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação: 

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

7.4.2. Empresa associada ou que tenha sido associada ao Consultor ou qualquer outra entidade 
que tenha elaborado o Projeto.Básico; 

7.5. A Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua 
proposta de preços, independente do resultado do procedimento licitatório; 

7.6. Nenhuma empresa ou instituição vinculada à entidade licitante será elegível para participar 
deste processo licitatório. 

7 7 Não será admitida nesta licitação a participação de 

a) COnsórcio de empresas, sob nenhuma forma; 

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

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

d) Epipresa que se encontre ern processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação; 

e) Autor do projeto de engenharia, pessoa física ou empresa da qual dito autor seja dirigente, 
gerente, acionista ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. 
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f Empresa que entre os dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco por 
cento) do capital com direito de voto ou controladores, responáveis técnicos ou subcontratados, 
haja alguém que seja servidor público, ou que tenha sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias 
anteriores à data da publicação desta licitação; 

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

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

8. DA SOLICITAÇÃO DE INFQRMAÇÕES 

8.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo iic!tatório deverão ser solicitados por 
qualquer pessoa e enviados por escrito, ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
em ãté 05 (cinco) dias úteis aõterióres à data fixada para abertura da sessão pública, por uma 
das seguintes formas: 

8.1.1. Mediante entrega protocolizada; 

8.1,2. Para o e-mail: licitacao_acára@hotniail.com.  

8.13. A Comissão Permanente de Licitação responderá por escrito, pelas mesmas :vias  os 
esclarecimentos solicitados até 03 (três) dias úteis anteriores à data da Licitação a todos os 
licitantes. 

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

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

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

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

9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

9.1, ,É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos da presente licitação, até 
05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação 

PREFEITURA DE - 

't'ACARA 
U!ANOvApTR, 
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(Documentação), devendo a Prefeitura Municipal de Acará/PA, por intermédio da Comissão de 
Licitação, julgar e responder a impugnação em ate 03 (três) dias úteis.  

9.1.1. os pedidos de impugnação deveram ser protocolados rio seguinte endereço: na Sala do 
Departamento de Licitações, prédio da Prefeitura Municipal do Acará, Estado do Pará, sito á 
Trav. São José n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/PA, no horário de 09h00min as lShOOmin 

9.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Prefeitura Municipal de 
Acará/PA a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data marcada para 
recebimento e abertura dos envelopes  Documentação, apontando as falhas ou irregularidades 
que á viciariam, hipótese em qUe tal comunicação não terá efeito de recurso. 

9.3. A impugnação feita tempeitivamente pela licitante não a impedira de participar do processo 
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente; 

9.4. Mo caso de ser constatada a necessidade de alteração do Edital, seu extraio será 
republicado, na forma determinada pela Lei, reiniciando a contagem de prazo para apresentação 
das propostas. 

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

9.6. As respostas ás impugnações prestadas pelo Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação serão anexadas nos .autos do processo licitatório b:estarão  disponíveis para consulta 
por qualquer interessado. .: 

\ 10. DA VISTORIA TÉCNICA 

110.11ç A licitante deverá vistoriar o local onde serão executados os serviços objeto deste certame, 
por, intermédio de Engenheiro ou Arquiteto, para inteirar-se das condições e do grau de 
dificuldades existentes, em companhia de servidor da Piefeitura Municipal de Acará/PA 
designado para esse fim. 

a) Néste caso, nenhum licitante,. em nenhum momento, poderá alegar desconhecimentoio local 
e das condições de execução do objeto licitado, muito menos como pretexto para não executar a 
obra: nos termos requeridos neste Processo Licitatório. 

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

10.2 O licitante poderá vistoriar •ø local onde será executado o objeto desta licitação até o 
segundo dia útil anterior à datà fixada no preâmbulo deste Edital, com o objetivo de inteirar-se 
das condições e grau de dificuldade existente, no período das 09h00min às 13h00min. A vistoria 

• X. 	PREFEITURA DE 

utlloo. 0000Taourno UsA NO VÁ 
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deverá ser realizada por profissional responsável técnico devidamente credenciado como 
representante legal da empresa e previamente agendado na secretaria municipal de educação. 
10.3 A declaração de vistoria, elaborada de acordo com o Anexo constante deste Edital, deverá 
ser visada por servidor da Prefeitura Municipal de Acará/PA. 

11. DA REPRESENTAÇÃO EDO CREDENCIAMENTO 

11.1. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante 

11.2. Quando o representante for diretor ou sócio com poderes de gerência, deverá apresentar a 
CPL, cópia autenticada em cattório competente ou pela Comissão Permanente de Licitação do 
contrato social ou alteração cqntratual na sua forma consolidada ou ata de assembleia geral da 
empresa licitante, a fim de coprçvar a sua qualidade de representante legal, e ainda da cópia 
autenticada em cartório ou pela Comissão Permanente de Licitação da carteira de identidade e/ou 
documento similar valido. 

11.3. Quando o representanteJor pessoa habilitada por meio de procuração ou credenciamento, 
deverá entregar, ainda, a CPL cópia autenticada do documento exigido no item 112. bem como 
do documento de credenciam nto ou do instrumen outorgado to partic. 1lar de procuração out pela 
eml;iesa licitante, com firma i*conhecida e com a previsãc de outorga de amplos poderes de 
reprusentação, bem como pare praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da 
proponente. 

11.4. O representante legal da iicitante que não se credenciar perante a CPL ficará impedido de 
participar do certame, de decarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao Gireito de 
interposição de recurso para represtitar a licitante durante a reunião de abertura do 
envelope "Documentos". 

11.5. Como condição prevrd 	&bSMMd &tL êMYiáiW6d MÍgdd ií$?htf&kto  das 
condições de participação, especialmente quanto a existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros 

11.51. Cadastro. Nacional de èmpresas inidôneas e suspensas -. CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União, 

11.52. Cadastro Nacional de Condenações Cye•ispor Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça. k 

11.6. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócÍo majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 6429, de 992, que prevê, dentre as sanções 
impôstas ao responsável pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibição de 
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 

11.6.1. Constatada a existência de sanção, a CPL NÃO credenciará a licitante, por falta de 
condição de participação. 	. 

PREFEITURA DE * 
.7 

uOscOST,uIN,aU.ANovAHRL 
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11.7 !  Cópia deste instrumento convocatório poderá ser obtida junto à Comissão Permanente de 
Licitação, na Sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Acará, Ioc4lizada na 
Trav:"São José n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/PA, até o antepenúltimo dia que anteceder 
a data do certame. 

11.8. A licitante deverá juntar: ainda aos documentos de &edenciamento cópia do termo de 
retirada deste edital e do certificado de registro cadastral, NÃO sendo aceito o credenciaynento da 
licitante sem o mesmo. 

11.9. Todos os documentos relativos ao credenciamento e do representante devem estar fora dos 
envelopes de proposta e de documentos de habilitação. 

12. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILiTAÇÃO E PROPOSTA 

12.1 As licitantes interessadas deverão apresentar a documentação de habilitação e propostas, 
no dia, horário e local fixado neste Edital, nos envelopes ° oi - HABILITAÇÃO e n° 02 - 
PROPOSTA DE PREÇO, feonados, indevassáveis e distintos, endereçados à PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ACARAIPA, com a seguinte identificação na parte externa: 

ENVELOPE N°01 (HABILITAÇAO) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ - PARÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LiCITAÇÃO 
TRAV. SÃO JOSÉ N° 120, BAIRRO CENTRO, ACARÁ/PA. 
NUMERO DE CNPJ E RAZÃOSOCIAL COMPLETA DO LICITANTE. 
DATA E HORA DA ABERTURA: 
REF. TOMADA DE PRECO N° 1104011201 8—CPL 
LNVtLUF't P1" UZ (I'KUVUSIM) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ - PARÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TRAV. SÃO JOSÉ N° 120, BAIRRO CENTRO ACARÁIPA., 
NUMERO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL COMPLETA DO LICITANTE. 
DATA E HORA DA ABERTURA: 
REF. TOMADA DE PREÇO N° 110401/2018-CPL 

12.11. Os envelopes deverão estar lacrados e rubricados, sendo abertos somente em,: público 
peldè membros da Comissão permanente  de. Licitação, na data e hora determinada', para o 
certame. 

12.fl2. Todos os documentos' dó' interior dos envelopes .N° 01 — HABILITAÇÃO e N° 02 - 
PROPOSTA DE PREÇOS deverão estar: assinado e rubricados pelo representante legal da 
licitante e organizados sequen':ialmente em ordem cronológica, de acordo com o solicitado nos 
itens 13 e 14 do edital, sob peno de inabilitação e desclassifidáção. 

13. DO ENVELOPE N°01 - HABILITAÇÃO 

t' 	PREFEITURA DE 

os CONSTRtUNOC UMA NOVA AI,nRP. 
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13.1. Apresentar, dentro do ENVELOPE no. oi, lacrado, a seguintes documentos a seguir 
discriminados: 

13.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

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

13.22. Registro comercial, no taso de empresa individual; 

13.2.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se / 
tratando de sociedades come.eiais e, no caso de. sociedades por ações, acompanhado d,/ 
documentos de eleição de seuE administradores; a Lei n° 10.4:16/2002 (Código Civil Brasileiro); 

13.2.4. Inscrição do ato constLtutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 

1325. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim c exigir. 

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

13.1 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

13.3.1 Comprovante de insçrção no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda (CNPJ-MF); fr

13 3 2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, Distrito Federal, ou municipal, 
relativo à sede da licitante perinérite ao seu ramo de atividade e compatível com objeto desta 
licitação; 

13.33. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos tributos Federais e  Dívida Ativa 
da União, regularidade à Segwidade Social ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, 
expedida péla Receita Federal do Brasil (RFBB) e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), da sede da licitante; 

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

13.&5 Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeito ne 9ativo, 
expedida pela Fazenda Municipal, da sede da ilcitante ou Certidão de Não Contribuinte; V 

13.3.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço F 5), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei 

'tt 	PREFEITURA DE 

'Zt)ACARA 
UNIUQC o.lUTRUFovo UMA flova 
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13.17. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do Título VII-A, da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovadapo Decreto-Lei n o . 5.452, de 1 0  de maio de 1943 
(Lei no. 12.440, de 07 de junho de 2011). LV 

13.4 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

13.4. 1. Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica do CREAICAU, de sua respectiva 
Região, com validade à data de apresentação da proposta, devidamente atualizada em todos os 
seus dados cadastrais e coMatuais, devendo constar nesta que existe em seu quadro 
engenheiro civil. No caso de licftantes domiciliados em outros Estados, o Certificado de Registro 
emitido pelo CREA/CAU da respectiva região de origem deverá conter o visto do CREA-
PA/CAU-PA; 

 
13.41. Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física dó CREA/CAU, de sua respectiva. 
Região, com validade à data de, apresentação da proposta, devidamente atualizada em todos os 
seus dados cadastrais, devz7'ndo constar que é engenh'qiro civil. No caso de licitantes 
domiciliados em outros Estados, o Certificado de Registro emitido pelo CREAICAU da região de 
sua origem deverá conter o visto do CREA-PAJCAU-PA; 

13.4.3. O profissional indicado pela Licitante para fins de comprovação da capacidade técnico-
profissional devera participar do serviço objeto da licitação 

13.44. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: Comprovação da licitante de possuir em seu 
quadro permanente, na data, prevista para a entrega das propostas, profissional de nível 
superior, detentor de Certidão de Acervo Técnico CAT'companhadas de atestados de 
execução, de obra ou serviço cie características semelhantes" limitadas estas exclusivamente as 
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da lcitação 

,-. 13.4.4.1. O responsável técnk:o indicado deverá ser o mesmo dos atestados de capacidade 
técnico-profissional apresentados, admitindo-se, excepcionalmente, a substituição por 
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde q e aprovada pelo setor técnico da 
Prefeitura Municipal de Acará. 

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

113.4.S. CAPACIDADE TEGNICO-OPERACIONAL Comprovação exclusiva, através de Certidão 
de Acervo Técnico - CAT, emitida pelo CRENCAU, atestando a execução de obras de 
Engenharia Civil (EDIFICAÇÕES), acompanhadas de atestado 'de obras ou serviços similares de 
compiexidadetecnológicae operacional equivalente ou supen'Õr. 

11446. Com  o intuito de torna? mais célere a análise pela Comissão Permanente de hcitação, 
deverão ser destacados, nos atestados apresentados, os itens correspondentes 'às solicitações 
de qualificação técnica previstas no Edital. 
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13.4 - .7 A Declaração de Visita Tecnica faz parte deste item, e terá que vir dentro do Envelope n° 
01 (HABILITAÇÃO), a não apresentação da mesma, implicara tia inabilitação do licitante 

135 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA 

13.51. Balanço Patrimonial e, demonstrações contábeis do último exercício social (DRE), já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índiáes oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 
proposta. Na hipótese da atualização ou aumento do patrimônio líquido, a licitante terá que, 
obrigatoriamente, apresentar documento que altera aquela demonstração devidamente 
arquivada na Junta Comercial ê/ou Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas.  

a) AS empresas com menos de 01 (um) ano de existêncià ou mais de anos paralisadas, que 
ainda não tenha balanço final de exercício, deverão aprésentar balanço de abertura e/ou 
demonstrações contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio liquido relativos ao 
período de sua existência, sendo isenta a apresentação da capacidade financeira da empresa. 

b) Os índices deverão ser demonstrados por cálculos efetuados por contador ou' técnico 
devidamente registrado no Cdnselho Regional de Contabilidade - CRC, os quais deverão ser 
extraídos da demonstração do Balanço Patrimonial devidamente registrado no Órgão 
competente na forma da Iegilação vigente, cujos documentos, balanço e demonstrativo, já 
deverão estar inclusos dentro do envelope de habilitação, sendo vedada a sua inclusão durante 
a sessão ou apresentação a posteriores; 

c)o.: balanço e as demonstrações contábeis deverão ser apresentados por cópia do seu termo 
de abertura e termo de encerramento autenticados, bem cbfno o Certificado de Regularidade 
Profissional - CRP, do responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial da época 
do seu registro ou a CRP atua'Tzada. Poderá, também, ser apresentada cópia da publicação em 
jornal, devidamente autenticacià. 

d) DEMONSTRAR, a boa situação financeira da licitante será avaliada pelos Indices de Liquidez 
Geral (LG), Solvência Geral (SO) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou igual a 01 (um), 
resultante da aplicação das formulas abaixo, com valores extraídos de seu balanço patrimonial 

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

LG= ------------------->1 
PCtELC 

d.2) Índice de Solvência Geral (50) maior ou igual a 1, obtida pela formula: 
AT 

SG= 
PC+ELC 

d.3)Ylndice de Liquidez Corrente (LC) maior ou igual a 1, obtida pela formula: 

DE 
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AC 
LC= --------------------- 

PC 
OBS: Os fatores constantes das fórmulas acima serão extraídos do balanço patrimonial 
exigido no item 13.5.3. deste Edital, em que: 
AC .. Ativo Circulante 
RLP - Realizável em Longo Prazo 
PC - Passivo Circulante 
EU'- Exigível em Longo Prazo 
AT -. Ativo Total 

13.5.2. Certidão negativa de feitos sobre falência, recupeçção judicial ou recuperação 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante. 

13.5.3. Garantia de Proposta A licitante prestará garantia correspondente a, 1% (um por 
cento) do valor estimado pan a contratação, referente ao prazo de validade da proposta, 
optando por uma das modalidades previstas no art. 56, § 10, da lei n° 8.666193. 

13.54. Se a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o licitante deverá tomar as seguintes 
providências: 

13.5.4.1 - Se for realizada a caõção em dinheiro, a empresa devera depositar na Conta 
Corrente: 43.006-4 — Banco do 1  Brasil SIA — Agencia 4014-2, Sri favor de Prefeitura Municipal de 
Acará-Tributos. 

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

13.5.4.3. A garantia prestada, só será liberada após a decisão que inabilitar ou desclassificar a 
licitante, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação, e no caso de habilitadas 
e classificadas, após a adjudicação e homologação do seu objeto. Exceto a do vencedor, cuja, a 
devolução ocorrerá após a assinatura do contrato, podendo sèr retida e reforçada como garantia 
do contrato. 

13.5.5. Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial. 

13.5.6. Certidão especifica emitida pela Junta Comercial. 

13.5.7. Certidão de inteiro teor emitida pela Junta Comercial. 

13.6 OUTROS COMPROVANTES  ELEMENTOS: 

13 1 Declaração da Empresa de que não possuem em seu quadro, trabalhadores menores de 
14 a 18 anos, conforme dispõe o inciso XXXIII do Art. 70  da Constituição Federal, conforme 
(Anexo lll).t 7  

- 	 PREFEITURA DE S 

• 	 'SAcARA 
UM008 CONSTRUINDO USNA NOvAt4sTáHO. 
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13.6.2. Declaração de que cumpre todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital, quanto 
ás 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 (Modelo - Anexo V); 

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

13.64. Declarações diversas (Declaração de. fidelidade'., e veracidade dos documentos 
apresentados e Declaração quy não emprega servidor público Anexo XVI). 

13.6.5. A não apresentação dos documentos aSma referendados implicará na inabilitação do 
' 	licitante. 	 •:. 	 » 

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

13.6.7. Os documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do 
proponente. Os documentos que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com 
data não excedente a 90 (noventa) dias, da expedição, ressalvada a hipótese de a licitante 
comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao convencionado, mediante 
juntada da norma legal pertinente. 

116,8. Os documentos emitidos pela INTERNET, somente serão aceitos dentro do prazo de 
validade e após a confirmação da autenticidade nos respectivos sites. 

13.6.9. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 
somente será exigida para efeito de contratação, observada o disposto nos §§ 1 0  e 20  do art. 

,-> 43 da LC n° 12312006 e alterações posteriores. 

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

13.610.1.. Na hipótese acima descrita, havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação. .3. 

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

r 	PREFEITUDE 

UNIOOS ÇoNsmUlNODNlA KctA HIáNA. 
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13.610.3. Em se tratando de microempresas e empresa. de pequeno porte deverá ser 
apresentada, ainda, declaração de que detêm tal condição, segundo previsão do art. 11 do 
Decreto n° 6.204/2007, para que possam gozar dos benefícios outorgados pela Lei 
Complementar n° 123106 e atualizada pela Lei Complementar n° 14712014, podendo ser utilizado 
o modelo constante do (Anexo IV). 

13.6.10.4. A falsidade de decl&ação prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar n° 
123, de 14 de dezembro de 2006 caracterizará o crime de quê trata o art. 299 do Código Penal, 
sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção prevista no subitem 14.1 
deste edital. 

13.6.11. Os documentos mencionados neste Capítulo deverão referir-se exclusivamente ao 
" estabelecimento da licitante, vigentes à época da abertura da licitação, podendo ser 

apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia.áutenticada por tabelião de notas, 
ou por cópias não autenticadas, desde que sejam exibidos os originais para a conferência pela 
Comissão Permanente de Licitação, ou por publicação em órgão de imprensa oficial, sob pena 
de inabilitação. 

13.6.12. Encerrado o prazo para entrega dos envelopes, nenhum outro documento será 
recebido, nem serão permitidas quaisquer emendas, rasuras, ressalvas, adendos, alterações, 
acréscimos, substituições ou entrelinhas à documentação ou i às propostas, exceto a promoção 
de diligências que a Comissão '.entender necessárias, bem Guino a autenticação de documentos 
pela Comissão Permanente de Licitação, destinada a esclarecer ou a complementar a instrução 
do processo licitatório ou para instrução de eventuais recurso&interpostos. 

13.6.13. Após a fase de habilitação não caberá desistência de proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação 

14. DO ENVELOPE N°02—PROPOSTA DE PREÇOS 

14.1. A proposta financeira deverá ser apresentada em 04 (uma) via impressa, isenta de 
emendas, rasuras, ressalvas, alterações ou entrelinhas, em envelope fechado (ENVELOPE 02), 
contendo na sua parte externa e frontal, além da razão social da licitante, os mesmos dizeres do 
envelope de habilitação, substituindo-se o termo Habilitação pelo termo "Proposta". 

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

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

14.13. Não serão permitidas emendas, rasuras, ressalvas, adendos, alteraçõe 
substituições ou entrelinhas a documentação ou a propostas; exceto a promoção 
que a Comissão entender necessárias, bem como a autenticação de documentos 

PREFEITURA DE 

•ACARA 
oNo, CONvAROI000 AMft NOVA qrnyõol& 
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Permanente de Licitação, destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo 
licitatório ou para instrução de eventuais recursos interpostos. 

14.2. A proposta financeira deverá ser apresentada de acordo com o modelo (Aneo VIII), 
contendo nome completo, CPf, estado civil, nacionalidade e número do telefone celular do 
responsável da empresa que assinará o contrato. 

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

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

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

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

b)Resumo Financeiro da Planilha de Preço (Anexo X) 

c) Composição de custos unitários (Anexo XI). 

d)Píanilhas de composição analítica das taxas de B.D.I. - Bonificação e Despesas Indiretas, 
(Anêxo XII), sendo OBRIGATÓRIA à indicação de Taxa Percentual positiva para cada um dos 
itens listados no modelo. 

e) Planilhas de composição analítica das taxas de Encargos Sociais aplicadas, conforme (Anexo 
XIII), sendo OBRIGATÓRIA a 4ndibáção de Taxa de Percentual positiva para cada um dos itens 
listados no modelo. 

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

g)Aexecuçâo das obras não deverá ultrapassar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos 

h)Cronograma físico-financeiro, o qual indicará o inicio e o término da execução de todas as 
obras (Anexo XIV). 

i) Declaração explicita do prazo de garantia integral dos serviços, que deverá se no mínimo de 
05 (cinco) anos, na forma do artigo 618 do Novo Código Civil, durante o qual a licitante se 
compromete em solucionar os problemas decorrentes de falhas ou inadequações do serviço, 
num prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados a partir da Lei n° 8.666193 e suas 
alterações. Comunicação formal da Prefeitura Municipal de Acará, na forma do art. 69 
combinados com o art.73. 
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j) A proposta de preços não poderá conter preços unitários ou global de cada item superiores 
aos constantes na planilha de custos, sob pena de desclassificação da proposta. 

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

14.6. Os preços unitários, paciais, totais e globais que compõem a planilha de custos do 
licitante terão obrigatoriamente que contemplar todas as de pesas decorrentes de materiais, 
mãode-obra, equipamentos, leis sociais, benefícios e despesas indiretas, lucro e demais 
composições necessárias à plena execução da obra, excluída a Prefeitura Municipal de Acará 
de qualquer solidariedade. 

14.7. As empresas deverão apresentar, sob as penas da lei, em especial o art. 299, do Código 
Penal Brasileiro, Declaração Ide Elaboração Independente' de Proposta, conforme modelo 
(Anêxo XV) deste Edital. 

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

15. PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 	 ± 

15.11i A licitação será processada e julgada nos termos da Lei n°. 8.666193 e suas alterações e 
suplementada pelas demais legislações vigentes que regem a matéria. 

15.2 Da sessão será lavrada ata circunstanciada que registrará todas as ocorrências que 
Interessem ao julgamento da licitação 

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

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

15.5. A Comissão inabilitará o Licitante e desclassificará as propostas que não contiverem as 
informações requeridas nos itens 13 e 14, respectivamente, ou que contrariarem este Edital. 

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

15.7% A Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu excLúsivo critério, decidir pelo exame e 
julgamento da documentação ria mesma sessão de abertura da licitação ou em outra, em data a 
ser oportunamente divulgada, quando, então os licitantes terão vista da documentação 
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15.8. Anunciado o resultado da habilitação, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
interpelará os licitantes quanto a sua intenção de interpor recurso, que, se havendo desistência 
expressa, mediante a assinatura do "Termo de Desistência de Interposição de Recursos", poderá 
dar prosseguimento aos trabalhos, com a abertura dos envelopes da Proposta. 

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

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

15.11. O não comparecimento da licitante ao ato •de abrtura das propostas ou falta de. 
assinatura na respectiva ata' quando for o caso, implicará a aceitação das decisões da 
Comissão de Licitação. 

ri n•r ri ri r ir .; ri a ... 
1512. Quando todas as Licitantes forem inabilitadas: ou todas as propostas ,  forem 
desõlassifidadas, aplica - se ã Art. n°. 48 . 30,  a Entidade de Licitação deverá fixar aos 
Licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de. nova documentação ou de outras 
propostas, escoimadas das causas  que determinaram a inabilitação ou a desclassificajpo. -....... 

15.13. A critério da Comissão Permanente de Licitação, nãõ serão considerados motivos para 
inabilitação ou desclassificação as simples omissões formai, 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 

15.14. As decisões quanto à habilitação serão publicadas no Diário Oficial e/ou no quadro de 
aviso da unidade gestora 

15.15. Quaisquer declaraçõesreàlamações ou irnpugnaçõssfeitas posteriormente à lavratura 
das atas não serão levadas em consideração. 

16 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

16.1. No julgamento das propostas classificadas por atender aos aspectos documentais 
explicitados no item "Envelope N° 01 - HABILITAÇÃO", atendidas as condições prescritas neste 
Edital, será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, POR ITEM, entendendo-se como 
tal o valor total da proposta por item, sendo adjudicada a empresa vencedora de cada item 

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

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

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

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

16.6. No caso de empate entre duas ou mais propostas, obedecido ao disposto no § 20 ; do art. 
30 , da Lei 8.666193, modificada pela Lei 8.883194, o desempáte se fará, obrigatoriamente, por 

-, sorteio, em ato publico, para o qual todas as licitantes serão convocados 

16.7, Caso exista algum fato que impeça a participação deálgum licitante ou o mesmo tenha 
sidoí declarado inidôneo para licitar ou contratar com aH1dministração Pública, este  será 
desqlassificado do certame, sem prejuízo das sanções legais Cabíveis .  

16.8. Na Proposta de Preço, no caso de discordância entre os preços unitários e os preços 
resultantes de cada item, preàvalecerão os primeiros, devendo a Comissão Permanente de 
Licitação proceder as correções necessárias, inclusive com relação ao preço global 

16.9: Serão desclassificadas as propostas 

16.91. Que a juízo da Comissão Permanente de Licitação não atenderem aos requisitos desta 
TOMADA DE PREÇO, bem como, aquels cujos preços sejam baseados em moedas 
estrangeiras ou nas propostas de outros concorrentes, inclusive com oferecimento de redução 
sobre o menor preço ou vantagens não previstas; 

16.9.2. Que apresentarem preços manifesta 
emcondições irrealizáveis, constantes do v 
unitário máximo, superior ao valor unitário cc 
elaborado pela Prefeitura Muniipal de Acará 

16.10. Observadas às condições acima a ( 
propostas em ordem de menor preço por iterr 
de acordo com as especificações do edital e 
global, por item); 

i 	11  
16J11. No caso de igualdade entre duas ou rr 
procederá ao desempate considerando come 
ás licitantes serão convocadas,, sendo vedad( 

1611.1. É assegurada, no presente 
contratação para as microemprsas e 
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16.11.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
micro empresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores ao melhor preço obtido (menor proposta). 

16.11.3. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada deverá declarar, 
por escrito, que aceita oferecet proposta com valor inferior ao,do primeiro colocado, no prazo de 
30 minutos, nos termos do art. 44, § 1 0  da LC 12312006. Havendo interesse em formular nova 
proposta, deverá apresentá-la em até 02 (dois) dias úteis, situação em que será adjudicado em 
seu favor o objeto licitado, preenchidas as exigências deste Edital e seus anexos. 

16.12. Não ocorrendo à contreaçâo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
prevista no subitem anterior, serão convocadas as propostas remanescentes que porventura se 
enquadrarem na ordem classificatoria, para o exercício do mesmo direito 

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

16.1.3. Caso todas as propostas sejam desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação 
podQrá fixar o prazo de 08 (o) dias úteis para que os licitantes habilitados apresentem novas 
propostas, escoimadas das causas que determinaram a sua desclassificação, na forma do art.  
48, § 30 , do Estatuto das Licitações. 

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

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

17 óos RECURSOS 

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

17 ti Recurso, no prazo de 05 (cinco) 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  40  da Lei n°. 8.666193 e suas 
alterações, dirigidos por escrito a autoridade superior, por intermédio da Comissão Permanente 
de licitação, a qual podera reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, 
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informados. 

17.12 O. recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso 1 do-ad. 109 da Lei n°. 8.666193 e suas 
altetSções terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e razões 
de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais. recursos. 

f 
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17.13. O recurso interposto, na forma do art. 109, da Lei h0 .  8.666193 deverá ser entregue 
contra recibo, na sala de Lictação, e será comunicado as demais licitantes, que poderão 
impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subsequente 
ao recebimento da comunicação efetuada pela Prefeitura Municipal de Acará, podendo, ainda 
qualquer licitante, dentro do prazo legal, obter vistas do processo. 

17.1.4. Somente serão consid3rados os recursos devidamente fundamentados, protocolizados 
dentro do prazo legal. 

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

18. DA ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇAO DA UCITAÇAO 

18.1, DA ADJUDICAÇÃO: 

18.tl. A execução das obras correspondente ao objeto desta TOMADA DE PREÇO será 
adjt,iiicada a empresa vencedora de cada item, depois de atendidas as condições deste Edital, 
com .a devida publicação nos órgãos oficiais e/ou quadro de aviso da unidade gestora. 

1182, DA HOMOLOGAÇÃO 

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

19. DA CONVOCAÇÃO DO LICITANTE VENCEDOR 

19.1. Até a assinatura do contrato,  a Prefeitura Municipal de .Acará pode desqualificar licitantes 
por despacho fundamentado, sem que estes tenham direitosa indenização ou ressarcimento e 
sern. prejuízo •de outras sanções cabíveis, se tiver conhecimento de qualquer fato ou 
circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone a idoneidade ou a 
capacidade financeira, técnica ou administrativa, inclusive sua inscrição no CADIN (Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados). 

19.2k Depois de homologado e resultado da licitação, a Administração convocará o licitante 
vencedor para que preste, no prazo de 05 (cinco) dias contador, do recebimento da comunicação 
oficiál, a garantia de execução das obras e fiel cumprimento do contrato, podendo optar entre 
caução em dinheiro, títulos de dívida pública, fiança bancáita e seguro garantia, a qual deve 
corresponder a 3,0% (três por cento) do valor do contrato. 
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19.3 Prestada a garantia, a adjudicatária será convocada para assinatura do contrato, dentro do 
prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da comunicação oficial, a fim de formalizar o 
compromisso assumido pelas partes. 

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

19.5; Se o licitante vencedor não prestar a garantia ou desisti; de retirar o termo de contrato ou 
instrumento equivalente ou deixar de cumprir a exigências relativas à apresentação da 
documentação exigida para acontratação, na forma disposta neste Edital, sem justificativa, 
tempestiva e por escrito, aceitas pela Prefeitura Municipal de Acará restarão caducos os seus 
direitos de vencedor, sem prejuízo da aplicação das sanções prevista neste Edital. 

19.6. É facultado à Administração, quando ocorrer à hipótese do item anterior, adjudicar p  objeto 
licitàdo aos licitantes remanescentes, convocados na ordem.: de classificação, desde que nas 
mesmas condições da proposta da primeira colocada ou a liytação poderá ser revogada, caso 
em que se aplicara a primeira colocada, por inexecução total do contrato, a critério da Prefeitura 
Municipal de Acará, qualquer das sanções previstas no art. 87 da Lei n°. 8.666193 e suas 
alterações. 1  

20 DA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 

20.1. A Prefeitura Municipal deAcará poderá aérn 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 licftatório. 

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

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

20.4 Da anulação ou da revogação do procedimento Iicitatèrio cabe recurso a ser dirigido à 
autoridade superior competente na forma do inciso , alínea f' do art. 109 da Lei n°. 8.666193 e 
suas alterações. 

21. DA RESCISÃO 

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

22. A  GARANTIA CONTRATUAL 	 . 	 . 

ri 
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22.1.. O licitante vencedor dàverá apresentar como garantia da execução das obras e fiel 
cumprimento do contrato caução em dinheiro ou títulos de divida publica, ou seguro-garantia, ou 
fiança bancária, correspondentõ a 3,0 % (três por cento) do valor do contrato. 

22.2. Caso a garantia prestada consista em títulos da dívidá pública, estes deverão ter sido 
emitidos sob a forma escritura], mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 
custódia autorizado pelo Banco do Estado do Pará e avaliados pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministéeo da Fazenda. 

22.3. Se for realizada a caução em dinheiro, a empresa devera depositar na Conta Corrente: 
43.006-4 - Banco do Brasil 51A - Agencia 40142, em favor de Prefeitura Municipal de Acará-
Tributos, 

22.4. Qualquer que seja a modalidade escolhida pela Licitante, deverá ser entregue, no ato da 
assinatura do Contrato, o respectivo comprovante a Cmissão Permanente de Licitação 
PREFEITURA MUNICIPAL DE.ACARA. 

22.& A garantia será renovada sucessivamente até o termino do contrato e sempre que seu 
valor seja objeto de alteração, utilizando-se para tal o índice Geral de Preços do Mercado 
(IGP-M), fornecido pela FundaçãoGetúliõ Vargas. 

22.6. Após o cumprimento fiel e integral do contrato, tendo sido expedido o Termo de 
Recebimento Definitivo da Obra. ou Serviço de Engenharia, a Prefeitura Municipal de Acará fará, 
sob requerimento, a devolução da garantia à CONTRATADA. 

23. DOS ONUS E ENCARGOS 

23.1». Serão de inteira e exclusiva, responsabilidade da firma vencedora na forma do art. 71 da 
r-' Lei n° 8.666193, os salários dos empregados e todos os encargos previstos pelas leis: fiscais, 

comerciais, sociais e trabalhistas, inclusive os relativos a.acidentes de trabalho, impostos, 
gratificações, etc., decorrentes do contrato que venha a ser celebrado. 

23.1.1. A inadimplência da Cor;tratada para com os pagamentos acima referidos não transfere o 
ônus da responsabilidade a Contratante, nem poderá onerar o contrato 

23.2; Caberá ao licitante vencedor: 

a) Responder pelos danos eventualmente causados às instalações dos prédios, mobiliário, 
máquinas e demais pertences da obra, ainda quando praticados involuntariamente por seus 
empregados. 

b) Msumir inteira responsabilidade por acidentes de trabalho quando em serviço ou em trânsito, 
devendo tomar todas as medidas necessárias ao atendimento de seus empregados. 

c) Manter em atividade o número de empregados contratados; 

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

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

f) Assumir inteira responsabilidade pela execução das obras, nos termos constantes nos 
Anexos deste Edital, devendo os materiais a ser empregados receber prévia aprovação da 
Contratante, que se reserva o direito de rejeitá-los, caso não *atisfaçam os padrões específicos, 
ou não possuírem certificação onsoante as normas da ABNI, 

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

h) Cumprir as exigências legais sobre higiene e segurança do trabalho, inclusive promovendo 
palestras sobre o assunto para os seus empregados; 

i) Cadastrar os empregados no Departamento de Segurança da Empresa, bem como mantê-
los, quando em serviço, uniformizados e portando "CRACHÁ" de identificação e com 
equipamento necessário para, o bom desempenho das obças, de acordo com a utilização 
prevista pela obra, 

j) Exercer controle sobre assiduidade e pontualidade de seus empregados, 

k) Manter no local da obra ou serviços de engenharia o "Livro Diário" que será destinado às 
anotações de ocorrências diárias, assim corno as comunicações com a Fiscalização da 
Prefeitura Municipal de Acara 

24. Do CONTRATO ADMINISTRATIVO 

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

24.2j 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 á contratação, sem prejuízo das sanções próvístas no art. 81 da Lei n 2  8.666193, 
garantida a prévia defesa; 

24.3. Caso a Licitante retire sua proposta dura 
mesma perderá os direitos de assinatura Contra 

24.4 Na recusa em assinar «contrato ou se c 
prazo de 05 (cinco) dias úteiS, decairá do diri 
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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. 

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

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

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

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

24t0 contrato deverá ser assinado OBRITATORIAMENTE digitalmente. 

25. DOS TIPOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

25.1% Executado o contrato, o objeto será recebido. 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, . assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias úteis, contados da 
comunicação escrita do contrai-ido; 

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decqçso do prazo de observação, ou 
vistoria que comprove a adeqUação do objeto aos termos avençados no contrato, observado o 
disposto no art. 69 da Lei n° 8.666193.  

25.2; O recebimento provisório ou definitivo não exclui a licitante da responsabilidade civil pela 
solidez e segurança das obras., dentro das limitações estatuídas, quer pelo contrato, quer por 
legislação pertinente. 

26. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

26.1 Iniciada a execução das obras pactuadas no Contrato úti Empreitada por Preço Global por 
ltern o pagamento será efetuádo conforme medições emitidas pela Fiscalização da Obra, e 
faturas devidamente atestadas pela Prefeitura Municipal deAcará, que dará conformidade à 
porcentagem física executada obedecendo ao cronograma de entrega da obra. 

t 
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26.1.1. Para fins de pagamento serão observados os procedimentos adotados pela Prefeitura 
Municipal de Acará. 

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

26.3. É obrigação da CONTRATADA de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigções por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação (art. 55, Xlii da lei 8666/93), que para a devida comprovação, a 
cada solicitação de pagamento, deverá juntar: Certidão deJRegularidade do FGTS; Certidão 
Negativa de Débitos - CND junto ao Instituto Nadonal de Seguridade Social - INSS; Prova de 
Quitação com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, de acordo com o disposto no art. 29, 
inciso III, da Lei n° 8.66611993, dentro do prazo de validade, sendo: Certidão Conjunta de 
Débitos relativos aos Tributos Federais e da Dívida Ativa da União, da sede ou do domicilio do 
licitante; Certidão Negativa d&: Natureza Tributária e Não Dibutária da Fazenda Estadual da 
sede ou do domicilio do licitant; Certidão Negativa de Naturé;.a Tributária, ou outra equivalente 
na forma da lei da Fazenda Municipal; Certidão Negativa :e  Débitos Trabalhistas - CNDT 
vigsrte. 

26.4. O pagamento das obras contratados será efetuado, na forma do art. 40, inciso, XIV, alínea 
"a" da Lei n° 8 666/93, por etapa da execução das obras conforme o cronograma físico-
financeiro, medido e atestado pelo fiscal da obta e após ser atestada pela fiscalização da 
Prefeitura Municipal de Acará a efetiva execução das etapas previstas nesse cronograma e no 
Edita[ Convocatório. 

26.5.,  O pagamento será por meio de faturas devidamepe atestadas, acompanhadas do 
docúmento de comprovação da execução das obras (medição da etapa) e apresentação da 

» 

	

	documentação abaixo relacionada e ainda o "check list" para recebimento de faturas de 
serviços. 

26.6à Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto não for comprovado o 
recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social), correspondentes ao mês da 
última competência vencida, bém como, apresentada nota fiscal/fatura devidamente atestada 
por servidor designado, conforme dispõe o art. 67 da Lei n°. 8.666193, e suas modificações, ou 
enqt.anto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em 
virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimo de 
qualquer natureza. 

26.1. Após o devido processam., ento o pagamento será efetuado no prazo não superior a trinta 
(trinta) dias, contados a partir da data final do período de': adimplemento de cada parcela, 
mediante a emissão de Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pela Prefeitura Municipal de 
Acará. 

27. DA FISCALIZAÇÃO 

ó
PREFEITURA 
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27.1 A Prefeitura Municipal -de Acará designará um servidor (técnico) apto a proceder à 
fiscalização da obra, objeto CONTRATADA, cabendo à fiscalização quanto •a toda 
documentação apresentada pela empresa contratada, que após análise, dará conformidade ao 
pagamento; conforme o artigo 67 e parágrafos da Lei 8.6661931,  e alterações posteriores. 

27.2 A presença de fiscalização não exclui e nem diminui a responsabilidade da contratada 
inclusive perante terceiros, porqualquer irregularidade. 

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

27.4. A fiscalização da obra da Prefeitura Municipal de Acará poderá exigir a substituição de 
qualquer empregado da Iicitantê vencedora, de acordo com onteresse das obras, o que deverá 
ocorrer em ate 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação, 

27.5 O documento hábil para comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e assuntos 
relacionados e referentes á execução das obras, será o DIÁRIO DE SERVIÇOS, fornecido pela 
empresa, onde tanto a contratada quanto a fiscalização, deverão registrar anotações diárias, 
visando à comprovação real do andamento da obra e execução dos termos do contrato, sendo 
visado por ambas as partes. 

27.& O DIÁRIO DE SERVIÇOS deverá ser aberto mediante termo  circunstanciado, lavrado na 
primeira pagina, correspondente ao dia em que, efetivamente, a empresa iniciar as obras 

27.7. Concluídos as obras, se estiverem em perfeitas condições, serão recebidos, 
.- 	provisoriamente, pela fiscalização ou pelo responsável por seu acompanhamento, que lavrará o 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO. 

27.71. Para o recebimento provisório, a CONTRATADA deverá fornecer á Prefeitura Municipal 
de Acará, se existirem, os certificados de garantia dos equipamentos instalados na obra, bem 
como os compromissos de manutenção gratuita e os manuais de operação e manutenção de 
maquinas, instalações e equipamentos, 

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

28. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

«ravessa são José n° 120— Praça de Matriz centro - Acarã 1 Para - CEP 68690 
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PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARA 
PODER EXECUTIVO 

28.1. A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida dentro dos 
limites previstos no § 1° do artigo 65 da Lei 8.666193, podendo a supressão exceder tal limite, 
nos termos do § 2 ° , inciso II do mesmo artigo. 

29. DAS SANÇÕES 

29.1. Os atos praticados por lkitarites ou contratados, contrárUis ao objetivo desta licitação ou de 
satisfação total ou parcial à obrigação assumida, sujeitam-se os faltosos ás penalidades 
estabelecidas nos artigos 86 88 da Lei n° 8. 666193 e suas alterações, garantida, sempre a 
defesa prévia, recurso e vistas do processo na forma estabeleQida pela lei, a saber: 

29.2. As sanções administrativás ensejadas pelo descumpriménto das condições estabelecidas 
neste Edital e demais instrumentos contratuais oriundos do presente certame, serão aplicadas 
de acordo com o procedimento estabelecido pela Prefeitura Municipal de Acara, 

2921. São hipóteses, entre outras, de práticas irregulares e suas respectivas sanções: 

Ocorréncias Sanções Administrativas que poderão 
ser 	aplicadas 

1. 	Deixar 	de 	entregar 	documentação - Advertência; 
exigida no Edital. - Multa; 

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

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

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

IV. Comportar-se de modo inidôneo. Advertência; 
- Muita; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária 
- 	 Impedimento. :te 	licitar/contratar 	com 

a. 
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• -. Prefeitura Municipal de Acará até 02 (dois) 
anos;  

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

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

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

• anos;  

VII. Não assinar o contrato ou nãp retirar a Advertência; 
nota 	de 	empenho, 	quando 	convocado - Multa; 
dentro 	do 	prazo 	de 	validade 	de 	sua - Multa de mora; :  
proposta. - Suspensão Temporária 

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

VIII. Entregar 	o 	objeto 	fora 	do 	prazo Advertência; 
estabelecido ou atrasar a execução de - Multa; 
obra ou serviço. - Multa de mora; 

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

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

-Multa de mora; 
• 

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

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

- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária 
- 	 Impedimento 	de 	1h 
Prefeitura Municipal de 
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anos: 

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

- 	
' Prefeitura Municipal de Acará até 02 (dois) 

anos;  

XII. Inexecução parcial do contrato. Advertência; 
— Multa; 
 -Mukade mora; 

— Suspensão Temporária 
• - 	Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 

Prefeitura Municipal de Acará até 02 (dois) 
• anos;  

XlIl, Inexecução total. Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
— Suspensão Temporária 
— 	 Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
Prèfeitura Municipal de Acará até 02 (dois) 
anos;  

29.1 Nas ocorrências dos iten% II, III, V I  XIII e XIV do acima, sem prejuízo de outras, será, ainda, 
cominada á sanção de Declaração,  de Inidoneidade para licitar e contrata com a Administração 
Pública. 

293.1. Os fatos incursos nas ocorrências dos itens li, 111 e V serão obrigatoriamente 
comunicados ao Ministério Pubnco Estadual e/ou, se for o caso, ao Ministério Publico Federal 

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

29.5. As sanções estabelecidas 
a rescisão do contrato, a critério 

30. DOS REAJUSTES DOS P 

30.11, Os preços poderão ser ri 
(Lei Federal n. 10.19212001) co 
a variação do Indice Geral de. 
venha a substituir, calculado me 

Edital, não impedem a anulação/revogação da licitação ou 
ivo da Administração. 

los, para mais ou para menos, a cada doze (12) meses 
da data limite da apresentação da proposta, aplicando-se 
— IOP - Dl, ocorrida no período ou outro indicador que 

a seguinte fórmula: 

V(1- lo) 	• 	 • 

1 
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a Município ao Acará 
ESTADO DO PARÁ 

PREITURA MUNICIPAL DO. A cARÁ 
PODER EXECUTIVO 

R= --------------- 
lo 

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

31. DAS DISPOSIÇÕES GER4IS 

314, É facultada a Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior em qualquer fase 
da .Ucitação, promoção de diliência destinada a esclarecer ou complementar a instrução de 

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

31..2,. O recebimento das propç)stáá pela Prefeitura Municipal de Acará não implica em nenhum 
direito ou compromisso com o proponente, além do recebimento das mesmas. 

31.3. A apresentação da proposta obriga o proponente vencedor ao cumprimento de todas as 
disposições contidas nesta TOMADA DE PREÇO e sus anexes. 

31.4. .A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste EDITAL; pois a 
simples apresentação dos envelopes 1 e II subentende o conhecimento integral do objeto em 
licitação, bem como aceitação1ncondicional do presente EDifAL, não sendo aceitas alegações 
de desconhecimento de qualquar clausula ou condição 

31.5. A Comissão Permanente; de Licitação poderá desclassiftcar a licitante que, no decurso da 
licitação, não agir com lisura e decoro e/ou atentar contra a idoneidade da Prefeitura Municipal 
de Acará, ou quando o represtmtante legal da licitante se portar inconvenientemente durante a 
licitação, sem que lhe assista odireito à reclamação ou indenização de qualquer natureza; 

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

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

A Prefeitura Municipal de Acará poderá revogar ouçancelar  no todo ou em :parte o 
processo, por razões de interesse publico decorrente d fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta;i devendo anulá-la, por ilegalidade, 
de ofício ou por provocações de terceiros. 

31.9. Nenhuma indenização seiá devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação da 
documentação e propostas relativas ao presente Edital. 
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Municipio Atará 
ESTADO DO PARÁ 

PE) EF:EITURA MUNICIPAL DQ ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

31.1,0. As licitantes deverão cumprir as recomendações, deste Edital, uma vez que a 
inobservância de quaisquer de suas disposições constitui motivo de invalidação irreversível das 
propostas. 

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

31.12. A simples participação qa licitação implica na aceitaçãq integral e irretratável dasnormas 
e condições deste Edital e seus anexos, bem como, a àhservância dos preceitos legais e 
regulamentares em vigor. 

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

31.14. A anulação da licitação induz à do Contrato e não gera obrigação de indenizar, exceto 
peloque já foi fornecido até a: data em que ela for declarada#, desde que não seja imputável a 
culpa, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. 

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

31.16. O texto integral deste edital 'encontra-se disponível, para conhecimento das empresas 
interessadas, na Sala da CPL na Prefeitura, bem como afixado no mural do saguão da 
Prefeitura Municipal, no endereço citado no preambulo. 

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

31.18. Fazem parte integrante deste Edital 

Anexo 1 - Projeto Básico (Especificações Técnicas e Planilha Orçamentária) 
Anexo II - Modelo de Procuraçio/Credenciamento; 
Anê*o III - Modelo de Declaração conforme dispõe o incisoi:XXXIII do Art. 70  da Constituição 
Federal de 1988; 	 :1 

Anexo IV - Modelo de Declaração de enquadramento de micro e pequena empresa; 
Anexo V - Modelo de Declaração de que cumpre todos os requisitos de habilitação; 
Anexo VI - Modelo de Declaração de Atestado de Visita Técnica; 
Anexo Vil - Modelo de Declaração de inexistência de fato, superveniente 'impeditivo de sua 
habilitação; 
Anexo VIII - Modelo de Apreseritàção da Proposta; 
Anexo IX - Planilha de Orçamento; 
Anexo X - Modelo de Resumo :Fínsiceiro; 
Anexo Xl - Modelo de Composição de custos unitários; 
Anexo XII - Modelo de Composição de BDI; 
Anexo XII - Modelo de Compósição de Encargos Mensalista; 

PREFEITURA DE 0 
a a a a 
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=nícipbrá 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL Db  AGARÁ 
PODER EXECUTIVO 

Ançxo XIV - Modelo de Cronograma físico-financeiro; 
Anexo XV -  Modelo de Declaração Independente de Proposta; 
Anexo XVI - Modelos de DecIrações; 
Anexo XVII - Minuta do ConSto. 

Acará/PA13 de bril d116. 

ERIC MIR 	DE MIRANDA 
President4 da CPI- 
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Municipio dó Atará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO 1 

PROJETO. BÁSICO (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS) 

y.  
PREFEITURA DE 

¼tdACARA 
Travessa São José n o. 120— Praça d;. 	Centro - Acará 1 Pará - CEP 686904,00 



Estado do Pará 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 
ESCOLA BELA VISTA 

ACARÁ - PA 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL Do ACARÁ 

MEMORIAL DESCRITIVC: 

GENERALIDADES: 

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

Ii- DISPOSIÇÕES GERAIS: 

T. VERIFICAÇÕES E INTERPRETAÇÕES: 

Compete a firma empreiteira, minucioso estudo de verificação e comparação de todos os 
desenhos dos projetos, especificações e demais elementos integrantes da documentação técnica 
fornecida pela PMA, bem como, providenciar os registros nos •órgãos competentes. 

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

A planilha de quantidades, partes integrantes dá documentação fornecida pela PMA, servirão 
também para esclarecimentos em todos os itens de serviços, através das indicações de caracteristicas 
dimensões, unidades, quantidades e detalhes nelas contidas. 

Os valores dos insumos dos serviços afins que não constarem explicitamente na planilha de 
quantidades devera ser conside ado nas composições de custos dos referidos serviços 

Os serviços de caráter permanentes tais como pronto socorEo administração da obra limpeza 
Øa obra equipamentos e maquinarios deverão ter seus custos inseridos na composição do BOI 

Nestas especificações deve ficar perfeitamente claro, que todos os casos de caracterização de 
matérias ou equipamentos por determinada marca, fica subenteidido a alternativa "ou similar a 
juízo da fiscalização . . .:. 

2-OCORRÊNCIA E CONTROLE- 

A empreiteira ficará chrigada a manter na obra um livrc diário de obras, destinado as 
anotações pela contratada sobte o andamento da obra, bem comt 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 Bu:Jt" através de docurpentos que se tornem necessários,  
tais como plantas croquis desenhos detalhes etc.  

3- MATERIAIS A EMPREGAR 

O emprego de qualquer material com maior ênfase par  o de acabamento como lajatas 
cerâmicas, ferragens esquadrias metais, louças sanitárias e ete, estará sujeito a fiscalização que 
decidirá sobre a atualização do mesmo 

Todos os materiais d'arão ser previamente aprovados pela fiscalização, antes da sua 
aplicação.A 

A empreiteira será obrigada a mandar retirar qu quer material impugnado pelo 
engenheiro/arquiteto fiscal dentro do prazo estipulado e devidarn 'nte registrado no livro diário de 1/ 
obras.  

Memorial Descritivo 



4 .. FISCALIZAÇÃO: 

 

A fiscalização será exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela PMA. Cabe ao fiscal, 
verificar o andamento das obras e elaborar relatórios e outros elementos informativos. 

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente, o projeto e suas especificações, 
devendo a PMA, ser consultada pára toda e qualquer modificação. 

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

5-COMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO: 

Toda comunicação e soljcitação deverão ier registradas no livro diário de obras, e quando 
necessário, através de oficio ou memorandos. 

6- PRONTO SOCORRO: 

A empreiteira deverá manter no local da obra, Um serviço de, pronto socorro para atendimentos 
dos operários que sofrerem pequenos acidentes no canteiro de obras. 

7-ADMINISTRAÇÃO DA OBRk 

A contratada deverá manter na direção da obra um preposto, com conhecimentos técnicos que 
permitam a execução com perfeição de todos os serviços alem dos demais elementos necessários à 
pérfeita administração da obra corno, almoxarife, apontador vigia e etc. 

A contratada devera comunicar com antecedência a PMA, o nome do responsável tecnico com 
suas prerrogativas profissionais. 

A PMA fica no direito de exigir .a substituição do profissional indicado, no decorrer da obra, caso 
o mesmo demonstre insuficiente pericia nos trabalhos ou indisposições em executar as ordens da 
fiscalização. . . . . . 

A mão-de-obra a ser empregada, nos casos necessários, devera ser especializada, onde será 
obrigatória a utilização dos equipamentos de proteção individual (EM), apropriados a cada caso visando 
a melhor segurança do operário, juntamente com os crachás dos trabalhadores relacionados para obra;. 

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

Durante a execução dos serviços, a contratada deverá: 

Providenciar junto ao CREA as anotações de responsabilidades Técnicas - ARTs 
referentes ao objeto do contrato e especificações ertinentes, nos termos da lei n° 
6496J7. . 

/ Responsabilizarse pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos a 
legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoál 
alocado nos serviços, objeto do contrato. 

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

1 A contratada ojavera montar um escritório na obra com dependências confortáveis 
para uso da fiscalização dotado de pessoal e material necessário ao perfeito 
funcionamento e atendimento dos serviços de consstução 

/ A vigência será ininterrupta por conta da contratada, ate o recebimento definido da t' 
obra. 

Memorial Descritivo 
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ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 

8T EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINÁRIOS: 

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

Os agregados serão estocados em silos prevamertte preparados. 

T LIMPEZA: 

A contratada será responsável pela limpeza permanente da obra durante todo o seu período de 
execução, sendo responsável pela retirada de todos os materiais excedentes oriundos do processo de 

.---- 	construção da obra, como: madeiras, materiais brutos, tijolos, etc. 

Cesar E ar 1iCn as Fi'ho 
CRE 1 n° 1502763729 

ngenheiro Civil 
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PREFEÏ[URA MUNICIPAL DE ACARÁ 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

Placa da obra: 

A placa da obra será constituída da chapa de ferro galvanizada no 26, com acabamento em 
tinta a óleo sobre fundo antiõxido cromato de zinco, e estruturada com régua de madeira 
de 3"x 1 1  e obedecendo o modelo fornecido pela PMA, que objetiva a exposição de informações 

Locação da Obra: 

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

2-DEMOLIÇÃO 

Demolição da estrutura em madeira existente: 

Será executada a demolição da estrutura em madeira existente, para a construção de uma 
nova estrutura. 

3-FUNDAÇÕES EM MADEIRA DE LEI 

Cravação no Solo de Estacas'de Madeira: 

Serão cravadas estacas em madeira bruta de 1 Oxi 0x5cm. 

4-FUNDAÇÕES EM CONCRETO GICLÓPICO 

Bloco em Concreto Ciclópico !ck 10 MPa: 

O bloco será executado em concreto ciclópico Fck 25 MpaH s fôrmas serão de madeira 
branca de boa qualidade. 

O cimento utilizado será poty, nassau, zebu ou similar CP II —Z32. 
Pedra preta. 
Areia com granulometrie média. 

5- ESTRUTURAS DE CONCSTO ARMADO 

Concreto armado fck 25 MPa (pilares, lumieiras e percintas e lajes): 

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 maximt admitida para lançamento em queda e de 2,00m. Se a peça 

- 	 - 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

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. E importante evitar a vibração da armadura: caso contrário resultará em 
diminuição da aderência. 

As Sapatas, arranques. vigas, pilares e as lumeeiras serão executadas em concreto 
armado, Fck 25 Mpa, com cimento, areia e seixo. 

As fôrmas serão de chapa compensada de boa qualidade convenientemente escorada, 
com o fim de garantir à estrutura finai as medidas constantes no projeto. Caberá á executante da 
obra. considerando as condições peculiares do local, 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 procedida à limpeza. Caso recebam 
tratamento com produto antiad&ente, este será aplicado antes da colocação 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 é normatizado. 
O cimento utilizado será Poty Nassau Zebu ou similar CP II - 7-32,  
Areia com granulometria média livre de impurezas. 
O seixo utilizado será dê, granulonietria média livre de impurezas. 

6- PAREDES/RESVETIMENTO. 

Alvenaria de tijolo: 

Serão utilizados tijolos cerâmicos de 6 ou 6 furos 
O cimento utilizado no assentamento dos mesmos será poty, Nassau zebu ou similar 

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

Similar. 	• 	• 

Chapisco 

Todas as paredes de alvenaria interna e externas e superfícies de concreto armado serão 
chapiscadas com argamassa de cimento e areia .no traço 1:1 

Se for usar produto industrializado (SIKA CHAPISCO OU SIMILAR) no processo de 
chapiscagem., seguir as orientações do fabricante. 

O cimento utilizado Será poty, Nassau, zebu ou similar CP II 
Areia .com granulometris media. 

Reboco: 	. 	• 

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

O reboco externo será executado com impermeabilizante do tipo SIKA 1, na dosagem 
recomendada pelo fabricante. 
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Revestimento Cerâmico 20x20 cm: 

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

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

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

7-PISOS 

Camada lmpermeabilizadora:. 

Os pisos indicados receberão uma camada impermeabilizadr*a em concreto cicl5pico com 
SIKA 1 ou produto Similar, na dosagem especificada pelo fabricante. 

O cimento utilizado será poty, Nassau, zebu ou similar CP II Z32. 
Areia com granulometria media. 
Pedra preta. 

Camada Regularizadora e=2,9 cm: 

A camada..regularizadcra será executada com argamassa de cimento, areia no traço 1:4, e 
espessura 3cm. 

O cimento utilizado será poty, Nassau, zebu ou similar CP II - Z32. 
Areia com gratulometra média ou grossa. 

Lajota Cerâmica 35x35cm: 

Os pisos determinados em projeto recebeao acabamento em lajota cerâmica 35x35cm, 
antiderrapante, PEI IV, Tipo .\ fabricante Porto Rico, Cecrisa ou Similar, a lajota deverá ser 
aprovada pela fiscalização. 

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

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

8 - ESTRUTURAS EM MADEIRA BRUTA 

Base para o Assoalho, Estrutura Fechamento Lateral e Estrutura :para Telhamento: 

A estrutura de madeire é constituída por tesouras, cume&ras, terças, caibros, pontaletes, 
espigões, ripas e respectivas peças de apoio. 

É aconselhável que as madeiras usadas em cbertas ou emt outras estruturas de madeira 
não contenham parte branca (alburno), nós ou falhas comprometedoras. Deve ser resistentes às 
intempéries, aos ataques de insetós de madeira seca e aos fungos de apodrecimento, possuir 
capacidade de carga compatível com a sua utilização e ter as .características técnicas 
recomendadas pelas normas técnicas pertinentes. 7/ 
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9- FECHAMENTOS EM MADEIRA BRUTA 

Assoalho e Laterãl - paredes internas e externas: 

É aconselhável que as madeiras usadas não contenham parte branca (alburno), nós ou 
falhas comprometedoras. Deve ser resistentes às intempéries, aos ataques de insetos de madeira 
seca e aos fungos de apodreçimento, possuir capacidade de carga compatível com a sua 
utilização e ter as caracteristicaê técnicas recomendadas pelas normas técnicas pertinentes. 

Todo o fechamento será utilizado com madeira bruta. 

10-COBERTURA 

Telha de barro plan: 

As telhas serão do ipo plan, fixadas na estrutura da cobertura obedecendo às 
especificações técnicas do fabricante. A colocação será feita dos beirais para as cumeeiras e em 
faixas perpendiculares à cumeeiras, sendo o sentido da montagem contrário aos dos ventos 
dominantes, obedecendo o detálhamento do projeto. 

11- ESQUADRIAS COM FERRAGEM 

As portas internas serão executadas em madeira de lei de primeira qualidade, as janelas 
serão executadas em madeirs de lei de primeira qualidade, e balancins serão em vidros 
temperados de 06 mm e 08 mm,*. respectivamente, de acordo com o modelo definido pela 
fiscalização e dimensões contidas no projeto arquitetônico. 

Os. caixilhos das esquadrias de madeira serão do tipo aduela e alizar. As folhas terão 
couçoeiras com 10 cm de largura e pinázios com 08 cm de largura, sendo que o último pinázio terá 
l5cmdelargura. 

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

"As portas e grades de ferro serão executadas com aço CA 25de 112". 

Observação: 

As fechaduras das portas de madeira deverão ser de embutir, sempre de cilindro e 
maçaneta do tipo alavanca e de trinco reversível acionado pela maçaneta e pela chave com 02 
(duas) voltas. As chaves deverão ser fornecidas em duplicata. 

As dobradiças serão de metal cromado do tipo reforçado ;  com anel de 3 'Ii' x 3" e serão no 
mínimo .de 03 (três). unidades por folhas. 

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

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

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

identificável pelo sentido de abertura constante em projeto. 	: 
As maçanetas das portas, salvo em condições especiais, serão localizadas a 105 cm do 1 / 

piso acabado 
Antes do assentamento as ferragens deverão ser aprovadas pela fiscalização 
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12- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

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

Será instalado luminária tipo sobrepor com lâmpadas fIuorescntes completas, com reator 
eletrônico de AFP partida convencional. 

Todos os interruptores devem ser para 1OA-250 v, Fab. Pe;Igx ou Similar, instalados em 
caixas de PVC 4" x 2". 

Serão fornecidos e instilados ventiladores de tetos, conforme projeto e obedecendo as 
especificações do fabricante. 

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

13- INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

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

As instalações serão executadas em tubos de PVC normatizados, Fab. Tigre, Akros ou 
Similar, e com diâmetros de acog'do com os projetos. 

Será construído uma fossa, sumidouro e filtro anaeróbico em concreto armado, conforme 
projeto. 

Será construída caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto, conforme projeto. 
Será fornecidas e instaladas caixa sifonadas em PVC com grelha 

14- APARELHOS, LOUÇAS E METAIS 

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

• As torneiras serão metãicas, válvulas metálicas (pias) e plástiças para. lavatórios, os sifões 
serão em plásticos cromados para as pias e brancos para os lavatórios.: 

Nos locais indicados serão instaladas pias de aço inox de 01 (urna) cuba, a qual. deverá .ser 
aprovada pela fiscalização antes do assentamento.. 

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

15- PINTURA, 	 1 

Acrílica com massa e seladorf' 

O seladorAcrilico utilizado será da Coral, Suvnii ou Similar.. 
A massa acrílica será da Coral, Suvinil ou Similar. 
A tinta acrílica será da Coral, Suvinil ou Similar. 
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Esmalte sintético sobre madeira: 

Antes da aplicação da tinta esmalte será executado na madeira selador sem massa para 
depois aplicar a tinta esmalte dá Coral, Suvinil ou Similar. 

Pintura em tinta a óleo sobre Õsquadrias de madeira: 

Antes da aplicação da l,inta a óleo será executado na madeira selador sem massa para 
depois aplicar a tinta a óleo da Coral, Suvinil ou Similar. 

16- LIMPEZA FINAL 

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

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

/ 

00 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

- GENERALIDADES: 

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

II - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

1 - VERIFICAÇÕES E INTERPRETAÇÕES: 

Compete a firma empreiteira, minucioso estudo de verificação e comparação de todos os 
desenhos dos projetos, especificações e demais élementos integrantes da documentação técnica. 
fornecida pela PMA, bem como, providenciar os registros nos órgãos competentes. 

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

A planilha de quantidades, partes integrantes da documentdção fornecida pela PMA, servirão 
também para esclarecimentos, sim todos os itens de serviços, através das indicações de características, 
dimensões unidades quantidades e detalhes nelas contidas 

Os valores dos insumoi dos serviços afins, que não constarem explicitamente na planilha de 
?quantidades devera ser considerado nas composições de custos dos referidos serviços 

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

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

2- OCORRÊNCIA E CONTROLE 

A empreiteira ficará obrigada a manter na obra um livro diário de obras, destinado as 
anotações pela contratada sobre o andamento da obra bem como observações a serem feitas pela 
fiscalização 

A empresa responsável em decorrência de eventuais alterações feitas nos serviços de acordo 
com a fiscalização deverá apresentar o "As Budt" através de docyrnentos que se tornem necessários, 
tais como plantas croquis desenhos, detalhes etc.  

- MATERIAIS A EMPREGAR 

O emprego de qualquer material, com maior ênfase paia o de acabamento como lajotas 
cerâmicas ferragens esquadrias metais louças sanitárias e etc estará sujeito a fiscalização que 
decidirá sobre a atualização do mesmo E 

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

A empreiteira será obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo / 
engenheiro/arquiteto fiscal, dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no livro diário de 
obras. 	. 	 .. 
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4- FISCALIZAÇÃO: 

A fiscalização será exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela PMA. Cabe ao fiscal, 
verificar o andamento das obras  elaborar relatórios e outros elementos informativos. 

O responsável pela fiscalização, respeitará rigorosamente, o projeto e suas especificações, 
devendo a PIV1A, ser consultada para toda e qualquer modificação. 

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

5-COMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO: 

Toda comunicação e sQlicitacão deverão ser registradas no livro diário de obras, e quando 
necessário, através de oficio ou memorandos. 

6 - PRONTO SOCORRO: 

A empreiteira deverá manter no local da obra, um serviço de pronto socorro para atendimentos 
dos operários que sofrerem pequenos acidentes no canteiro de obras. 

7- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

A contratada deverá manter na direção da obra um preposto, com conhecimentos técnicos que 
permitam a execução com perfeição de todos os serviços, alem dos demais elementos necessários a 
perfeita administração da obra como ,.almoxarife, apontador vigia e ate.  

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

A PMA fica no direito de exigir a substituição do profissional indicado no decorrer da obra caso 
o mesmo demonstre insuflcien'e perícia nos trabalhos ou indisposições em executar as ordens da 
fiscalização. 

A mão-de-obra a ser empregada, nos casos necessários, dsverá ser especializada, onde será 
obrigatória a utilização dos equipamentos de proteção individual (EM), apropriados a cada caso visando 
a melhor segurança do operário juntamente com os crachás dos trabalhadores relacionados para obra 

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

Durante a execução dá Pserviços, a contratada deverá 

v' Providenciar kunto ao CREA as anotações de r* sponsabilidades Técnicas - ARTs 
referentes ao, objeto do contrato e especificações pertinentes, nos termos da lei n° 
6496-77, .• ... . 

v' 

 

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

V Efetuar pagamentos de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 
incidentes OL que vierem a incidir sobre o objeto do contrato ate o recebimento 
definitivo dos serviços 

V A contratada devera montar um escritório na obra com dependências confortáveis / 
para uso da flsdalizaçào, dotado de pessoal e material necessário ao perfeito 
funcionameno e atendimento dos serviços de construção. 	 .• 

/ A vigência será ininterrupta por coiita da contatada, ate o recebimento definido da 
• 	 obra. 
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8— EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINÁRIOS: 

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

Os agregados serão esto';ados em silos previamente preparados. 

9.— LIMPEZA: 

A contratada será responsável pela limpeza permanente cia 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: made:ras, materiais brutos, tijolos, etc. 

Gesat t8t 	U" °° 
CRPA I5O27 29

lime mito Ciyi% 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

Placa da obra: 

A placa da obra será cônstituida da chapa de ferro galvanizada n °  26, com acabamento em 
tinta a óleo sobre fundo antióxidd cromato de zinco, e estruturada com régua de madeira 
de Y x 1 ", e obedecendo o mieIo fornecido pela PWIA, que objetiva: a exposição de informações. 

• Retirada de Revestimento Cerâmico: 

Será executada a retirada de revestimento cerâmico indicados em projeto devendo os 
resíduos provenientes de estes serviços serem retirados em bota fora. 

Carga Manual de Entulho: 

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

2—PAREDES E REVESTIMENTO 

Alvenaria de tijolo: 

Serão utilizados tijolos !  cerâmicos de 6 ou 8 furos. 
O cimento utilizado rio assentamento dos mesmos, será poty, Nassau, zebu ou similar 

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

Similar.  
As paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos serão chapiscadas com argamassa de 

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

chapiscagem seguir as orientações do fabricante 
O cimento utilizado seta poty, Nassau zebu ou similar CP II - Z32 
Areia com granulom€ iria  media 
Todas as paredes e superfícies indicadas levrâo reboco de argamassa de cimento, areia 

fina e aditiva ligante de fabricação industrial no traço 1:6.  
O reboco será executado com impeimeabilizante do tipo SIKA 1 na dosagem 

recomendada pelo fabricante 

Chapisco: 	• 	• • 	 • 	
• 

Todas as paredes de alvenaria interna e externas e superfícies de concreto armado serão 
chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:1 

Se for usar produto industrializado (SIKA CHAPISCO QU SIMILAR) no processo de 
chapiscagem seguir as orientações do fabricante 

O cimento utilizado será  poty, Nassau zebu ou similar CF II - Z32 
Areia com granulometria me dia 
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Reboco: 

Todas as paredes e superfícies indicadas levarão reboco de argamassa de cimento, areia 
fina, no traço 1:2 e aditivo plastificante de fabricação industrial. 

O reboco externo ser executado com impermeabilizante do tipo SI KA 1, na dosagem 
recomendada pelo fabricante. 

Emboço: 

O emboço para recebimento da cerâmica será assentado com argamassa 1:2:8 preparo e 
aplicação manual. 

Revestimento Cerâmico 20x20cm: 

As superfícies indicadas receberão acabamento de revestimento cerâmico será tipo grês 
ou semi grês de dimensões 20x20, conforme projeto- 

3 - COBERTURA 

Remoção de Trama em Madeira; 

Será removido a estrutura em madéira á ser substituída e deverá ser estruturada por 
peças de madeira de lei de prmeira qualidade, secas isentas de bocas, fendas ou outros defeitos 
que comprometam a sua resistência, não sendo aceitas também, todas as peças que 
apresentarem sinais de empeiamento. 

Estrutura de madeira para telha plan: 

Sobre as paredes será construída a estrutura de madeira do telhado da edificação, as 
madeiras utilizadas na execução do telhado serão de lei tipo maçaranduba angelim vermelho ou 
similar, com dimensões compatíveis com o porte da obra. 

Telha plan: 

As telhas serão do tipo plan, fixadas na estrutura • da cobertura obedecendo às 
especificações técnicas do fabricante. A colocação será feita dos, beirais para as cumeeiras e em 
faixas perpendiculares a curneeiras sendo o sentido da montaiem contrário aos dos ventos 
dominantes, obedecendo o detalhamento do projeto.  

Cumeeira para telha plan: 

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

Imunização pimadeira cicafbolineum: 

O madeiramento es?rutural (tesoura, terças, caibros, ripas, etc:) deverá ser previamente 
imunizado com produto específico para esse fim e aprovado pela F1CALIZAÇAO. 

E:p.rr: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇARÁ 

4-PISOS 

- Camada regularizadora; 

A camada regularizadora será executada com argamassa de cimento, areia no traço 1:4, e 
espessura 3 cm. 

O cimento utilizado será poty, Nassau, zebu ou similar CP 
Areia com granulometria média ou grossa. 

Lajota cerâmica 35x35 cm: (somente para substituição das lajotas danificadas). 

Os pisos determinados em projeto receberão acabamento em lajota cerâmica 30cmx30cm, 
antiderrapante, PEI IV, Tipo A, fabricante Porto Rico, Cecrisa ou. Similar, a lajota deverá ser 
aprovada pela fiscalização. 

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

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

5—Rodapé 

Os rodapés são o elemento de acabamento e proteção da transição das paredes com os 
pisos. Os rodapés serão de em cerâmica, incluindo polimento. 

O assentamento das peças se dará com argamassa ainda fresca tendo-se o cuidado de 
pulverizar cimento em pó sobre a superfície. A argamassa da asS'Mamento será no traço 1:3 ou 
1:4 conforme as condições de exposição de superfície as intempéries, bem como da necessidade 
de manter as su n.,rf,rncc imnç.nrnpn',e 

6-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

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

As luminárias serão de sobrepor com lâmpadas fluorescentes completas, com reator 
eletrônico de AFP partida convencional 

Todos os interruptores devem ser para IOA-250v, Fab PerIex ou Similar, instalados em 
caixas de PVC 4 x 2 

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

7— APARELHOS, LOUÇAS a METAIS 

Todas as louças (mictório e vasos sanitários) serão aprovadas pela fiscalização inclusive 
os acessórios dos vasos e lavatórios. ti 

Serão substituídas duas caixas de descargas. 
Sara fornecido e inste lado dois mictórios./ / 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

Fis.:____ 

8 - PINTURA 

Acrílica com massa e selador: 

O selador Acrílico utilinido será da Coral, Suvinil ou Similar.. 
A massa acrílica será da Coral, Suvinil ou Similar. 
A tinta acrílica será da Coral, Suvinil ou Shïilar. 

Esmalte sintéticosobre madeira: 

Antes da aplicação du, tinta esmalte será executado na madeira selador e em seguida 
massa para madeira, para depois aplicar a tinta esmalte da Coral, Suinil ou Similar. 

Esmalte sintético sobre ferro 

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

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

9—LIMPEZA 

Todos os serviços dtverão ser entregues completamente arrematados, devendo ser 
testadas as tubulações, inst& ações etc. Após o termino da obra a contratada tara a limpeza de 
todo o canteiro que tenha utilizado, retirando todo material empregado de modo a entrega-lo 
completamente limpo e desimpedido 

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

CesarOU 	Filho 
CR1A!P n °  1502763729 

C"il 



Muníci,&b Acará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO II 

MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDEIgCIAMENTO 

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

.............(razão social da empresa), inscrita no CNPJ sob n° ................ 

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

.......................Cidade de ..............................Estádodo. 

........................com CEP: .........................nomeia como 

fl procurador(a) o(a) Sr.(a)......................................................... 

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

cidade de nascimento, profissão, estado civil, etc.), portador (a) da cédula de identidade RG no. 

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Acará, na modalidade TOMADA DE PREÇO N° 11040112018 - CPL, na 

qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe ppderes para praticar todos os atos 

pertínentes ao presente certame em nome da empresa supramencionada, bem como formular 

propostas, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes &o certame. 

Local e Data. 

(Firma Reconhecida em Cartório Representante du Empresa Outorgante) 
(Nome do Representante) 
CPF n° do Representante 

RG n° do Representante 

OBS.: ESTE DEVERÁ VIR FORA DOS ENVELOPES 

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



(a 
Municto Acará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO, A CARÁ 
PODER ExEcUT;vo 

ANEXO III 

A 
Prefeitura Municipal de Acará 
Trav. São José n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/Pará 
Comissão Permanente de Licitação 
TOMADA DE PREÇO N°110401/2018 - CPL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

emprega menor de dezesseis anos 

Ressalva: emprega ménor, a partir de quatorze anos,, na condição de aprendiz ( ). 

Local e Data. 

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

Travessa São José n°. 120— Praça S Mtriz centro - Acará i P&cá - CEP 68690 (AO 



MunicTpio dó Acará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO IV 
A 
Prefeitura Municipal de Acará 
Trav. São José n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/Pará 
Comissão Permanente de Licitação 
TOMADA DE PREÇO N°110401/2018 - CPL 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA 

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

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

Sr ().................... 1  
(nome do representante legal), .................................portador (a) da cédula 

de i4entidade RG n° .................do Estado do ...................(Estado emissor 

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

disposto no item 13.6.10.3. do EDITAL DA TOMADA DE PREÇO N° 11040112018 - CPI-, sob as 

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

considerada: 

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

14/1212006 e suas alterações; 

fl ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3 1  da •  Lei Complementar 

n° 123, de 1411212006 e suas aterações. 

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

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

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

vedações constantes do parágrafo 4 1, art. 31, do ieferido Diploma Legal 

Local e Data. 

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

Travessa São José no. 120— Praça d: Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690O0 



(1 
Muníc%iotAcará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A DARÁ 
PODER EXFSUTIVO 

ANEXO  

À 
Prefeitura Municipal de Acará 
Trav São José n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/Pará 
Comissão Permanente de Licitação 
TOMADA DE PREÇO N° 11040112018 - CPL 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

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

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

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

(no&ie do representante IegaI),> ......................,. ..........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 e regularidade fiscal, bem como 

de que está ciente e concorda com o disposto neste Edital em referência Habilitação e Proposta 

de Preços, constantes dos itens 13 e 14 do edital da TOMADA DE PREÇO N° 11040112018 - 

CPI—. 

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

Local e Data. 

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

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



Municipio dõ Atará 
• 	ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DOAARÁ 
PODER EXECUTIVO 

AMIVflUI 
- 	 VI 

A 
Preféitura Municipal de Acará 
Trav- São José n °  120, Bairro Centro, cidade de Acará/Pará 
Comissão Permanente de Licitação 
TOMADA DE PREÇO N° 110401/2018 - CPL 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

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

11040112018 - CPL, que o 1(a) Sr. (a)_______ 	CPF n°  

na 	qualidade 	de 	representante 	da 	empresa 

___________ 	 • CNPJ 	 n°  

telefone______  

compareceu na  verificação e certificação das 

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

esclárecimento das atividades a serem executadas. 

Acará, PA, em -de 	de 2018 

Representante da PMA 

Cargo eIdentificação do vistoriado da Licitante 
Assinatura do vistoriado da licitante 

Travessa São José W. 120— Praça M - Matriz centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-0Ç)0 



Munici7o Acará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A DARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO VII 

A 

Prefeitura Municipal de Acará 

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

Comissão Permanente de Licitação 

TOMADA DE PREÇO N°110401/2018- CPL 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 

DE SUA HABILITAÇÃO 

A empresa .......... .• (razão social da empresa), inscrita no 
CNPJ sob n° ...........................por intermédio de seu representante legal o (a) 

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

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

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

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

licitatório da TOMADA DE PREÇO N° 11040112018 - CPL, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores 

Local e Data. 

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

47 

PREFEITURA DE Ø 

't'ACARA 
Travessa São José n o. 120— Praça d. Matriz centro - Acará / Para - CEP 68690CoO 



! 	PREFEITURA DE a 

SAcARA 
cu t. 

• 	MunicÍo) Acará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO VIII 
MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

Local e Data 

A 

Prefeitura Municipal de Acará 

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

TOMADA DE PREÇO N° 11040112018 - CPI- 

Senhora Presidente: 

Em atendimento a TOMADA DE PREÇO solicitado, que objetiva a Contratação de 
Empresa 	para 	execução 	de  	na 

_________ no município de 	 IPA., Apresentamos 
nossa proposta nas seguintes Condições: 

1) Preço Global do Item: 

2) Prazo de Execução:  

3) Prazo de Validade da Proposta: 	 dias; 

4) Condições de Pagamento: 

Na oportunidade, declaramos submissão aos termos expressos no referida TOMADA DE 

.' PREÇO e seus anexos. 

Declaramos que o prazo da garantia integral dos serviços realizados ,será de no mínimo 

05 (cinco) anos, na forma do artigo 618 do Novo Código Civil, durante o qual a licitante se 

compromete em solucionar os problemas decorrentes de falhas ou inadequações dos serviços, 

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

Secretaria Municipal de Educação, na forma do art. 69 combinado com o art.73, da Lei n° 

8.666193 e suas alterações. 

Atenciosamente, 

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

Travessa São José n o. 120— Praça & Matriz Centro - Acará / Pará - CEP 68690400 



ANEXO IX 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 

ANEXO X 

MODELO DE RESUMO FINANCEIRO 

Travessa São José n°. 120— Praça da Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-0.0 



e,  

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJU 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BELA VISTA 
PRA/Á); 90 DIAS 

»F:SE\IBOI,so 145 92.530,2$ 

TEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 	- UNO 6UANT 
($)S/D (R$) 

SERVIÇOS PRELIMINARES  R$ 	2.522,56 
SINAPI 74209/001 Placa de obra em chapa galvanizada n2 22 2,0 X 1,125m)  rn 2  2,25 AS 	417,99 AS 	522,49 R$ 	1:175,50 

INAPI 739921001 ' Locação da obra 	 . ,j22t AS 	8,07 R$ 	10,09 R$ 	1.346,97 

iF"S 213 02 

- 
- Demolição da escola existonte com bota fora de todo madeiramento 

inservivel m' 333,53 R$ 	19,25 AS 	24,05 R5 	3.213,02  

FUNDAÇÃO EM MADEIRA D"LEI  
AS 	5.081,01 

jJ,, ComposiÇão CPU08 Cravação no solo de estacas de madeira- peças de locmxlocmxsm m 2  1,11,83 R$ 	36,35 AS 	45,44 AS 	5.081,01 

__________ FUNDAÇÃO EM CONCRETOCICLÓPICO 
- RS 	212,47 

4.1 SINAPI 73361 Bloco em concreto ciclóphio fck 10 mPa m' 0,51 AS 	331,99 AS 	414,99 AS 	212,47 

S'], _jlNAPl 95955 

ESTRUTURAOECONCRETO ARMADO 	
. 

concrato armado fck 25 MPa (pilares, lumieiras a percintas e lajes) m'• :0,97 
ii1  

AS 	1.905,86 nS 	2.382,33 

iC232162 

AS 	2.321,62 

PAREDES/REVESTIMENTO 	 -. ---- 
- AS 	4.217,89 

Sr'dApp 87474 	jAlvenaria da tijolo cerâmico  29,O1 9$ 	46,20 AS 	57,75 R$ 	1.675,05 
6.2 SINAPI 87878 Chapisco  53,48 AS 	2,98 AS 	3,73 AS 	. 

63 87530 Reboco 	
- _t 33,46 as 	25,26 nS 	32,83 AS 	1.098,32 

[6.4 SINAPI 87528 Eniboço  m2  15,76 As 	28,70 AS 	35,88 AS 	565,25 
6,5 SIÍiIAP1 93392 Revestimento cerâmico 20x20 cm m2  ' 15,75 R$ 	34,53 R$ 	43,16 AS 	680,07 

7 . PISOS 
. AS 	568,01 

' 

Camada !mpermeabsiradore, m5  .1,32 R$ 	46,70 AS 	58,38 R$ 	228,83 
7.2 ---. . --- Camada reeularisadora e2,01,;m 

4 
 m' .3,92 AS 	33,62 AS 	42,03 R$ 	164,74 

SINA PI 93389 Lajota cerâmica 35x35m ri,' 3,92 R$ 	35_60 R$ 	4450 AS 	74 ,44 

8 _______ ESTRUTURA EM MADEIRA Dí .1 El 	 . :' AS 	17374,10 
8.3. Corriposião CPU0S Base para  assoalho' peças de 5x7,Scmx4m m'. L311,83 AS 	. 41,25 AS 	52,32 AS 	5.850,49 

8, 2 Composição 
Estrutura para o fechameno lateral - peças de lSxlScmxSm, 5x7,Scmx4m 

e 2x7cmx4m 	 . 	 . 
m2  35,73 A$ 	57,03 AS 	71;29 fl$ 	2.537,26 

8 Composição CPU07 
Estrutura para cobrimento"  ri telha de barro 	peças d2  Sxlocmx4m 

5x7,Scmx4m, 2x7cmx4m e .!xscmxSm 
m' 133,53 R$ 	5737 AS 	7172 AS 	9576 36 

9 - FECHAMENTO EM MADEIRA 05 LEI R$ 	15.746,38 

91 1 	Composição CPu03 Assoa915cmx4In 11183 1 AS 	8744 AS 	10930 1 AS 	1222285 

Composição CPU04 Lateral 	paredes internas e externas 	peças 2x15cmx4m m' 35,73 AS 	78,89 AS 	9862 1 R$3 823,51 

10 -- COBERTURA " - fi$ 	629482 

10.1 SINAPI 94445 E6ento em telha de barro tipo capa canal m 2  3.33 53 AS 	3413 AS 	4256 R$ 	569665 

Encalíçamento de beirais e cumeeira m 1 	4766 AS 	853 AS 	1066 AS 	50817 

ESQUADRIAS COM FERRAGEM -  is 448 15 

117 cornppsição 
Porta em madeira de lei 	2()1<210cm completa (porta caixilho alisar e 

ferragens)  
m 2  504 R$ 	71605 A$ 	89507 AS 	45111,4 

7 Composição" CPUO1 
Porta em madeira de lei 	90 x 210cm completa (porta caixilho alisa e 

ferragens)' PNE 	',,,,, 
m 2  378 AS 	71605 AS 	89507 AS 	.238336 

iI '  CPUO2 
Janela em madeira dele! 	19u x 80cm completa (porta caixilho alisar e 

ferragens)  
m' 946 AS 	61303 A$ 	76529 AS 	774906 

314 SiT4APl 94569 Janela deaiuminio ma)im ar 	ixaç 	om parafuso sobre corrI em ico c/ vidros m3  0,48 AS 	50766 AS 	63458 AS 	30460 

- 

ÜfÃIÃÇÕES ELÉTRICAS 'iiii 

01< 93128 
Ponto  de iluminação incluindo interruptor simples caixa efetrice eletro 	O e 

PT 900 AS 	91,29 AS 	114,11 A$ 	102701 

SINAPI 93144 
ponto de utllisaçao de equipa ientos elétricos residencial incluindo suporte e 

placa  
PT 1 	5,00 

-- 

AS 	13857 AS 	17321 R$ 	85606 

ii" "T'iZ7 73953/004 Luminares tipo calha de sobroor completa 	 - "UiE" 00 AS 	123 50 AS 	154 38 AS 	1.389,381  

Ventilador da parede - 	 - UNO 200 AS 	18619 A$ 	23274 n$ 	46548 

Cesar /L;ii; 
PAn° 1502753129 

Engenheiro Dijil 



U NiCIP4 

'FIS r' 

ris - INSTALAÇÕES H1DRO-SANITÁRIAS  8$ 	6.639,79] 
Pto de água (incluindo tubos uconscçõas) 	 \t. .fr 	. 5,00 R$ 	238,42 R$ 	298,03 8$ 	1.413] 

II.) SINAPJJ 89353 Registro de gavera mat./c/ cancela 3/C 	 \(ihri 	.. O 1,00 8$ 	31,77 R$ 	39,71 8539,71 
5INAP. 448 caixa de passagem 505 SOxSOcm em .1,,s/ tampa de concret4 7 UNO 100 R$213,92 R$ 	267,40 R526Z40 

Pt da esgoto (incluindo tubos e conecções) 	 " PT 5,00 8$ 	252,57 8$ 	315,71 8$ 	1578,56 
SINAI'I 95463 rossa séptica UNO 1,00 8$ 	1.213,00 8$ 	1516,25 8$ 	1.516,25 
SINAPI 74198/002 Sumidouro   UNO L..L20. R$ 	1.398,19 8$ 	1747,74 R$ 	1.747,74 

APARELHOS LOUÇAS EMbTAIS 
- Saboneteira em Louça  UNO 1,00 R$ 	34,93 R$ 	43,66 

'1 	.' %tNApt 86904 Lavatório sem coluna com torneira, 'ir. eválvula Ui' 1,00 R$ 	96,27 R$ 	120,34 
95544 Papeleira e louça 	 . UNO 2,00 8$ 	24,85 R$ 	31,06 

UR$450,38 

95471 

 
Vaso sanitário sifonadoconvencional para PNE sem furo frontal com louça branca 
sem assento - fornec, E nut. UNO 2,00 $ 	552,38 8$ 	690,48 

• Assento sanitário - P815 	. p 200 nS 	130,15 8$ 	225,19 
Barradeapoio-PNE 

Pia 01 cuba _aço inoxc/torneia,sifaoevalv, 	. 	 - UNO 

M.3,40 
1,00 

8$ 	202,92 

85497,11 

8$ 	253,65 

8$ 	621,39 AS 	621,39 

PINTURA . 8$ 	4.803,34 
SINAPI 74065/001 Esmalte sobre madeira com selador e sem massa (estorna)  m5  65,08 R$ 	16,63 8$ 	20,79 8$ 	1,352,77 
S!NAPI 740651001 Esmalte sobre madeira com selado, e sem massa (interna) ni 5  .110,62 AS 	16,63 AS 	20,79 R$ 	2.299,47 

SNAPJ 

1 	5INAPI 

79464 

88423 

Pintura em tinta a óleo sobre esquadrias de madeira c/selador sem 

massa 

Pintura acrílica 	 . 

m' 

nn2  

.18,28 

29,23 

AS14,30 

AS 	14,21 

R$ 	17,88 

AS 	17,76 

AS 	326,76 

AS 	519,25 
SINAPI 

SINAPI 

88495 

88415 

Massa acrilica 

Selador acrilico 
m 2  

 m 5  

29,23 

29,23 
8$ 	6,36 

8$ 	1,99 

8$ 	7,95 

AS 	2,49 

AS 	232,38 

AS 

LIMPEZA FINAL .. 8$ 	2'85j5 
ii SINAP m' :183 8$ 	2,06 AS 	2,58 8$ 	. 	287,95 

TOTAL(R$)  

Obs.: SINAP da janeiro -2017 desonerado 
SOl'25% 

'7 
Filho 

, 3pp, fla 150216S729 

« 	
EngenheÍo Civil 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITUIt% MUNICIPAL DE ACARÁ 
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA JERUSALÉM - CALMARIA 

DURAÇÃO: 90 DIAS 
DESEMBOLSO: 	R$ 35,582,83 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL 

TEM REF. COO. DISCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

- 

UND OUANT. 

VL. UNIT. 

Si 

VIL. UNIT. 
C( VL.TOTAL(R$) 

LILi i" 
SINAPI 74209(001 

SERVIÇOS PRELIMINARES 	 - 

Placadaobraemchep'agalvdn&ada - 

- 

si' 

•. 

- 500  

- 

417.99 522,49 AS 	3.134.94 

.2 •-- -. Retirada de revestimento Cerãnlioo si' 48,00 5.38 6,46 R$ 	309,80 

:1 SINAPI 72897 Carga Manual de Entulho m 480 17.38 21,73 AS 	104.30 

Sub-total R$ 	3.548,84 

2 PAREDE E REVESTIMENTO  

21 SINAPI 87474 Alvenaria Tolos Cerâh,icoe ti' 11.20 46,20 57,75 AS 	646,80 

2,2 SINAPI 87878 Chapisco -  Traço 1:3 si2  22.40 2.98 	1 3.73 AS 	 83,55 

2,3 SINAPI 87530 Maaaa Única P1 ReceNsiento da Pintura nin 21340 	1 25,26 	1 32,83 AS 	735,39 

SINAPI 67528 Emboço si2  11,24 	1 28,70 	1 35,88 AS 	762.09 

'a SINAPI 93392 Reveatimento Cerânvko 201<20 rn' 2 11 24 34,53 43,16 As 	918.72 

Sub-total AS 	3.144,65 

3 . 	- COBERTURA 	'. - 

SINAPI 97650 Remoção de Trama erA Madeira 	 - ait ,85,31 4,48 5,60 AS 	365.74 

3.2 SINAPI 92541 Trama em Madeira p/ Telha Cerâmica Tipo Plan Até 2 Águas nu' '1164,40 51,11 83,89 AS 	8.586,82 

33 SINAPI 94446 Cobertura - Talha Tipo falam m' .. 	184.40 34,13 42,66 AS 	5.733,50 

34 SINAPI 94219 Cumeeira de berro - .1- 	7,3o 21,51 26,89 AS 	465,20 

3.5 SINAPI .55960 Imunização pImadeircicarb0tineum rui' '344O 4,32 5.40 AS 	725,76 
. 

Sub-total AS 	15.611,28 

L  
[41 ---- 

' PISOS 	 - 

CamadareçularlzadOm no meço 1:4 	 ' 2  ' 48,O0 24,36 30,44 AS 	. 	1,481,12 

4.2 . SINAPI . 	93389 Laiotacemmica-PEIIV».IPadrãOMediolaSttaSOm 	 - un' 48,00 35,60 44,50 AS 	2,138,00 

Sub-total R$ 	3.567,12 

5 . RODAPÉS  

51 . 	SINAPI 88648 IR.dap. Cerâmico rsi7cm si 27,00 4,66 5,63 AS 	157,41 

Sub-total AS 	. 15741 

INSTALAÇÃO ELSTI9ICA 	 - 

ai SINAPI 739531004 Luminárias Tipo Calhe de sobrepor2x2t18W uni 2,00 123,50 164,38 AS 	308,76 

[62 SINAPI 93126 Ponto de iluminação incluirsdq nterruptor aimpleu uni 200 91 29 114,11 AS 	22822 

Sub-total R$ 	536,96 

7 . APARELHOS, LOUÇAS E METAIS ______  

SINAPI 72739 Vaso Sanhtãrio Infartl Sil'onado uni LI2E.. 390,20. 4775 AS 	487.76 

7,2 SINAPI 1030 Caixa de deacerga .plaatica - externa uni . 2,00 28.25 35,31 AS 	70,62 

73 SINAPI 742341001 Mictôno uni -f- 2 ,00 426,19 53274 AS 	1 06648 

Sub-total AS 	1,623,88 

8 . PINTURA 

,4 -'-'.7a 8,1 SINAPI 88423 Pintura Acrilica::._ 	 -  14,21 17,78 AS 	3,885,18 

62 SINAPI 88495 !Massa Acrulice m 31876 6.216 795 AS 	1,739 , 14 

8.3 SINAPI 80416 SeladorAorillà mm '  218,76 1,99 2.49 AS 	544,71 

SÃ SINIAPI 740651001 Esmalte sob.madeira 0/massa e caiador si' ' 	 6,72 16,63 20,79 AS 	139,71 

SINAPI . 95468 AnIl-ferruginosa aoblre grade de ferro rui2  17,60 29,03 36,29 AS 	.836,70 

Sub-total AS 	694744 

LIMPEZA -, 

9 SINA. P1 . 	9637 Limpeza geral e entrega da obra m' ''192 100 2,06 2,58 AS 	495,38 

Sub-total T  RS 	49536 

Coa. Porem usadas as composiçõea de preço SINAPI JANElRÇ 2018 - Deaonerado 
BOI ADOTADO =25,0% 

1 TOTAL As 35 .562,83 

r1 	Filho 
'2EII1'Á 1562763729 

fjienheiro Civil 



COMPOSIÇÃO% DE CUSTOS 

COMPONENTES % 

SALÁRIOS 

ENCARGOS 

ADMINISTRAÇÃO 
RU 

Wr 

IN LUCRO 

Rg  

MAQUINAS E WEm  úl  
EQUIPAMÉNTOS 

MATERIAL 

DESPESAS 

OUTROS 
(ESPECIFICAR) 

TOTAL 100% 

1 

ffil- 
Municipio dõ Atará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DOACARA 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO XI 

MODELO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS 

Travessa São José no. 120— Praça ele, Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-0il0 

	 E 



PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO XII 
MODELO DE COMPOSIÇÃO DE BOI 

PREFEITURA DE 

•ACARA 
0000S aa.oTBort.00 u*tk •. t'RJA. 

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



- - 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ - PA 

1.0 - — CUSTOS INDIRETOS  
A 	 44bO%j Jdministração Central e Local ___________ 

L2 + Garanfla _Jseguros 2,440% 
0,300% 

_______________________- 
Riscos 

DespesasFinanceiras 
 

0,720% 
0,950% 

...._________________________________________________________________ 2.0 	TRIBUTOS  
Ris  

13, 150%, 

Cofi n   0,650% 

L3TQ_JLUCRO 	
- _______________________ .jucro 	 3,944% 

 39445vo 

40JTAXA TOTALDEBDI 
25,0007. 

Seguindo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União - TCU, d..èócuo do BDI deve ser feito do 
el.,;Liinle maneira 

C + Ç 	G) j r DE) 	1 

A 	drninistraçõo Central 
3 	Seguro 

Riscos 
- Garantia 	

. DE 	- Despesas Financeiras  
xc de Lucro/Remuneração 

 dençra de Impostas (RIS CCPNS e 3$) 	
/ 	

i\ 

u 	 aná Filho 
CRiPA.n.15O2763729 

,' nnnhi,n r.ivit 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ - PA 

CUSTOS INDIRETOS 4,410% 
Administração Central e Local 2,440% 

LL Seguros + Garantia 0,300% 

Riscos 0,720% 

Despesas Financeiras 	- 0,950% 

2.0 

- 

TRIBUTOS    
Ris  

Cofins 	 : 

SS   

INSS 

13,150% 
0,650% 

3,000% 

5,000% 
4500% 

	

To 	JILUCRO 

	

3.i 	1Lucro 	 : 

394407. 
3,944% 

ITAXA TOTAL DE BDI 25,000% 

.:equrdo Acórdão 2622/2013 da Tribunal de Contas da União - TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da 
sepunte maneira: 

- 	 + ¶ - 	G) 1 DF) (1 1) 

' 	Administração Central 

'eguro 

R Riscos 

Garantia 	 ï4 
DF 	Despesas Financeiras 	 /111k' 

Taxa de Lucro/Remuneração  
nci.dência de Impostos (RIS, CC)HNS e $5) ia 



ANEXO XIII 
MODELO DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS MENSALISTA 

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



tsta•do.do Pará 
PODER EXECUTIVO 
PRE F EITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

1 	 TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS COM DFSOPJERACÂO 

CODIGo DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA & - 
GRUPO  

A] INSS  0,00% 0,00% 
SES   1,50% 1,50% 
SENAI 1.00% 	•:, 1,00570 
INICRA  0,20% 0,20% 
SEBRAE 0,6070 0,6070 
Salário Educação 2,50% 2,50% 
SeguroContraAcidentesde Trabalho 3,00%  3,00% 

A 

IH 3T5 
SECONCI 

TOTAL 

 800% 
 0,00% 

16,80% -  

80097o 

0,0017. 
16,80% 

GRUPO 15  
Repouso Semanal Renumerada . ., 18,14% Não _nside 

hr- Feriados 4_16% NãoInside 
-- A' 'xilio 	Enfermidade  093% -  070% 

24 13°Sa lá rio 11,10% -  8,33% 
Licença Paternidade  0,07% 0,05% 

56 Faltas Justificados -- 
 

0,74% 0,56%• 
DiasdeChuvas 283% --  NõoInside 

28 - Auxílio Acidente deTrabalho 0_11% --  008% 
59 Férias Gozados  1086% 8_15%  

1 	( SalanoMaternidade 003% - 	 -  002% 
TOTAL - 48,97% 17,89% 

GRUPO C 
Aviso Prévio Indenizado 7 14% - 536% 

Aviso Prévio Trabalhado O_17% - - 0,13%  

Ferias Indenizadas 320% 241% 
a 1 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 531% - 399% 

T3- 

- 

Indenização Adicionai 
TOTAL 

O 60% 
1642% - 

045% 
12,34% 

GRUPO  

IFRe incidênc i a de  Grupo  A5ob 	Gru po 8 823% 	-- - 301% 

Peincidencia de Grupo A sobre- Aviso Previa 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 
Aviso Previa Indenizado 

0,60% 045% 

TOTAL 8,8376 3467o  
- - 	

-TOTAL(A+B+C+D)  91,02% 50,49% 

anelas MO 
Ig no 150276379 

- 	 j E
ngerher Civil 



Estado do Pará 
PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ ri 

TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERACÂO 

(tFIs.:_tI C  
CÓDIGO DESCRIÇÃO 	 1 	HORISTA 	1 .: MENSAIJSTQ 

GRUPO A 
A INSS  0,00070 0,00% 	1ufvv 

SESI 	 1 	..  1,50% 1,50% 
1A3 SENA  1,00% 1,00% 

- NORA 0,20%: 0,20% 
1A5 SEBRAE  0,60% 0,60% 
A6 Salário Educação 	 . 2,50% 2,50% 

1eguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 
FGTS  8,00970 8,00% 

2 CONCI 0,00% 0,00%  
A_J TOTAL 16,80% 16,80% 	- 

El 	jRelpouso 
GRUPO  

SemanalRenumerada 	 18,14% 	 NãoInside 
Penados  4,16% NãoInside 

Bj Auxílio - Enfermidade  0,93%  
E413°Salário  11,10% 8,33% 

LicençaPaternidade 007% - 	 - 0_05% 
Faltas Justificados 	 . 0,74% .  0,56% 

/ Pios deChuvas  283% - NãoInside 
EH /uxílio Acidente deTrabalho  0,11% 0,087.  
E? 
Ei O 

!Férias Gozadas 
lS o iárioMaternidade 

TOTAL 

 108657. 
0,03% 	- 

48_977* 

8_15% 
Q,02% 
1789% 

GRUPOC 
i t Aviso PreviaIndenizado - 7,14% 

- 

a 
 

 - 

FeiiosIndenizadas 
Depósito Rescisão Sem Justo Causa 

017% 
320% 
531% -- 

013%  
241% 
399% 

ndeirnzaçãoAdicional 
- TOTAL 

060% 
16 ,42%  

045% 

GRUPOD  ___________________ 
JT 	Reincidênciade GrupoAsobreGrupoE 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 
Aviso Previa Indenizado  

823% 

0,60% 

301% 

0,45% 

AL 8,83% 3,46%  

- - TOTAL (A+B+C+D) 91,02% 5049% 

Ceh 	C nelas Filho 
/C NP& ntC276T29 

/ 	Engenhe1 Civil 

/ 



MunicTpio dó Atará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DOA CARA 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO XIV 

MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
(Parte integrante do CD ROQM) 

E V 	PREFEITURA DE $ 

t'ACARA 
Travessa São José no. 120— Praça dm -Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690Pi30 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BELA VISTA 
PRAZO: 90 DIAS 
DESEMBOLSO R$ 92530,28 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
- 	

.. DISCRIMINAÇÃO 
»os sviços 10R PETÕDOE \'ALOR(RS) 

90 dias  30760 dias 

SERVIÇOS PRELIMINARES 2.52246 ooy- 2.73% 
272267 

2 DEMOLIÇÃO 3.213,02 
100V 

'. .2I3.02  3.47%  
., 

3 FUNDAÇÃO EM MADEIRA DE LEI 5.081,01 
100% 

. 549% s.osi 
4 r1:NDAçÃ0 EM CONCRETO CICLÓPICO 212,47 0,23% 

o 

1 S'1RLURA DLÇO\( R?l')ARMADO 	- 

PAREDES/REVESTI M ENTO  

2321,62 

421789 

2I% 

4 

162514: 69649 

- 

7 

_____ ____ L 8 

PISOS . 

____________________ 	______ 
ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI 

563.01 

______ 
17,974,10 

. 

______ 	________ 
1 L683,17 

100% 
0,61% 

68,0l  

6.290.94  

L FECHAMENTO EM MADEIXA DE LEI 15.736,38 17,02% 
757 	19 7.873,19 

0 COBERTURA 6204,82 
434338  1 8614i 

II ESQ( ADRIAS COM FERRAÇEM f5.448,I5 16.70% 

12 INSl ALAÇ OES 1,1 	TRI( AS 3 747,93 1000/ 
4 0'% 

3 

13 INSTALAÇÕES IIIDRO-SANIT& RIAS - 6.639,79 
70% 30°/ 

7,18% 
4.64715 1.991,94 

14 APARELHOS, LOUÇAS E METAIS 3 5t,25 383% 
3 	4125 

IS PINTURA 	 . 4.803,34 . 

100% 
5,19%. 

4.803,34  

16 LIMPEZA FINAL 28795 031% 

Total da Parcela ______________ 92 530 28 16872 09 26762 14 48.896 On - 1000/ 

Percentual Simples  
Total Acumulado 	. . 	 . 	 . . 	 16.872,09 .43.634,23 92.530,28  

L...... 	Percentual Acumulado 

anelas Fh: 

J EM?Afl5  1502 6,3729  
Engeflh8l0 Ctvit 
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BELA VISTA 

00 
[CPU01 Pana em madeira cicie -80 x 210cm completa (porta, caixilho, alizar e ferragens)  
Iltem Orgão COO Serviço  Unid Coef.. Valor (R$)  Total (R$) 

SINAPI 88261 Carpinteiro  hora r 	4,7000 R$16,92 R$ 	79,52 
1.2 SINAPI - 88316 ' - Servente hora 1,2000 R$ 	13,70 R$ 	16,44 
1.3 . 	- - Alizar de Madeira  rn 6,0000 8$ 	13,00 8$ 	78,00 
1.4 - - Caixilho de Madeira  mz 0,6008 R$ 180,00 1 8$ 108,00 
45 	j - - Ferragens p1  porta interna 1 fi. cj 1,0000 8$ 114,09 8$ 	114,09 
1,6 - . Esquadria de madeira  m 2  1,0000 8$ 320,00 8$ 320,00 

R$ 715,05 

ÇfUO2 	-  Janela em madeira de lei - 190 x 80cm completa (porta, caixilho, alizar e ferragens)  
Iteo -. Orgão COO Serviço coef. 	, J Valor (R$)  Total (R$) 

LINAPI 88261 Carpinteiro-  jhora 3 ,900 'R$ 
	

16,92 8$ 	65,99 
2 .? SINAPI 88316 Servente hora 1,20(10 S$ 	13,70 8$ 	15,44  

Alizar de Madeira: m 10000 -8$ 	13,00 R$ 	13,00 
2 . 4 - -  Caixilho deMadeir. _m 2  0,6000 8$180,00 n$ 108,00 - - Dobradiça3"x3'cern parafuso JUnid 4,000Ó. . 8$14,30 8$57,20 - _ 

Ferrolhop/ janela madeira  (Unid 2,0000 8$ 	16,20 8$32,40 
12.7 - - _Esquadria demadi•'a j_ 1,0060 20,00 8$320,00 

8$(113,03 

CPIJ03 1 	 ';Assoalho - peças3xlScmx4m  
Item Orgão COO 1Serviço lunid JÇpef. 1 Valor(R$) Total(R$) 
3.1 SINAPI •88261 Carpinteiro  hora 1 	1,0000]_8$16,92 1 8$16,92 
3.2 SINAPI 88316 Servente Ilhora 1 	1,00001.R$ 	13,70 1 8$13,70 
3.3 SINAPI 3993 Tãbüademadeiraarelhada nY 1,0500 R$52,52 8$55,15 
3.4 SINAPI 5061 Preode18x27mm  kg 0,2000 8$8,38 8$1,68 

F$ 

Lateral  -  pa rodies internas e externas  - peças2xl5cmx4m 
Item 	Orgão COO Serviço 	 - 	luni ci  Coef__- 	Valor (AIS) Total (R$) 
4.1 	SINAPI 88261 Carpinteiro 	'hora 1 	1,000Q '. 8$16,92 j 8$16,92 
l4,2 	SINAPI 88316 Servente 	 -- hora 	i,onnh PC 	13, 70 1  

Tábua de madeira  aparelhada 	 m2 	1,I00J R$42 36 

PC 	13 , 70 

'4A 	SINAPI :-. . _ soi Prego de18x27mm 	kg 	.0, 

 oassoalho - peçasde5x7,Scmx4m  
1 (Orgão jCOD Serviço tlnid Coef.  Valor (R$) Total(R$) 

15. 1 SINAPIj88261 Carpinteiro  hora 10000 8$1692 8$ 	 1692 

52 S1NAPI j 	88316 Servente hora 10000 -R$, 	13 ~70 8$1370 

5_4 SINAPI 4433 Peça de madeira  5x/_Scmx4m não aparelhada no 0 ,9235 14$ 	_1035 8$956 

55 SINAPI 5061 Prego delSx27mni  kg 0_2000 8$8_38 8$ _1_68 
05 	_'ti _81 

8$4660  
20&$R$ _ 838 8$ 168 

85 7h59 

CPUQ6 _______  Estrutura para o fechamento lateral -  peças delSxl5cmxSm, 5x7,5cmx4rri 	2x7cmx4m  
tem Orgão COO Serviço tJnid Coef Valor (R$) Total (R$) 

5.1 SINAPI 88261 Carpinteiro 	_ :.• 'hora . 1,0000 iS 16,92. 8$16,92 

.5.2 SINÂPI 88316 : Servente -  hora 1,0000 3,5 13,70 8$13,70 

SINAPI 35275 Peça demadeira1S'clScmxsmnãoaparelhada rn O_180' 8$67_99 8$1224 

SINAPI 4433 Peça de madeira 5x7Scm*4m não aparelhada m 0,923j lk$10,35 . 8$9,56 

5.6 SlNAPI 4417 _  Peça de madeira 2xicrnx4mnão aparelhada rn 0,2700r8$ 4,50 8$ 	1,22 

5.7 SrNAPI 5061  Prego de 2x12" kg 0,20001 ÁS 	8,38. 8$ 	1,58 

5.8 ISJNAPi 5062  Prego de 3x9"  kg 0,2000 j1$ 	8,63 8$ 	1,73 

8$ 	57,03 

1' 
CPU07 Estrutura para cobrimento em telha d'barro - peças de 5xlücmx4m, 5x7,Scmx4m, 2*7clnx4m e áScrmiSm 

Item Orgão COO (Serviço 	Unid (Coef.  - ftL3lor (8$)  (Total (8$) 

5 1 SINAPI 8826j]Carpinteiro  

SINAPI 1 	883165ervente -- 	hora 1 	1, 000oJA$ 13, 70 1 8$ 	13,70 



5.4 SINAPI 4500 Peça de madeira 5flOcmx4m não aparelhada m 0,60 R$ 	9$1 R$ 	6,25 
[.s SINAPI 4433 Peça de madeira 57,5cmx4m não aparelhada m 091S R$ 	10,35 R$ 	9,56 
5.5 SINAPI 4417 Peça de madeira 257cmx4rn não aparelhada m .0,270Ô R$ 	4,34 8$ 	1,17 

.. 

SINAPI 

NAPl 

4512 

5061 

Peça de madeira 2x5cmx5m não aparelhada 

Prego de 18x27rnrn 

m 

kg 

3,1539 

0,2 

8$ 	2,02 

R$ 	8,38 

R$ 	6,37 

8$ 	1,68 

SINAPI  5062 Prego de 3x9 kg 02000 8$ 	8,63 8$ 	1,73 

6$ 	S7.37 

CPUO8 Cravação no solo de estacas de madeira - peças de10cmx10cm5m 

tem Orgão COD Serviço 	 . Unid Coef. Valor (8$) Total (8$) 
5,1 ,SINAPI 88261 Carpinteiro  hora 1,0000 8$ 	16,92 8$ 	16,92 

5.2 SINAPI 88316 Servente 	'': 	 . hora 1 	1,0000 8$ 	13,70 8$ 	13,70 

SINAPI 35274 Peça de madeira lOxlOcmxSm não aparelhada Im 1 	0,1800 8$ 	31,83 8$ 	5,73 

36,35 
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MuniziPIOZ Atará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DQ ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 
ANEXO XV 

MODELO DE DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
Processo n°0110401/2018 
TOMADA DE PREÇO  N° 11040112018 - CPL 

Eu, - 	 , (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador 
do RG n° 	 PC/(UF), e do CPF n° 	na condição de 
representante devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) doravante 
denominado simplesmente (Licitante), para fins do disposta no item 14.7 da TOMADA DE 

n PREÇO N° 11040112018 - CPL, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código 
Penal Brasileiro, que: 

(a) Á proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO N° 11040112018 - 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 da TOMADA DE PREÇO N° 11040112018 - CPL, por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa; 

(b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da TOMADA DE PREÇO N° 
11040112018 - CPI- não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO N° 1104011201 - CPI- por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 

(c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO N° 11040112018 - CPL quanto a 
participar ou não da referida licitação; 

(d) Que o conteúdo da propôsta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO N° 
11040112018 - CPI- não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou 
discutido com qualquer outro participante potencial ou de tto da TOMADA DE PREÇO N° 
11040112018 - CPI- antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO N° 
11040112018 - CPI- não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido 
ou recebido de qualquer integrante da Comissão Permanente de Licitação responsável pelo 
certame antes da abertura oficial das propostas; e 

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

Local  Data. 

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

- 	kç. PREFEITURA DE 

'WACARA 
ø'4uIsoo UM* NOVA Hl&VJA. 

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



MODELOS DE DECLARAÇÕES 

 

• DECLARAÇÃO AUTORiZANDO INVESTIGAÇÕES COMPLEMENTARES. 

• DECLARAÇÃO DE FIDELIDADE E VERAQbADE DOS DOCUMENTOS 

APRESENTADOS. 

• DECLARAÇÃO QUE N40 EMPREGA SERVIDOR PÚBLICO. 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA INVESTIGAÇÕES 
COMPLEMENTARES 

(A empresa 	, inscrita no CNPJ: 	, por intermédio de seu 
representante legal o Sr. 	 , portador da carteira de identidade 
no  inscritonotPF no  autoriza, por este instrumento 
a Prefeitura Municipal de Acará a realizar todas as invstigações complementares 
que julgar necessárias a habilitação no processo Ikcitatório  da TOMADA DE 
PREÇO N° 11040112013 - CPL. 

Acará (PA), 	de 	 de 2018. 

Nome e número da identidade do declarante 

DECLARAÇÃO DE FIDELIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS 
APRESENTADOS 

Declaramos para às devidos fins de direito, que aceitamos todas as 
condições do Edital da TOMADA DE PREÇO N° 11040112018 - CPL, sendo 
verídicas e fiéis todas as informações e documentos apresentados. 

Acará (PA), 	de 	 de 2018. 

Nome e número da identidade do declarante 

Travessa São José n°. 120 — Praça da Mntriz centro -Acará / Paá - CEP 68690.O40 



MunicTpío dó Acará 
ESTADO DO PARÁ•. 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA SERVIDOR PÚBLICO 

REFERENTE À: jMODALIDADE LICITATÓRIA A QUAL VAI PARTICIPAR) 

A empresa  	inscrita no CNPJ: 	por intermédio 
de seu representante iegal o Sr. 	portador da carteira de 
identidade n°__________ e inscrito no CPF no i DECLARA para 
os devidos fins que nãp possuímos em nosso quadro de empregados servidor 
público. 

Acará(PA), 	de 	 :de 2018. 

Nome e número da identidade do declarante 

r.çtL:tir 	 ç• 

ur:@c.os ccNErr•RtuNDÕ. ..JMA NCYVA HIST(5R1.4. 

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



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA 	 7 

FUNDO DE MANUT E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDER 

ANEXO-111 - MINUTA DE CONTRATO 

O Município de ACARÁ, através da(o) FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB, neste 
ato denominado CONTRATANTE, localizado na Tv. São José n° 120; inscrito no CNPJ (MF) sob o n° 
05.196.548/0001-72, representado pelo(a) Sr.(a) AMANDA OLIVEIRA E SILVA, e, de outro lado a 

• 	 , inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 	 , estabelecida na 
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por 

de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por têm entre si justo e avençado, 
e celebram o presente Contrato, de conformidade com a TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-110401 e a proposta 
apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da 
Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as Cláusulas que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1. O presente Contrato tem como objeto a Reforma e ampliação das escolas Bela Vista e Nova Jerusalém 1. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 

L Os serviços ora contratados compreendem as especificações, descritas nos Anexos do edital da 
TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-110401, partes integrantes deste Contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

1. O valor total deste Contrato é de R$ ...............(....................................................), discriminado de acordo 
com a planilha integrante da proposta de preços e o cronograma fisico-financeiro apresentados pela CONTRATADA.. 

.. 

2LÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

L Os serviços deverão ser executados até 31 de Dezembro de 2018— 

1.1 - .0 prazo para inicio dos serviços será de até 5 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem 
de Serviço expedida pela CONTRATANTE e o de conclusão, será de acordo com o proposto pela CONTRATADA, 
se inferior ao máximo definido no caput desta Cláusula; 

2. O prazo de garantia dos serviços deverá ser de 5 anos, contados do Termo de Recebimento Definitivo a ser 
emitido por Comissão designada pela autoridade competente. 

CLÁUSULA QUINTA - DO AMPARO LEGAL 

A laatura do presente Contrato decorre da realização da TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-110401. 

TV SÃO josÉ No 120 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 	 .7 " 

FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSÏCAFUNDEB  

RtrJ 

2. Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado no processo 
licitatório n° 2/2018-110401, tomando como base o disposto no artigo 45, parágrafo 1°,inciso 1, da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA 

1. Será exigida da CONTRATADA a apresentação à Administração do CONTRATANTE, no prazo máximo 
de 10 (dez) dias úteis, contados da õata da assinatura deste Contrato, comprovante de prestação de garantia 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global de sua proposta, mediante a opção por uma das seguintes 
modalidades: 

1.1 - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

1.1.1 - a garantia em apreço, quando, em dinheiro,  deverá ser efetuada em caderneta de 
poupança em favor da CONTRATANTE; 

1.2 - seguro-garantia; 

1.3 - fiança bancária. 

2. No caso de rescisão deste Contrato, por culpa da CONTRATADA, não será devolvida a garantia, 
responsabilizando-se a CONTRATADA por perdas e danos causados ao CONTRATANTE, além de sujeitar-se a 
outras penalidades previstas na lei. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

1. A execução deste Contrato, bem como, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e 
pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, 
do mesmo diploma legal. ' 

.IAÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE 

1. A vigência deste Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigerá até 31 de Dezembro de 
2018, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

CLÁUSULA NONA - DOS' ENCARGOS DO CONTRATANTE 

1. 

 

Caberá à CONTRATANTE:., 

1.1 - permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da prestação dos serviços 
de reforma e adequação; 

1.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou 
responsável técnico da CONTRATADA;' 

rvsÁ0JosÉNo120 	' 	 . 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSI[CA-FUNDEB 

1.3 - acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços de reforma e adequação, por intermédio da 
Comissão para tanto formalmente designada; 

1.4 - autorizar quaisquer serviços pertinentes ao objeto deste contrato, decorrentes de imprevistos 
durante á sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido e aprovado pelo Município de 
ACARA, desde que comprovada a necessidade deles; 

1.5 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações 
passadas pela CONTRATANTE ou com as especificações constantes dos Anexos do Edital da TOMADA DE 
PREÇOS n°2/2018-110401; 

1.6 - solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo, com as especificações constantes dos 
Anexos do Edital da TOMADA DE PREÇOS n°2/2018-110401; 

1.7 - atestar as nota fiscal/faturas correspondentes e fiscalizar o serviço, por intermédio de servidor 
da CONTRATANTE, especialmente designado para esse fim. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGÕS DA CONTRATADA 

1. Caberá à CONTRATADA, além dos encargos previstos nos Anexos do Edital da TOMADA DE PREÇOS 
n°2/2018-110401: 

1.1 - ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução 
dos serviços objeto deste contrato, tais como: 

a) salários; 
b) seguros de acidente; 
c)taxas, impostos e contribuições; 
d) indenizações; 
e) vales-refeição;;, 
f) vales-transporte; e 
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém, sem 
qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir 
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da 
CONTRATANTE; 

1.4 - responder pelos ibrnos causados diretamente à Administração da CONTRATANTE ou a 
terceiros, 'decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução da reforma e adequação, não excluindo 'ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE; 

1.5 - responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da 
CONTRATANTE, quando esses tenhamido ocasionados por seus empregados durante a execução ddos serviços; 

TV SÃO JOSÉ N°120 
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GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ  
-: 	 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 	

j 

1.6 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus 
empregados na execução dos serviços ou no recinto da CONTRATANTE; 

1.7 - assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, 
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar; 

1.8 - verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços: 

a) no caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas 
Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à CONTRATADA formular imediata comunicação escrita à 
CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos serviços. 

1.9 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 
r\ rviços  efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 

utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco)dias ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização; 

1.10 - providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução dos serviços, no 
sentido de evitar qualquer tipo de acidente; 

1.11 - fornecer instalações adequadas para a fiscalização dos serviços de reforma e adequação; 

1.12 - instalar uma placa de identificação da obra com os dados necessários e na forma da legislação 
pertinente; 

1.13 - remover .o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra, 
durante todo o penedo de execução e, especialmente, ao seu final; 

1.14 - prestar a garantia em iíação aos serviços, exigida pelo .presente Contrato, conforme o disposto 
no § 1' do art. 56 da Lei n°8.666/93; 

1.15 - permitir, aos técnicos da CONTRATANTE e àqueles por ele formalmente indicados, acesso às 
ras instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto, 

1.16 - comunicar à Administração da CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

1.11 - responsabilizar-se pela construção, oneração, manutenção e segurança do canteiro de obras, 
vigilância, organização e manutenção do esquema de prevenção de incêndio, bem como outras construções 
provisórias necessárias, conforme previsto nas Especificações Técnicas constantes do Edital da TOMADA DE 
PREÇOS n°2/2018-110401; 

1.18 -  responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços 
pela CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição; 

1.19 - responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços contratados, bem 
como por ensaios, testes ou provas necessários, inclusive os mal executados; 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

FUNDO DE MANUT E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDER  

1.20 - providenciar, às suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais 
apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, qugndo do uso de similar ao descrito nas 
Especificações Técnicas constantes do Edital da TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-110401, sempre que a 
fiscalização da CONTRATANTE julgar necessário; 

1.21 - exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem realizados, 
apresentando-a à Unidade de fiscalização da CONTRATANTE, quando solicitado; 

1.22 - responsabilizar-s pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, 
obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar andamento conveniente dos 
trabalhos; 

1.23 - submeter à aprovação da Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, o(s) nome(s) e o(s) 
dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, porventura, venha a substituir 

:'"originalmente indicado; 

1.24 - garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos o& serviços executados, contados a partir 
da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Código Civil Brasileiro; 

1.25 - durante o período., de garantia de que tratam os itens .1 24 e desta Cláusula, a CONTRATADA 
deverá, sob pena de ser incluída no cadastro de empresas suspensas de participar em licitação realizada pelo 
CONTRATANTE, atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da 
comunicação oficial; e 

1.26 - manter, durante toda a execução dos serviços de reformq e adequação, em compatibilida4e com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na TOMADA DE PREÇOS n° 
2/2018-110401. 

2. Caberá, ainda, à CONTRATADA, como parte de suas obrigações: 

2.1 - efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
-CREA; 

2.2 - indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos; 

2.3 - remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra; e 

2.4 - cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do Trabalhei. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

í. À CONTRATADA caberá, ainda: 

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos 
na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não 
manterão nenhum vinculo empregatício com a CONTRATANTE; . .. 
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GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

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

1.2 - assumir, também, à responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados 
no decorrer do fornecimento e do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em 
dependência da CONTRATANTE; 

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados à 
execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e 

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução 
deste Contrato. 

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na Condição anterior, não 
transfere; a responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto 
deste Contrato, razão pela qual CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa 
"̀i passiva, com a CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

1.1 - é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do 
CONTRATANTE durante a vigência deste contrato; 

1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se 
houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE; e 

1.3 - é vedada a subcontrgtação total das serviços objeto deste Contrato; 

1.3.1 - a subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada pela 
Administração dá CONTRATANTE 

AJÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

1. Caberá à CONTRATADA providenciar, junto ao CREA, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica-
ART relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com a legislaç.ão vigente 

'. O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal com a 
CONTRATADA. e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame licitatório da TOMADA DE PREÇOS n° 
2/2018-110401. . 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

1 Durante o período de vigência deste Contrato, a execução dos serviços de reforma e adequação serão 
acompanhados e fiscalizados por Comissão da CONTRATANTE, para tanto instituída, permitida a contratação de 
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terceiros .para assisti-Ia e subsidiá-la de informações pertinentes a essa atribuição, devendo: 

1.1 - promover as avaliações das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma Físico- 
Financeiro; e 

1.2 - atestar os documentos referentes à conciusào de cada ptapa, nos termos deste Contrato, para 
efeito de pagamento. 

2. Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o Titular da CONTRATANTE ou outro servidor 
devidamente autorizado poderá, ainda, iustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o 
especificado, sempre que essa medida se tornar necessária. 	 -. 

3. A CONTRATADA deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da Administração da 
CONTRATANTE, durante o período de vigência deste Contrato, para representá-la sempre que for necessário. 

4. A CONTRATADA deverá mar ter no local da obra, durante a sua execução, 01 (um) engenheiro inscrito 
no CREA e aceito pela Administração da CONTRATANTE, que na ausência do responsável técnico, se não for o 
próprio, para representá-la sempre que for necessário. 

5. O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio tpdas as ocorrências relacionadas com a 
execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados. 

6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da CONTRATANTE 
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DA RÉFORMA. 

I. Após concluído, o objeto deste contrato será recebido provisoriamente pela. Administração do 
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de ate 10 (dez) dias úteis 
contados do recebimento da comunicação escrita encaminhada pela CONTRATADA à CONTRATANTE. 

2 O recebimento definitivo do objeto deste contrato será efetuado por Comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo máximo de 30 (trinta) 
dias úteis, necessário a observação, ou a vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observado o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93. 

3 Os serviços somente serão considerado concluído., e cra condições de ser recebidos, após cumpridas todas 
as obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusão pela CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTÁ DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 	 . 

1. A atestação das notas fiscaiu faturas referente às etapas dos serviços executados objeto deste Contrato 
caberá ao CONTRATANTE ou a servidqr designado para esse fim 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DESPESA 

1. A despesa com a execução dos serviços objeto deste Contrato, mediante a emissão de notas de empenho, 
está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2018 Projeto 1401.123610003.1.015 Construção, Reforma, 
Ampliação e Aparelhamento das Unidades Escolares, Classificação econômica 4.4.90.5 1.00 Obras e instalações. 

- 	1.1 - A despesa para os anos subseqüentes, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária 
prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, na Lei Orçamentaria do Municipio 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO PAGAMENTO 

1. Obedecido o Cronograma Físho.•Financeiro apresemado, a CONTRATADA solicitará à CONTRATANTE 
a medição dos trabalhos executados. Unia vez medidos os serviços pela fiscalização, a CONTRATADA apresentará 

fiscal/fatura de serviços para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante, ordem 
Incária creditada em conta correnteou cheque nominal ao credor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação 

dos documentos na CONTRATANTE. 

1.1 - Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização; 

1.2 - as medições serão efetuadas pela fiscalização, obedecendô-se o seguinte: 

1.2.1 - quinzenalmente, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, quando serão 
feitas as medições pela Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, considerando-se os serviços efetivamente 
executados e por ela aprovados, tomando por base as especificações e os desenhos do projeto; 

1.2.2 - serão emitidos os Boletins de Medição dos Serviços, em duas vias, que deverão ser 
assinadas com o De acordo do Responsável Técnico, o qual ficará com uma das vias; 

1.2.3 - as medições deverão ser solicitadas pela CONTRATADA até o 3° (terceiro) dia útil 
do mês Subsequeme e a fiscalização terá 02 (dois) dias úteis para executar a nó4ição. 

1.3 - A critério da fiscalização e no exclusivo interesse da CONTRATANTE, as medições poderão 
r feitas considerando-se os materiais e equipamentos fornecidos e depositados no canteiro da obra Neste caso, o 

valor a ser levado em conta para efeito de pagamento será o custo dos materiais e equipamentos constante das 
composições de custos unitários apresentadas pela CONTRATADA: 

1.11 -  entende-se por custo a cotação de preço apresentada pela CONTRATADA na 
TOMADA DE PREÇOS n°2/2018-110401, menos o BDI contratual; e 

1.12- o BDI relativo aos materiais e equipamentos, bem, ainda, a parcela dos serviços 
relativos a mão-de-obra e respectivo BDJ, sero pagos após a efetiva e completa aplicação dos materiais e instalação 
dos equipamentos. 

1.4 - as notas fiscais/faturas deverão ser emitidas e entregues pela CONTRATADA a 
CONTRATANTE, para fins de liquidação e pagamento, ate o dia 22 de cada mês, de forma a garantir o recolhimento 
das importâncias retidas relativas à conbuição previdenciária no prazo estabelecido na alínea "b', inciso 1, artigo 
30, da Lei n°8.212/91. 
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1.4.1 - No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues à CONTRATANTE em 
data posterior à indicada no item anterior será imputado à CONTRATADA o pagamento dos eventuais encargos 
moratórios decorrentes. 

1.5 - O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota 
fiscal/fatura atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei ri0  8.666/93, e verificação da 
regularidade da CONTRATADA junto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
CRF. 

2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer, se acompanhada dos comprovantes 
dos seguintes documentos: 

2.1 - Registro da obra no CREA; 

2.2 - Matrícula da obra no INSS; e 

2.3 - Relação dos Empregados - RE. 

A CONTRATANTE reservse o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços 
executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em perfeitas condições de funcionamento ou 
de acordo com as especificações apresentadas e aceitas. 

4. A CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos deste Contrato. 

4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira e previdenciaria, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação de 
penalidade a CONTRATANTE 

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
alguma forma .para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, 

,entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a 
licaçãç da seguinte fórmula: 

EM=INxVP. 

Onde: 

EM = Eüçargos moratórios; 
N = Númèro de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga 

= taxa de compensação financeira = 0,00016.438, assim apurado: 

1 = (TX/lOO) 	1 = (6/100)  1 0,00016438 
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TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

6.1 - A compensação financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao 
da ocorrência. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

1. O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no aitigo 65 da Lei n° 8.666/93, desde que 
haja interesse da Administração da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas, adequadas a 
este Contrato. 

1 A CONTRATANTE poderá aherar unilateralmente este contrato nos seguintes casos: 

2.1 - quando .houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica 
aos seus objetivos; e 

2.2 - quando necessáqa a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei. de Licitações. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 

ii No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser 
aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1 0  
e 2°, da Lei n° 8.666/93. 

1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor contratado; e 

1.2 - nenhum acréscimo poderá exceder o limite estabelecido nesta clausula, e 

1.3 - nenhuma supressão poderá exceder 25% do valor inicial, atualizado do contrato, salvo as 
supressõçs resultantes do acordo celebrado entre as partes. 

2 Em caso de supressão dos, serViços, se a CONTRATADA já houvei,adquirido os materiais e posto no local 
dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente comprovados e 
monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, 
desde que regularmente. comprovados. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

1. o atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimentõ das obrigações estabelecidas neste 
Contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia e por ocorrência sobre o 
valor total deste Contrato, ate o máximo de 10% (dez por cento), recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez 
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comuniçâda oficialmente. 

2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

2.1 - advertência; 

2.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução deste 
Contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial; 

2.3 - suspensão tempi.rária de participar em licitação ç. impedimento de contratar com a 
Administração da CONTRATANTE, peb prazo de até 2 (dois) anos; 

2.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
'çrdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja promovida a reabilitação perante a própria 

4toridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

3. Pelos motivos que se seguem principalmente, a CONTRATADA amará  sujeita às penalidades tratadas no 
item anterior: 

3.1 - pela não apresentação da apólice de seguro contra riscos de engenharia, conforme disposto na 
Cláusula Sexta; 

3.2 - pelo atraso na execução da obra, em relação ao prazo proposto e aceito, 

3.3 - pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro; 

3.4 -pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução da obra, que vier 
a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto 
estabelecido pela fiscalização, contado da data da rejeição; e 

• 3.5 - pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se 
tivar no prazo máximo de 5 (cinco) das, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da )  data de 

rejeição, 

3.6 - pelo descumpnmento de alguma das Cláusulas e dos pratos estipulados neste Contrato e em sua 
proposta. 

4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição 
no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no que couber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV 
da Lei ii,? 8.666/93. 

S. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos pela 
Administração da CONTRATANTE, em relação a um dos eventos ariolados no item 3 desta Cláusula, a 
CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

6 As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
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com a Administração da CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos 
pagamentos a serem efetuados. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA .. DA RESCISÃO 

1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 
da Lei n°8.666/93. 

1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

2. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração da CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos 1 a XII é XVILdo artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração da CONTRATANTE; e 

2.3 -judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.  

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

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA. - DAS CONSIDERAÇÕES ESPECIFICAS 

1. As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações :  constantes do Edital da TOMADA DE 
PREÇOS n°2/2018-110401, serão resolvidas pela CONTRATANTE. 

\ 	2. Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA estar 
ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada serviços constantes das Especificações. 

1 A CONTRATADA ficará obrigada a executar fielmente os serviçôs programados nas especificações, não 
se admitindo modificações sem a previa consulta e concordância da CONTRATANTE.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E. Á PROPOSTA DACONTRATADA 

LEste Contrato fica vinculado aos termos da TOMADA DE PREÇOS n. °  2/2018-110401, cuja realização 
decorre ,a autorização da CONTRATANTE, constante do processo licitatórió n.° 2/2018-110401, e aos termos das 
propostas da CONTRATADA. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO FORO 
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a)  

1. As questões decorrentes, da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas na Comarca do Município de ACARÁ, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, Inciso 1, alínea "d" da Constituição Federal. 

2.E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor 
e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, 
CONTRATANTE e CONTRATADA, e 'pelas testemunhas abaixo. 

ACARA . PA, emde  

CONTRATANTE 	CONTRATADA(0) 

TESTEMUNHAS: 	 . . 

1.  

2. 
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