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ESTADO DO PARA 	 Rubdca 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N° 070601/2018 - CPL 
PROCESSO N° 07060112018 

DATA DA REALIZAÇÃO 29/0612018 
HORÁRIO DE INICIO DA SESSÃO as 09h00min (horário oficial de Brasília - DF) 

LOCAL Prefeitura do Município de Acata - Para 

O MUNICÍPIO DE ACARÁ - ESTADO DO PARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ/PA, 
com sede a Trav. São José no 120, Bairro Centro, cidade de Acará/PA, por intermédio da 
Ilustríssima Sra. Prefeita Municipal de Acara/PA, mediante Comissão Permanente de Licitação 
designado pela Portaria n° 04112017-GAB, de 02 de janeiro de 2017, publicada em 02 de janeiro 
de 2017, quadro de Avisos da Prefeitura Municipal do Acara - Para, torna publico para 
conhecimento dos interessados que fará realizar processo Lipitatorio 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 autos do processo em epígrafe, 
acompanhada pela Assessoria Técnica e Jurídica do Município e demais interessados que se 
fizerem presentes Na ausência ou impedimento de qualquer um dos membros da Comissão 
Permanente de Licitação indicado neste Edital, poderão atuar outros servidores oficialmente 
capacitados e designados pela administração municipal 

O Edital completo e maiores informações poderão ser obtidos na Sala do Departamento de 
Licitações, prédio da Prefeitura Municipal do Acara, Estado do Para, sito a Trav. São Jose n° 
120, Bairro Centro, cidade de Acara/PA, no horário das 09h0Omin as 13h00min, a partir de sua 
publicaçáo nos órgãos oficiais de publicidade, ate a penúltima data anterior aquela estipulada 
para sua abertura, desde que 3 empresa tenha feito a visita tecnica e a caução da garantia da 
proposta, local este  disponível também a partir da publicação do edital onde possa ser 
examinado e adquirido o projeto básico e demais elementos constantes de seus anexos 

1. DA LEGISLAÇÃO REGENTE DA LICITAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

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

2. DO OBJETO 

21. A presente licitação tem como objeto a Contratação de Empresa de engenharia para 
construção da drenagem e revitalização do parque da cidade do Município de Acará - 
Pará, cohforme: Projeto, Planilha Orçamentária, Especificações e Normas Técnicas, constante 
dos anexos desta TOMADA DE PREÇO, que são partes in egrante e indivisível do presente 
instrumento convocatório. 

PR€ rEITORA DE 	 ) 

'AARA 
Travessa São José: no. 120 — Praça & Matriz centro - Acará 1 Para - CEP 66590.000 	 - 



(a 
Munic7o4P Atará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO AARÁ 
PODER EXECUTIVO 

3 00 PRAZO 

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

4 DO VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO 

4.1. Ovalor global máximo estimado pela Prefeitura Municipal de .Acará para a realização da 
obra esta em conformidade com o disposto no inciso X do arÚ  40 da Lei n 8. 666193 .  

4. 1,1 01.Ivalor estimado da presente Licitação e de R$ 275 151,34 (duzentos e setenta e cinco 
mil e cento e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos) 

S. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. As despesas decorrentes da contratação da obra, objeto desta licitação correra a conta da 
dotação orçamentaria previstas no orçamento financeiro do ano de 2018 

fl-DOTAÇÃO _J. ÇPECIFICAÃO 
. t  E. DE DESPESA 

15.451 ,W07.1 . 02; eforma e adaptação de praça e jardins 1 	4 4 90 51 00 

6 DA ABERTUF9, DIA, HORA E LOCAL 

6.1. O recebimento dos envelopes relativos a habilitação e a proposta será efetuado da seguinte 

6.1.1... No dia 29/0612018 de 08h45min às 09h00min, recebimento dos documentos de 
credenciamento e recebimento dos envelopes contendo a documentação de habilitação e 
propostas de preços, que deverão ser entregues em envelopes separados e fechados na Sala 
do Departamento de Licitações, prédio da Prefeitura Municipl do Acara, Estado do Pará, sito a 
Trav São Jose n1 120, Bairro Centro, cidade de Acara/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. 

7. DkPARTICIP9iÇAO . . 

71—Poderá  paricipar desta licitação qualquer pessoa jurídica de direito privado, cujo ramo 
mercantil seja p&tinente com o objeto da mesma que 

7 11 Atendam as condições deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto a documentação 
exigida para habrlitaço 
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7.2. A licitante devera possuir capital social ou valor do patrimônio liquido de no minimo 10% 
(dez porcento) do valor global por item estimado para esta licitação, devendo ser comprovado 
na d.átada apresentação da proposta, na forma da Lei, conforme Art. 31, § 30  da Lei n°8.666/93 
e suas alterações. 

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

7.4. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação 

7.4..• 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 apresentaçãQ de sua 
proposta de preços, independente do resultado do procedimento hcitatorio, 

7.6. Nenhuma empresa ou instituição vinculada a entidade licitante será elegível para participar 
deste processo licitatorio 

7.7. Nã:.será admitida nesta licitação aparticipação.de: 
... 	 . 

a) Consórcio de empresas, sob nenhuma forma; 

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

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

d) Empresa que se encontre em 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 

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, responsáveis técnicos ou subcontratados, 
haja ,alguém que seja servidor publico, ou que tenha sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias 
anteriores a data d4 publicação desta licitação, 
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g) Parentes da autoridade responsável pela homologação do procedimento (Acórdão 
60712011 -Plenário, TC-002.12812008-1, rei Min-Subst André Luis Carvalho, 16032011), 

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 (Acórdão n° 179312011-Plenario, TC-011 64312010-2, 
rei Min. ValmirCampeio, 06072011) 

8 DA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

8.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatorio deverão ser solicitados por 
qualquer pessoa e enviados por escrito, ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
em até 05 (cinco) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da sessão publica, por uma 
das seguintes formas 

8.1.1,Mediante entrega protocolizada; 

$ 1 2 Para o e-mail licitacao—acara@hotmail.com  

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

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

8.3..;.Qs.::participantes põderão consultar diariamente no horário de 09h00mín as 13h00min, 
atraves do Fone (91) 3732-1212, para verificação de inclusão de adendos e/ou esclarecimentos 
neste Edital, especialmente no dia anterior a sua realização 

8.4_ E de exclusiva responsabilidade do interessado a obtenção de adendos e/ou 
esclarecimentos, não podendo alegar desconhecimento em relação as informações 
disponibilizadas relativas ao Edital 

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

9 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATORIO 

9.1. È 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 
(Documentação), devendo a Prefeitura Municipal de Acará/PA, por intermédio da Comissão de 
Licitação, julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis. 

\V 	PREFEITURA DE . 
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9 11 os pedidos de impugnação deveram ser protocolados no seguinte endereço na Sala do 
Departamento de Licitações, prédio da Prefeitura Municipal do Acara, Estado do Para, sito a 
Trav.'' São Jose n° 120, Bairro Centro, cidade de Acara/PA, no ,horário de 09h00min as 13h00min 

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

9.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedira de participar do processo 
licitatorio ate o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, 

'- 

 

9.4. No caso de ser constatada a necessidade de alteração do Edital, seu extrato será 
repubIrpdo, na forma determinada pela Lei, reiniciando a contagem de prazo para apresentação 
das orobostas. 

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

9 6.. As,,respostas as impugnações prestadas pelo Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação serão anexadas nos autos do processo licitatorio e estarão disponíveis para consulta 
por qualquer interessado. 

10 DA VISTORIA TÉCNICA 

101 A licitante deverá vistdriádIôdl drideserão executa—  o 6s&vÇos objeto destecertame, 
por intermédio do representante leg& da empresa, para inteirar-se das condições e do grau de 
dificuldades existentes, em companhia de servidor da Prefeitura Municipal de Acará/PA 
designado para esse fim. 

a) Neste caso, nenhum licttantç, em nenhum momento, poderá alegar desconhecimento do local 
e das condições de execução do objeto licitado, muito menos como pretexto para não executar a 
obra nos termos requeridos neste Processo Licitatorio 

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

10.2.,0 ,.,  licitante poderá vistoriar o local onde será executado o objeto desta licitação ate o 
segundo dia útil anterior a data fixada no preâmbulo deste Edital, com o objetivo de inteirar-se 
das condições e grau de dificuldade existente A vistoria devera ser realizada pelo representante 
legal da empresa, devidamente credenciado e previamente agendado na secretaria municipal de 
obra. 

- 	
V 	PREFEITURA DE e 
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10.1 A declaração de vistoria, elaborada de acordo com o Anexo constante deste Edital, devera 
ser visada por servidor da Prefeitura Municipal de Acara/PA 

11 DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAIVIENTO 

11.1. Cada credenciado poderá
,
representar apenas uma licitante 

11.2. Tratando-se de proprietário ou sócio 

1111.2.1. Copia de documento de identidade de fé pública com fotografia, devidamente autenticados 
em cartórioou pela Comissão. 

 
11.2.2. Copiado ato constitutivo e alterações contratuais ou cópia do ato constitutivo na sua forma 
consolidada, devidamente registrado na Junta comercic 1, de'idamente autenticados em cartório 
ou pela iComissão,. 

11.3. Tratando-se de Procurador 

11.3.1. Copia de documento de identidackeØp4tpØli,a  ç'n1fQt9gçta, 
em cartório ou pela Comissão. 4  

Øyamente autenticados 

11.3.2. Termo de ci 
cartório ou Procuraç 
em licitações, ou es 

11.3.3. Cópia do ato 
consolidada, devida 
ou pela Comissão, 

em 
orig 

certame 

forma 

11.4. A licitante devera juntar ainda aos documentos de credenciamento copia do termo de 
retiradadeste edital e do certificado de registro cadastral, NÃO sendo aceito o credenciamento da 
licitante sem o mesmo 

1111.5' ,0 representante legal da licitante que não se credenciar perante a CPL ficara impedido de 
participar do certame, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de 
interposição de recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião de abertura do 
envelope "Documentos" 

11 6 Como condição previa ao credenciamento a CPI- verificará o eventual descumprimento 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 61 Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria Geral da União, 

- 	 . 	 . 	 . 	 PRCPEITURADE 
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PODER EXECUTIVO 
11.6.2,, Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

11.6.3'A consulta aos cadastros se rã realizada em nome da empresa licitante 

11 6 4 Constatada a existência de sanção, a CPL NÃO credenciara a licitante, por falta de 
condição de participação 

11.7. Todos os documentos relativos ao credenciamento e do representante devem estar fora dos 
envelopes de documentos de habilitação e de proposta Os documentos apresentados no ato do 
credenciamento poderão ser usados como sendo parte dos çlocumentos da licitante desde que 
não comprometa a lisura do certame 

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

12 DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA - PARA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TRAV SÃO JOSÉ N° 120, BAIRRO CENTRO, ACARA/PA 
NUMERO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL COMPLETA DO LICITANTE 
DATA E HORA DA ABERTURA 
REF TOMADA DE PREÇO  N° 070601I2018—CPL 
ENVELOPE N°02 (PROPOSTA) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA - PARA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TRAV. SÃO JOSÉ N° 120, BAIRRO CENTRO, ACARA/PA 
NUMERO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL COMPLETA DO LICITANTE 
DATA , :E HORA DA ABERTURA 
REF TOMADA DE PREÇO N° 0706011201 8—CPL 

12 ti Os envelopes deverão estar lacrados e rubricados, sendo abertos somente em publico 
pelos limembros da Comissão Permanente de Licitação, na data e hora determinada para o 
certame 

- HABILITAÇÃO e N° 02 - 
pelo representante legal da 
acordo com o solicitado n s 

,1 
É, 	PREFEITURA DE 

'- -",áA*%ANMÁrá-" a 
12.11. Todos os documentos do interior dos envelopes. N° 01 
PROPOSTA DE PREÇOS dôverão. estar: assinado e rubricados 
licitante e organizados sequencialmente em ordem cronológica, de 
itens 13'ê'14 do edital, sob pena de inabilitação e desclassificação. 
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13 DO ENVELOPE N°01 — HABILITAÇÃO 

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

132 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A HABILITAÇÃO JURIDICA,Z 

13 2 1 	

, 

Copia do RG e CPF dos sócios da empresa Licitante devidamente autenticado em 
cartono ou por servidor publico mediante a apresentação do oqginal, 

13.2.2. Registro comercial, no caso de empresa individual, / 

13.2.á. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores, a Lei n° 1040612002 (Código Civil Brasileiro), 

13, 14. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
diretoria em exercicio, 

13.2À Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorização pra funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir 

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

133 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

13.3.1. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da ressoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda (CNPJ-Mr), 

13 32 Prva de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, Distrito Federal, ou municipal, 
relativo a sede da ½tante pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com objeto desta 
licitação, 

 
13.3.3. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa 
da União, regularidade a Seguridade Social ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, 
expedida pela Receita Federal do Brasil (RFBB) e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), da sede da licitante, 

 

13 3 4 Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito negativo, 
expedida pela Fazt'roa Estadual, da sede da licitante ,9edidão de Não Contribuinte, 

1335 Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeito negativo, 
expedida pela Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte, 

* 	PREFEITURA DE 

n 
- 	 AtANDO coI.aroAlN,o 00kV NOVA NIA•VIRA. 
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13.3 6 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei 

13.3.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do Titulo Vil-A, da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1 1  de maio de 1943 
(Lei n° 12440, de de junho de 2011) 

134 DOCUMENTAÇAO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO TECICA 

13.4.1. Certidão de Registro p  Quitação Pessoa Juridica 4o CREAICAU, de sua respectiva 
Região, com vandadE4 a data db apresentação da habilitação devidamente atualizada em todos 
os seus dados cacstrais e contratuais, devendo constar nesta que existe em seu quadro 
engenheiro civil E 

13.4.2. Certidac, de Registro e Quitação Pessoa FisicaCRENCAU, de sua respectiva 
Região, com validade a data de apresentação da habilitação,fdevidamente atualizada em todos 
os seus dados cadastrais, devendo constar que e engenheiro civil 

13.4.2..,1',. Compro jante de que o responsável técnico irflgra o quadro permanente da 
proponente, na data prevista para entrega dos invólucros, jlque devera ser feita mediante a 
apresentação da copia da carteira de trabalho autenticada em cartório ou pela Comissão ou 
copia do contrato de prestação de serviços autenticado em cartório ou pela Comissão 

13.4i22. O item anterior refere-se ao responsável técnico que não seja socio da proponente 

13.4.3. Certidão de Acervo Técnico devidamente emitida pelo CREA ou outro conselho 
competente, comprovando que o responsável técnico do proponente, tenha executado obra ou 
serviço de caracteristicas semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior 
relevância e valor significativo do objeto da licitação 

13431 No caso deois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, 
ambos serão inabilitados.  

13À 4 Atestado de capacidade técnica devidamente registrado no CREA ou outro conselho 
competente, comprovando que o proponente tenha executado serviços de características 
compatíveis com í objeto desta licitação ou serviços similares de complexidade tecnoogica e 
opercional superior 

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

13.5. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃ)6ONÔMlCA FINANCEIRA 

13.5.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social (DRE , 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua subtituição por balancetes ou balanços provisorios, podendo ser atualizados po 
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índices 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 e/eu Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. 

13.5.1,1. O balanço Patrimonial referente ao último exercício social será aceita somente ate 30 
de abril do ano subsequente. 

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

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

c) O balanço e as demonstrações contábeis deverão ser apresentados por cópia do seu termo 
de abertura documento comprobatório de registro na junta comercial e termo de encerramento, 
autenticados em cartório ou pela comissão, bem como o Certificado de Regularidade 
Profissional - CRP (atualizada) •com finalidade balanço patrimonial. Poderá, também, ser 
apresentada cópia da publicação em jornal, devidamente autenticada. 

d) DEMONSTRAR a boa s1t»ção fganpêtradai$tTSjte ser 	da peibsSices de Liquidez 
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LO) maiores ou igual a 01 (um), 
resultante da aplicação da JórrnuIasbaie,qpiii v rejsextrWd sdèjéÕ balanço p&tnrnanial: 

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

AC+RLP 
LG= ------------------- ~ 1 

PC + ELC 

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

SG= ------------------- 
PC+ELC 

d.3) Índice de Liquidez Corrente (LC) maior ou igual a 1, obtida pela formula: 
AC 	 . 	 7 

LC= ------------------- ~ 1 
PC 

OBS Os fatores constantes das formulas acima serão extraídos do balanço patriorna 
exigido no item 13.5.3. deste. Edital, em que: 
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AC - Ativo Circulante 
RLP — Realizável em Longo Prazo 
PC - Passivo Circulante 
ELP - Exigivel em Longo Prazo 
AT - Ativo Total 

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

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

13 5 4 Se a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o 1 citante devera tomar as seguintes 
providências 

13.5.4.1 — Se for realizada a caução em dinheiro, a empresa devera depositar na Conta 
Corrênte 43 006-4 Banco do Brasil SIA - Agencia 4014-2, em favor de Prefeitura Municipal de 
Acara-Tributos 

13.5.42 O Certifkado de Recebimento de Caução e o comprovante da garantia de manutenção 
da proposta (comueta) deverão vir dentro do envelope n° 01 (-IABlLITAÇÂO) 

13.5.4.3. A garartia prestada, ,Ó será liberada após a decisão que inabilitar ou desclassificar a 
licitante, desde qr não tenha havido recurso ou após sua dnegação, e no caso de habilitadas 
e classificadas, após a adjudicação e homologação do seu objeto Exceto a do vencedor, cuja, a 
devolução ocoi rerÁ aoos a assinatura do contrato, podendo ser, retida e reforçada como garantia 
do contrato 

13 55, Certidão Sinplificada emitida pela J9a Comercial 

13.5.6. Certidão especifica emitida pela JuComercial 

13.5.7Á Certidão de inteiro teor emitida pela .Ju ta Comercial 

13 5 8 Alvara de funcionamento expedido pela Prefeitura Mdnpcipal do domicilio da empresa 

136 OUTROS COMPROVANTES E ELEMENTOS:
/  

13.6.1.. Declaração da Empresa de que não possuem em seu quadro, trabalhadores menores de 
14 ?18 ;  anos, conforme dispõe o inciso XXXIII do Art. 7 1  da Constituição Federal, conforme 
(Anexo III) 	 /1 

13.6.2. Declaração de que cumpre todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital, 
as condições de habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e 
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regularidade fisca1. bem como de que está ciente e conceda com o disposto no Edital em 
referência (Modek: -Anexo V); 

1363 Declara 	de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação, 
atestando a ine'o',l3iiva de circunstâncias que impeçam a empresa de participar do processo 
licitatár.io, (Modele .-Anexo VIL 

1"3.(,'o.4 Declaraçoes diversas rDeclaração de autorização 
Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos 
emprega serv1dor pbhco conforme (Anexo XVI) 

fl 13.64 A não apïr;entação dos documentos acima referençados implicará na inabilitação do 
licitante.,. . 	. 	 .. 	. 

13.6.6. No caso c1' i certidão conter a informação "Esta certidão só e valida no originar', não 
sem aceito na fcriri 3 autenticada.-  

13.6.7. Os docurcerïtõs apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitâção do 
proponente Os documentos que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com 
data no 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.. 

13 6 8. Os documentos emitidos pela INTERNET, somente serão aceitos dentro do prazo de 
validade e após a confirmação da autenticidade nos respectivos sites 

113 .U M  9 A comprovação de regi laridade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 
somente será exwida  para ei ?to de contratação, observado o disposto nos §§ 1 0  e 20  do art.  
43 da LC n° 12312006 e alterações posteriores 

13.6.1,0,,, As rniccuenipresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para e'eito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição.  

113.6.10-1. Na Iiiootese acima descrita, havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscai das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo 
de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Publica, para a reg, Janzação da documentação 

13.6.10.2. A não regularizaçao da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, 
implicara na decadência do direito da microempresa ou empresa de pequeno porte vencedora a 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 
1993, sendo facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, visando adjudicar o objeto licitado ou ainda podera ser revogada a licitação 
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Em se tratando de microempresas e empresa de pequeno porte deverá  ser 
ida, ainda, declaração de que detêm tal condição, segundo previsão do art. 11 do 
n° 6.20412007, para que possam gozar dos benefícios outorgados pela Lei 
entar n° 123106 e atualizada pela Lei Complementar n° 14712014, podendo ser utilizado 
constante do (Anexo IV). 

13 6 10 M 4, A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar n° 
123, de 14 de dezembro de 2006 caracterizara o crime de que ç  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 

13.6.1 1 1. Os documentos mencionados neste Capítulo deverão referir-se exclusivamente ao 
' estabelecimento da licitante, vigentes a época da abertura da licitação, podendo ser 

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

13.Q,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 a documentação ou as propostas, exceto a promoção 
de diligências que a Comissão entender necessárias, bem como a autenticação de documentos 
pela Comissão Permanente de Licitação, destinada a esclarecer ou a complementar a instrução 
do processo licitatorio ou para instrução de eventuais recursos interpostos 

13 6 13 Apos a fase de habilitação não caberá desistência de proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação 

c 14 DO ENVELOPE N° 02— PROPOSTA DE PREÇOS 

14.11— A proposta financeira devera ser apresentada em 01 (uma) via impressa, isenta de 
emendas, rasuras, ressalvas, alterações ou entrelinhas, em envelope fechado (ENVELOPE 02), 
contendo na sua parte externa e frontal, alem da razão social da licitante, os mesmos dizeres do 
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 
licitante, sirvam para melhor documentar e esclarecer os serviços a serem executadas 

14.1.1 Não serão permitidas emendas, rasuras, ressalvas, adendos, alterações, acrescimos, 
substituições ou entrelinhas a documentação ou a propostas, exceto a promoção de diligências 
que a Comissão entender necessárias, bem como a autenticação de documentos pela Comissão 
Permanente de Licitação, destf nada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo 
licitatorio ou para instrução de eventuais recursos interpostos 
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14.2 A íproposta financeira devera ser apresentada de acordo com o modelo (Anexo VIII), 
contando nome completo, CPF, estado civil, nacionalidade e numero do telefone celular do 
responsavel da empresa que assinara o contrato 

14 .3.1 Nome, razão social, endereço da empresa e numero do Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas, no Ministério da Fazenda - CNPJ do Ministério da Fzenda, 

14.4. A Proposta de Preço devera conter (Anexo VIII) 

a) Preço unitário e global de cada item fixo e irreajustavel das obras, em algarismos e por 
extenso, em moeda corrente do pais 

a)Oiçamento constante de planilhas com indicação de pregos por item, unitário e total, em 
moeda corrente do pais (Anexo IX) 

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

c) Composição de custos unitários (Anexo XI) 

d)Planilhas de composição analítica das taxas de B O 1 - Bonificação e Despesas Indiretas, 
(Anexo XII), sendo 9BRIGATÓRIA a indicação de Taxa Percentual positiva para cada um dos 
itens listados no mo elo.  

e)Planilhas de composição analítica das taxas de Encargos $bciais aplicadas, conforme (Anexo 
XIII), sendo OBRIGÀTORIA a indicação de Taxa de Percential positiva para cada um dos itens 
listados no modelo. 

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

g)Cronograma fisico-financeiro, o qual indicará o inicio e o termino da execução de todas as 
obras (Anexo XIV) 

h)Declaração explícita do prazo de garantia integral dos serviços, que devera se no mínimo de 
05 (cinco) anos, na forma do artigo 618 do Novo Código Civil, durante o qual a licitante se 
compromete em solucionar os problemas decorrentes de falhas ou inadequações do serviço, 
num prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados a partir da Lei n° 8. 666193 e suas 
alterações. Comunicação formal da Prefeitura Municipal de Acara, na forma do art. 69 
combinados com o ad 73 

i) A proposta de preços não poderá ultrapassar o valor de referência constante na )Ianilha 
orçamentaria, sob pena de desclassificação da proposta 
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azo de garantia exigido no item 'h" começa a contar a partir da emissão do testado 
,ão definitiva das obras, expedido pela Prefeitura Municipal de Acara, em consonância 
;posiçõês legais pertinentes.  

preços unitários, parciais, totais e globais que cqmpõem a planilha de custos do 
irão obrigatoriamente que contemplar todas as deipesas decorrentes de materiais, 
)ra, equipamentos, leis sociais, beneficios e despesas indiretas, lucro e^ demais 
es necessárias a pl9na execução da obra, excluída a Prefeitura Municipal de Acara 
r solidariedade. 

14.5. O pr 
de conclu 
com as di 

14.7. As empresas deverão apesentar sob as penas da lei, 
ir 

 especial o art. 299, do Código 
n Peal Brasileiro, Declaração 1de Elaboração lndependentef de Proposta, conforme modelo 

" 	(Anexo XV) deste Edital 

14 .8, Em nenhuma hipótese e sob qualquer fundamento serão aceitas propostas após a hora 
fixada para o inicio da licitação 

15 PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

15 1, A licitação será processada e julgada nos termos da Ler  no 8666193 e suas alterações e 
suplementada pelas demais legislações vigentes que regem a matéria.  

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

15.3. As reuniões para recebimento e abertura dos invólucros de documentos de habilitação e 
propostas, das reclamações e impugnações feitas e as demais ocorrências que interessem ao 
julgamento da licitqção, serão lavradas as atas circunstanciadas, devendo as mesmas ser 

' 	assinadas pelos mebros da Comissão  e também por todas as licitantes 

115.4- As duvidas q je surgirem durante a reunião serão esclarecidas a juizo da comissão ou 
deixadas para post1rior deliberação, devendo o fato ser registrado em ata, em ambos os casos 

15.5. A Comissão ibabilitara o Licitante e desclassificara as propostas que não contiverem as 
informações requeri as nos itens 13 e 14, respectivamente, ou que contrariarem este Edital 

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

15 7 A Comissão F irmanente  de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, decidir pelo exame e 
julgamento da doc qientação na mesma sessão de abertura da licitação ou em outra, em data a 
ser oportunamente vuIgada, quando, então os licitantes terão vista da documentação 

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

D os envelopes contendo a documentação e propostas não sejam abertos natmesma 
dos os envelopes serão lacrados, rubricados por todos os membros da Comissão de 
e pelos licitantes presentes e guardados em cofre até a data marcada para a 
de nov. af sessão, devendo constar em ata essa ocorrência, com a indicação da 
de envelopes recebidos. 

o Presidente da Comissão Permanente de Licitação declarar encerrado o prazo 
iento dos envelopes, com os documentos de habilitação e com as propostas, 

poderá ser recebido. 

115À 
1 

1 O não comparecimento da licitante ao ato de abetura das propostas ou falta de 
assinatura na respectiva ata, quando for o caso, implicar a aceitação das decisões da 
Comissão de Licitação 

115.11Z Quando todas as Licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas, aplica - se o Art. n° 48 § 3°, a Entidade de Licitação devera fixar aos 
Licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras 
propostas, escoimadas das causas que determinaram a inabilitação ou  desclassificação 

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

15 14 Quaisquer declarações, reclamações ou impugnações feitas posteriormente a lavratura 
das atas não serão levadas em consideração 

16 DO 'CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

116À No julgamento das propostas classificadas por atender aos aspectos documentais 
expliôitados no item "Envelope f'J° 01 - HABILITAÇÃO", atendidas as condições prescritas neste 
Edital sera 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 Comissão Permanente de Licitação processará a abertura dos envelopes 
das Prõpostas dos licitantes habilitados, desde que tenha havido renuncia expressa e unânime 
do direito de recqrer ou se findo o prazo legal, não tenha havido interposição de recurso ou, 
ainda, após o julgamento de eventuais recursos interpostos 

16.3..Após abertos os envelopes, todas as propostas serão lidas em voz alta e rubricadas a 
cada folha pelos licitantes presentes e pela Comissão Permanente de Licitação 
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164 Serão desclassificadas as propostas que sejam omissas, vagas, imponham condições, 
ocasionem dúvidas quanto ao seu teor, contenham preços excessivos ou manifestamente 
inexequiveis ou não atendam aos requisitos deste Edital e seus anexos 

16.5_ Nenhuma proposta devera incluir qualquer vantagem não prevista neste Edital, ou 
apresentar preço ou vantagem %aseada nas ofertas dos demais licitantes 

16.6. Na Proposta de Preço, no caso de discordância entre os preços unitários e os preços 
resultantes de cada item, prevalecerão os primeiros, devhdo a Comissão Permanente de 
Licitação proceder as correções necessárias, inclusive com reapão ao preço global 

16.7. Serão desciassiticadas as propostas 

16 lA Que não atendam as exigências previstas do item 14 e subitens deste edital 

16.7.2. Com o valo global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestadamente 
inexequiveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demostrada sua viabilidade 
através de documentação que comprove que os custos dos iisumos são coerentes com os de 
mercado e que os Coeficientes de produtividade são compa iveis com a execução do objeto 
contratado conforme art 48 da Lei n° 8.666193.  

16.9. Observadas as condições acima a Comissão Permanente de Licitação classificara as 
propostas em ordem de menor preço por item Será vencedor o licitante que apresentar proposta 
de acordo com as especificaçqes do edital e ofertar menor preço, (tipo de licitação menor preço 
global, por tem), 

16 9 No caso de igualdade enke duas ou mais propostas a Comissão Permanente de Licitação 
,-, procedera ao desempate considerando como critério o sorteio, em ato publico, para o qual todas 

as licitantes serão convocadas, sendo vedado qualquer outro processo, 

16.9.1... E assegurada, no presente Certame, como critério, de desempate, a preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte 

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

16 9 3 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada devera declarar, 
por escrito, que aceit oferecer proposta com valor inferior ao do primeiro colocado, no prazo de 
30 minutos, nos termos do art. 44 § 1 1  da LC 12312006 Hapndo interesse em formu'ar nova 
proposta, devera apresenta-la em ate 02 (dois) dias úteis, situação em que será adjudicido em 
seu favor o objeto licitado, preenchidas as exigências deste Edital e seus anexos 

16.10. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
prevista no subitem*anteiior, serão convocadas as propostas remanescentes que porventura se 
enquadrarem na ordem classificatoria, para o exercício do mesmo direito 

PREFEITURA DE 
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Munic'Tjiíó 23 Acará 
ESTADO DO PARÁ 

PRE!EITURA MUNICIPAL DO AARÁ 
PODER EXECUTIVO 

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

16.11. Caso todas as propostas sejam desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação 
poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para que os licitantes habilitados apresentem novas 
propostas, escoimadas das causas que determinaram a sua desclassificação, na forma do art.  
48, § 3°, do Estatuto das Licitações 

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

17. p.paRECURSOS 

17 1 Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação, caberá:  

17.11.11.' Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura 
da ata, em consonância com Q  art. 109, incisos 1 e II e no parágrafo 4 0  da Lei n° 8.666193 e suas 
alterações, dirigidos por escrito a autoridade superior, por intermédio da Comissão Permanente 
de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, 
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informados 

17.1.2. recurso previsto nas alineas "a" e "b" do inciso 1 do art. 109 da Lei n° 8666193 e suas 
alterações terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e razões 
de interesse publico, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos 

17.1.3. ,  O recurso interposto, na forma do art. 109, da Lei n° 8666/93 devera ser entregue 
contra recibo, na sala de Licitação, e será comunicado aos demais licitantes, que poderão 
impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subsequente 
ao recebimento da comunicação efetuada pela Prefeitura Municipal de Acara, podendo, ainda 
qualquer licitante, dentro do prazo legal, obter vistas do processo 

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

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

18 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 

181 DA ADJUDICAÇÃO 

PREFEITURA DE 6 

'ACAHA 
ÇOTtCOMAÕVA ,,,&IA. 
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fiunicTpio.d6 Atará 
ESTADO DO PARÁ 

• 	 PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

18. 1 . 1. A execução das obras correspondente ao objeto desta TOMADA DE PREÇO será 
adjudicada a empresa vencedora de cada item, depois de atendidas as condições deste Edital, 
com adØvida publicação nos órgãos oficiais e/ou quadro de aso da unidade gestora 

18.2., DA HOMOLOGAÇAO: 

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

' 19 DX CONVOCAÇÃO DO LICITANTE VENCEDOR 	II  

19 1 Até a assinatura do contrato, a Prefeitura Municipal de Acará pode desqualificar licitantes 
por despacho fundamentado, sem que estes tenham direitos a indenização ou ressarcimento e 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver conhecimento de qualquer fato ou 
circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone a idoneidade ou a 
capacidade financeira, técnica ou administrativa, inclusive sua inscrição no CADIN (Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados) 

19 2 Depois de homologado o resultado da licitação, a Administração convocara o licitante 
vencedor para que preste, no prazo de 05 (cinco) dias contados do recebimento da comunicação 
oficial, a garantia de execução das obras e fiel cumprimento do contrato, podendo optar entre 
caução em dinheiro, títulos de dívida pública, fiança bancária e seguro garantia, a qual deve 
corresponder a 3% (três por cento) do valor do contrato.  

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 

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

19 .5 .Se -o licitante vencedor não prestar a garantia ou desistir de retirar o termo de contrato ou 
instrumento equivalente ou deixar de cumprir a exigêncs relativas a apresentação da 
documentação exigida para a contratação, na forma disposta neste Edital, sem justificativa, 
tempestiva e por escrito, aceitas pela Prefeitura Municipal de Acara restarão caducos os seus 
direitos de vencedor, sem prejuízo da aplicação das sanções prevista neste Edital 

19.6 E facultado a Adrninistraç.ão, quando ocorrer a hipótese do item anterior, adjudicar o objeto 
licitado aos licitantes remanescentes, convocados na ordem de classificação, desde que nas 
mesmas condições da proposta da primeira colocada, ou a licitação poderá ser revogada, caso 
em que se aplicara a primeira colocada, por inexecução total do contrato, a critério da Prefeitura 
Municipal de Acama, qualquer das sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666193 e suas 
alterações 
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rã • 	
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DOA CARA 
PODER EXECUTIVO 

20 DA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 

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

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 procedimnto licitatório, ocorrida antes da retirada do instrumento contratual 
equivalente, não gera obrigação de a Prefeitura Municipal de Acara, indenizar licitantes, sob 
qualquer das hipóteses,  

20.& Da anulação ou da revogação do procedimento licitatório cabe recurso a ser dirigido a 
autoridade superior competente, na forma do inciso 1, alínea "C' do art. 109 da Lei n° 8-666193 e 
suas alterações 

21 DA RESCISÃO 

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

22 DA GARANTIA CONTRATUAL 

22 .1,, O licitante vencedor devera apresentar como garantia da execução das obras e fiel 
cumprimento do contrato caução em dinheiro ou títulos de divida publica, ou seguro-garantia, ou 
fiança bancaria, correspondente a 3% (três por cento) do valor do contrato 

22 2 Caso a garanta prestada consista em títulos da divida publica, estes deverão ter sido 
emitidos sob a forma escritura[, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 
custodia autorizado pelo Banco do Estado do Para e avaliados pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda 

22 3 Se for realizada a caução em dinheiro, a empresa devera depositar na Conta Corrente 
43.0064 -  Banco do Brasil S/A - Agencia 4014-2, em favor de Prefeitura Municipal de Acara- 

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

22.5. A garantia será renovada sucessivamente até o término do contrato e sempre que seu 
valor seja objeto de alteração, utilizando-se para tal o índice Geral de Preços do Mercado 

'-M), fornecido pela Fundação Getúlio Vargas. 
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Municio't Acará 
• 	 ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MutwcIPAL DO AtARÁ 
PODER EXECUTIVO 

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

23 DOS ÔNUS E ENCARGOS 

23. 1. Serão de inteira e exclusiva responsabilidade da firma vencedora na forma do art. 71 da 
Lei n° 8666/93, os ,salários dos empregados e todos os encargos previstos pelas leis fiscais, 
comerciais, sociais e trabalhistas, inclusive os relativos a acidentes de trabalho, impostos, 
gratifieações, etc., decorrentes do contrato que venha a ser celebrado. 

23 1 1 A inadimplência da Contratada 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 as instalações dos prédios, mobiliário, 
maquinas e demais pertences da obra, ainda quando praticados involuntariamente por seus 
empPdos. 

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

c) Manter em atividade o numero de empregados contratados, 

d) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem previa e expressa anuência da 
Contratante, 

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

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

g) Responsabilizar-se inteiramente pela boa execução das obras, pelo fornecimento dos 
materípis 1 conforme especificação técnica e mão-de-obra qúalificada, bem como pelo fiel 
cumprimento da programação desses serviços, previstos neste Edital e seus anexos; 

h) Cumprir as exigências legais sobre higiene ë segurança do trabalho, inclusive promovendo 
palestras sobre o assunto para os seus empregados; 	• 
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Município 30 Acara 	 - 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

1) Cadàstrar 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 obras, de acordo com a utilização 
prevista pela obra, 

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

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

24 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

24.1 O Contrato a ser celebrado com a licitante vencedora, terá suas clausulas e condições 
reguladas pela Lei no 8.666193 e suas alterações, cuja minuta consta de anexo ao Edital 

24.2. A licitante vencedora, após a homologação do certame licitatorio, será convocada 
oficialmente, para no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato, sob pena de 
decair o direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n 2  8 666/93, 
garantida a previa defesa, 

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

24.4.,Na recusa em assinar o contrato ou se convidada a fazê-lo não atender ao chamado no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, decairá do direito a contratação sendo facultada a Prefeitura 
Municipal de Acara, 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 Sem prejuízo do disposto na Lei 8666193, o contrato referente ao objeto descrito no item 02 
do presente Edital, será formalizado e conterá necessariamente as condições especificadas 
neste instrumento convocatório, conforme Anexo XVII. 

24.8. O contrato devera ser assinado OBRIGATORIAMENTE digitalmente 

25 DOS TIPOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

PREFEITURA DE 

*AcARA 
Travessa São José»n°. 1.20 - Praça da Matriz centro - Acará 1 Pará - CEP 68690000 	) 



a) Provisorian( mte, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em ate 15 (quinze) dias úteis, contados da 
comunicação es óritá do contratado, 

b) Definitivamenté por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 
termo circunstanriado, assinado pelas partes, após o dec4rso  do prazo de observação, ou 
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos avnçados no contrato, observado o 
disposto no art. 69 da Lei n° 8.ê66/93.  

25.2. O recebimento provisorie ou definitivo não exclui a licitqnte da responsabilidade civil pela 
solidez e segurança das obras, dentro das limitações estatudas, quer pelo contrato, quer por 
legislação pertinente 

26 DAS CONDÇÕS DE PAÇAMENTO 

26.1. Iniciada a execução das obras pactuadas no Contrato de Empreitada por Preço Global por 
Item, ,o pagamento sera efetuado conforme medições emitias pela Fiscalização da Obra, e 
faturas devidamente atestadas pela Prefeitura Municipal de Acara, que dará conformidade a 
porcentagem física executada Obedecendo ao cronograma d1 ntrega da obra 

26 1 1 Para fins de pagamento serão observados os procedimentos adotados pela Prefeitura 
Municipal de Acara 

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

26.3.,E obrigação da CONT9ATADA de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigções por ele assumidas, tod s as condições de habilitação e 
qualificação exigd% na licitaçjo (art. 55, XIII da lei 8666193), que para a devida comprovação, a 
cada solicitação de pagamen, devera juntar Certidão de Regularidade do FGTS, Certidão 
Negativa de Debitos - CND j4tto ao Instituto Nacional de Se uridade Social - INSS, Prova de 
Quitação com a Fazenda Fedêral, Estadual e Municipal, de acordo com o disposto no art. 29, 
inciso III, da Lei n° 8666/1993, dentro do prazo de validade, sendo Certidão Conjunta de 
Debitos relativos aos Tributos !edes e da Divida Ativa da ,União, da sede ou do domicilio do 
licitante, Certidão Negativa de Natureza Tributaria e Não Trbutaria da Fazenda Estadual da 
sede ou do domicílio do licitante, Certidão Negativa de Natureza Tributaria, ou outra equivalente 
na forma da lei dai Fazenda Municipal, Certidão Negativa ¶le Débitos Trabalhistas CNDT 
vigente 

26.4.,(?, pagamento das obras 9ontratados 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 fisico- 
financiro, medido e atestado pelo fiscal da obra e após ser atestada pela fiscalização da 
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Muni 	Acará  
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL ÕQAa4RÁ 
PODER•EXÈCUTIVO 

Prefeitura Municipal de Acará a efetiva execução das etapas previstas nesse Çronograma e no 
Edital Convocatório. 

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

26.6. Nenhum pagamento será efetúado á contratada, epquanto não for comprovado o 
recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Si ' )cial), correspondentes ao mês da 
última competência vencida, bem como, apresentada nota fiscal/fatura devidamente atestada 
por servidor designado, conforme dispõe o art. 67 da Lei n'tM.666193, e suas modificações, ou 
enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em 
virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimo de 
qualquer natureza. 

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

27 DA FISCALIZAÇÃO 

27.1. A Prefeitura Municipal de Acara designara um servidor (técnico) apto a proceder a 
fiscalização da obra, objeto CONTRATADA, cabendo á fiscalização quanto a toda 
documentação apresentada pela empresa contratada, que após analise, dará conformidade ao 
pagamento, conforme o artigo 67 e parágrafos da Lei 8.666193 e alterações posteriores 

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

27.3. A Prefeitura Municipal de Acara exercera ampla e irrestrita fiscalização na execução das 
obras, objeto desta licitação, a qualquer hora, pelo Engenheiro designado pela Prefeitura 
Municipal de Acara, sendo a mesma realizada, individual ou conjuntamente, para todos os 
efeitos 

'
:,adotando os procedimentos e padrões previstos nos projetos, nas especificações 

técnicas e nas orientações de aparelhamento, 

27.4.'A. fiscalização da obra da Prefeitura Municipal de Acara poderá exigir a substituição de 
qualquer empregado da licitante vencedora, de acordo com o interesse das obras, o que devera 
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 a execução das obras, será o DIÁRIO DE SERVIÇOS, fornecido pela 
empresa, onde tanto a contratada quanto a fiscalização, deverão registrar anotações diárias, 
visando .a comprovação real do andamento da obra e execução dos termos do contrato, sendo 
visado por ambas as partes 

PREFEITURA DEtS 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
PODER EXECUTIVO 

Dc. ACARÁ 

27.6. O DIÁRIO DE SERVIÇOS devera ser aberto mediante termo circunstanciado, lavrado na 
primeira página, correspondente ao dia em ciue, 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 se  acompanhamento, que lavrara o 
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO. 

27.7.1. Para o recebimento provisório, a CONTRATADA devera fornecer a Prefeitura Municipal 
de Acara, 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 
máquinas, instalações e equipamentos; 

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

28 DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

28.1. A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida dentro dos 
limites previstos no § 1° do artigo 65 da Lei 8666193, podendo a supressão exceder tal limite, 
nos termos do § 2°, inciso II do mesmo artigo 

29 DAS SANÇÕES 

29. 1. Os atos praticados por licitantes ou contratados, contrarias ao objetivo desta licitação ou de 
satisfação total ou parcial a obrigação assumida, sujeitam-se os faltosos as penalidades 
estabelecidas nos arpgos 86 a 88 da Lei n° 8,666193 e suas alterações, garantida sempre a 
defesa previa, recurso e vistas do processo na forma estabelecida pela lei, a saber 

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

29 2 1 São hipóteses, entre outras, de praticas irregulares e suas respectivas sanções 

Ocorrências Sanções Administrativas que poderão 
______ ser 	aplicadas 

1 	Deixar 	de 	entregar 	documentação -Advertência; 
exiq?da no Edital. -  Multa, 

- Multa de mora, 
- Suspensão Temporária 

(PREFEITURA 0s 
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Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Municipal de Acara ate 02 	lc,io\ 

anos, 

lL Fazer Declaração Falsa Advertncia, 
-Multa; 
- Multa de mora, 
- Suspensão Temporária 
- 	 Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Municipal de Acara ate 02 (dois) 
anos, 

III 	Apresentar documentação falsa - Advertência, 
- Multa, 
- Multa de mora; 
- 	 Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Municipal de Acara ate 02 (dois) 
anos; 

IV Comportar-se de modo inidôneo Advertência, 
- Multa, 
- Multa de mora, 
- Suspensão Temporaria 
- 	 Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Municipal de Acara ate 02 (dois) 
anos; 

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

VI Nào mantiver d proposta ou desistir do Advertência, 
lanqe - Multa, 

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

VII 	Não assinar o contrato ou não retirar a Advertência, 
nota 	de 	empenho, 	quando 	convocado - Multa, 
dentro 	do 	prazo 	de 	validade 	de 	sua - Multa de mora, 
proposta - Suspensão Temporaria 

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

n 
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anos; 

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

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

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

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

X 	Substituir 	o 	objeto 	fora 	do 	prazo Advertência, 
estabelecido - Multa, 

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

Advertência, 
XI. Deixar de executar qualquer obrigação - Multa, 
pactuada ou prevista em Lei e no Edital da - Multa de mora, 
Licitação, em 

1
que pão se comine outra - Suspensão Temporária 

penalidade. - 	 Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Municipal de Acara ate 02 (dois) 
anos, 

XII 'Inexecução parei 	do contrato Advertência, 
- Multa, 
- Multa de mora, 
- Suspensão Temporária 
- 	 Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Municipal de Acara ate 02 (dois) 
anos, 

XIII 	Inexecução total Advertência, 
- Multa, 
- Multa de mora, 
- Suspensão Temporaria 
- 	 Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
Ptefeitura Municipal de Acara ate 02 (dois) 
anos, 

• 	

• 
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29.3.! Nas ocorrências dos itens Il III, V I  XIII e XIV do acima, sem prejuízo de outras, será, ainda, 
cominada a sanção de Declaração de Inidoneidade para licitar e contrata com a Administração 
Publica 

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

29.4. As sanções estabelecidas ri 
A 
este 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 neste Edital, não impedem a anulação/revogação da licitação ou 
a rescisão do contrato, a critério exclusivo da Administração. 

30. DOS REAJUSTES DOS PREÇOS 

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

V (1 - lo) 
= ----------- - R-- 

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

31. DAS DISPOSCÕES GERAIS 

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

312 O recebimento das propostas pela Prefeitura Municipal de Acara não implica em nenhum 
direto ou compromisso com o proponente, alem 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 seus anexos. 

31.4. A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste EDITAL,. pois a 
simples apresentaão dos envelopes 1 e II subentende o conhecimento integral do objeto em 

PREFEITURA DE . 
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licitação, bem como aceitação incondicional do presente EDITAL, não sendo aceitas alegações 
de desconhecimento Øe qualquer clausula ou condição 

31.5 A Comissão Permanente de Licitação poderá desclassificar a licitante que, no decurso da 
licitação, não agir com lisura e decoro e/ou atentar contra a idoneidade da Prefeitura Municipal 
de Acara, ou quando o representante legal da licitante se portar inconvenientemente durante a 
licitação, sem que lhe assista o direito a 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 

C' 

 

31.7.—Al, decisão da Comissão somente será considerada definitiva após homologação pela 
Autoridade Superior.  

31.8.,A Prefeitura Municipal de Apara poderá revogar ou cancelar no todo ou em parte o 
processo, por razões de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente 
compovado, pertirtente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la, por ilegalidade, 
de oficio ou por provocações de terceiros 

31 9 Nenhuma indenização será devida as licitantes pela elaboração e/ou apresentação da 
documentação e propostas relativas ao presente Edital 

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

31.11 O licitante e responsável pela fidelidade das informações e dos documentos 
,-' apresentados em qualquer fase da licitação, pela manutenção do compromisso de fornecer o 

objeto licitado, nas condições estabelecidas, dentro do prazo de validade das propostas 

3112 'A simples participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável das normas 
e condições deste Edital e seus anexos, bem como, a observância dos preceitos legais e 
regulamentares em vigor.  

31.113 A Prefeitura Municipal de Acará não tomara em consideração alegações posteriores de 
enganos, erros ou distrações, verificados nos preços apresentados 

3114 A anulação da licitação induz a do Contrato e não gera obrigação de indenizar, exceto 
pelo que Já foi fornecido até ,a data em que ela for declaradaj 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° 8 666/93 e suas alterações 

• 	 i ii• 
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311.116 O Foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem deste processo será 
Comarca do Acara/Para, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja 

3117 Fazem parte integrante destq Edital 

?ko.l- Memorial descritivos Especificações Técnicas 
?xo II - Modelo de Procuração/Credenciamento, 
xo III - Modelo de Declaração conforme dispõe o inciso XXXIII do Art. 70  da Constituição 

Jeral de 1988; 	 2 

?xo IV - Modelo de Declaração de enquadramento de micro e pequena empresa, 
xo V - Modelo de Declaração de que cumpre todos os requisitos de habilitação, 
xo VI - Modelo de Declaração de Atestado de Visita Técnica; 
xo VII - Modelo de Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua 

ha 

Anexo 

LI— Modelo de Apresentação da Proposta; 
Planilha de Orçamento; 
Modelo de Resumo.. Financeiro; 

- Modelo de Composição de custos unitarios, 
- Modelo de Composição de BDI; 

Ii - Modelo de Composição de Encargos Mensalista; 
V - Modelo de Cronog rama físico-financeiro; 
/ - Mõd.elq de Declaração Independente de Proposta; 
11 - Modelos de Declarações, 
111 Minuta  do Contrato. 	 .- 
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Rubrica 

Estado do Pará 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

MEMORIAL DESCRITIVO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

- GENERALIDADES: 

Este memorial descritivo tem como objetivo estabelecer as normas e condições para a execução de 
obras e serviços relativos à obra de Construção da Drenagem e Urbanização do Parque da Cidade, 
sito a Avenida Fernando Guilhon SIN° bairro Cacoal no município de Acará/ Para conforme os projetos 
compreendendo oJornecimento: dos materiais, mão-de-obra com leis sociais, equipamentos, impostos e 
taxas, assim corpo todas as despesas necessárias à completa execução da obra pela empresa 
contratada. .• 

II- DISPOSIÇÕES GERAIS: 

1 - VERIFICAÇÕES E INTERPRETAÇÓES: 

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

1 
1

1 	 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 documentação fornecida pela PMA, servirão 
tombem para esclarecimentos em todos os itens de serviços através das indicações de características,  
dimensões unidades quantidades e detalhes nelas contidas 

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

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

Nestas especifuaçôes 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 .-tCORRÊNC E CONTROLE: 

Aer 
anotações p 
flsóalização. 

Aen 
cõrfl a fiscali. 
tais como, p1 

prteira ficará obrigada a manter na obra um. livro diário de obras, destinado as 
Ia i4ontratada sobre o andamento da obra bem como observações a serem feitas pela 

)rea responsável, em decorrência de eventuais alterd,ões feitas nos serviços de acordo 
3Qã0 devera apresentai o "As BwIt" através de documentos que se tornem necessários,  
ntas croquis desenhos, detalhes, etc.  

O emprego de qualquer material, com maior ênfase para o de acabamento, como lajotas 
cerâmicas, ferrager esquadrias metais louças sanitárias e etc estará sujeito a fiscalização que 
decidira sobre a atu lização do mesmo 

Todos of: iateriais deverão ser previamente aprovados pela fiscalização antes da sua 
apliçação. 

A empeit ra será obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo 
fiscal, dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no livro diário de 

VInCO. 	 H 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 
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 respeitara rigorosamente o projeto e suas especificações 
devendo a PMA ser consultada para toda e qualquer modificação 

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

5- COMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO 

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

	

'á.- PRONTO SOCORRO: 	 , 

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

7 , -  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

A contratada devera 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 apontada vigia e etc.  

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

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

A mão-de-obra a ser empregada nos casos necessários, 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 indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato 
inclusive por suas subcontratadas 

Durante a execução dos serviços, a contratada deverá 

1 Providenciar junto ao CREA as anotações de responsabilidades Técnicas -. ART5 
referentes ao objeto do contrato e especificações pertinentes, nos termos da lei n° 
6496-77. . . .  

. 	

. 	 . 	
. 

 

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

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

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

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

Memorial Descritivo e Especificação Técnica 
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8—EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINÁRIOS: 

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

Os agregados serão estocados em silos previamente preparados. 

9—LIMPEZA 

A contratada será responsável pela limpeza permanente da obra durante todo o seu período de 
execução sendo 

'
responsável pela retirada de todos os materiais excedentes oriundos do processo de 

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

III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1- SERVIÇOS'PRELIMEINARES. 

Plaça da Obra: 

A CONTRATADA será responsável por manter na entrada principal da obra, placa de 
identificação da mesma, medindo 3,00 x 2,00 metros, conforme padrão adotado pelo Governo do 
Estado do Pará. 

Locação de obra, a aparelho: 

A CONTRATADA deverá prever a utilização de equipamentos topográficos adequados à perfeita 
locação e apoio à Obra 

A utilizaçãõ desses equipamentos deverá atender aos serviços de escavações, aterros, locação 
dos demais serviços necessários ã perfeita execução dos serviços 

Os equipamentos deverão estar disponíveis e em perfeito estado de funcionamento de modo a 
permitir a CONTRATADA atender prontamente a qualquer solicitação da PMTS 

Esses equipamentos deverão ser submetidos a aprovação da PMTS, que se reserva o direito de 
aceita-los ou não 

Será de responsabilidade da CONTRATADA a verificação do RN e alinhamento geral de acordo 
com q projeto 

A contratada não executara nenhum serviço antes da aprovação da locação pela fiscalização a 
aprovação não desobriga da responsabilidade da locação da obra por parte da contratada 

Barracão em tábuas de madeira com piso em argamassa, instalações hidro-sanitárias e elétricas:  

Deve ser, construindo um barracão em madeira para depósito) escritório com 22,50m 2  para isso 
o solo devera ser nivelado e nele aplicado uma camada 07 cm de argamassa os pontaletes devem ser 
cravados a cada 1,22m enterrando 60cm no solo, fazer o fechamento das paredes com chapas 
compensadas fixadas nos pontaletes, executar o travamento das paredes com tábuas pregadas 
horizontalmente fazer a porta e a janela do barracão com chapa compensada executar a estrutura do 
telhdo em madeira com beiral 50 cm e instalar as telhas de fibrocimento 4mm Deverão ter ainda 
instalações sanitárias em louça branca com rede de agua em tubulação de PVC Instalações elétricas 
em eletrodutos plásticos flexíveis.  

Memorial Descritivo e Especificação Técnica 
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Administração Local 

A equipe técnica empregada na administração da obra será composta por um encarregado geral 
que ficara encarregado de gerir diretamente a equipe envolvida no processo produtivo 

2CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL 

Escavação mecanizada 

As cavas para deverão ser executadas mecanicamente devendo o material remanescente ser 
retirado para local a ser determinado pela FISCALIZAÇÃO 

Nas escavações necessárias à execução da obra a CONTRATADA tomara precauções quanto 
aos trabalhos a executar, tais como escoramentos drenagensesgqamentos rebaixamentos e outros 
que e tornarem necessários, no sentido de dar o máximo de rendimento segurança e economia na 
execução dos serviços 

Colchão de Areia 

Será executado colchão de areia após o lastro em concreto para o assentamento dos tubos 
para o sistema de drenagem 

Lastro de concreto magro c/ seixo 

O lastro será executado em concreto magro com traço 1:4:6:;  
Õm.nto utilizado será Poty, Nassau, Zebu ou similar CP lI- Z32; 
Areia com granulometna media 
Concreto utilizado será de 20 Mpa 
O seixo utilizado será de granulometria média 

Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais d-1 200 mm 

Serão fornecidos e instalados tubos em concreto d = 1200 mm sobre colchão de areia para a 
rede de coletas de águas pluviais 

Boca de lobo em alvenaria de tijolo maciço 

Serão executadas em tijolo maciço duas bocas de lobo, para o recebimento e escoamento das 
aguas pluviais conforme projeto 

Poço de visita águas pluviais em concreto armado 

Serão executados em concretos dois poços de visita para a inspeção das aguas pluviais 
conforme projeto 

Tampão Fofo Articulado classe B125 carga max 12,5 T 
.. 	 . 	 .. 	 ( 1 

Serão fornecidos e instalados dois tampas de aço para fechamento e inspeção dos poços de 
visitas conforme projeto 

Aterro c/ material fora da obra, incluindo apiloamento 

Os trabalhos de aterro deverão ser executados com material sem matéria orgânica em camadas 
sucessivas de 020cm devidamente molhadas e apiloadas manualmente devendo ser executado após 
a limpeza e esgotamento das cavas de fundação 

Memorial Descritivo e Especificação Técnica 
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Antes do lançamento do aterro deverão ser removidas todas as camadas orgânicas do solo a 

fim de garantir perfeita compactação do aterro, 
O .materia l proveniente das escavações, desde que seja isento de materiais orgânicos, será 

aproveitado para aterrar as áreas que dele necessitem 

As áreas externas, quando não perfeitamente caracterizad as em plantas, serão aterradas e 
regularizadas de forma a permitir o fácil acesso aos prédios e o perfeito escoamento das aguas 
superficiais 

Bota Fora 

Todo entulho produzido na obra deverá ser removido para local indicado pela FISCALIZAÇÃO, 
sendo que no período em que permanecer na obra devera ser acondicionado convenientemente em 
local próprio, separado e que não obstrua os caminhos de serviço e nem exponha as pessoas a riscos 
de acidentes. 

URBANIZAÇÃO E LIMPEZA 

Mureta em alvenaria, rebocada e pintada 2 faces(h=0,30m) 

Será construida uma mureta de h= 0,30 cm para dar suporte ao guarda corpo conforme projeto 
a mesma será rebocada e pintada nas duas faces com cores definidas pela PMA. 

Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 11/2• 

O Guarda Corpo será em tubos de ferro galvanizados com 0 1 112" externo de e os dos 
rn•oiiantes com 0 1.1/4" externo. O espaçamento entre montantes s e 1 

 de lOOm. Altura total do guarda 
corpodeho8om 

Conjunto dum tipo pétala cIl lâmpada vapor de mercúrio com poste de aço 

O Poste e as luminárias deverão ser fornecidos completamente montadas e conectadas (rele 
quando necessário) ,  prontas para ser ligadas a rede em 220V em corrente alternada 60Hz As 
luminárias devem ser identificadas de acordo com as disposições da ABNT NBR 15129 e da ABNT-NBR 

C 60598-1 

Guia (Meio Fio) e sarjeta conjugados de concreto moldado in loco 

A execução do meio fio com sarjeta cera do tipo moldadas "in-loco" através de processo 
mecânico, por extrusão O local devera ser previamente compactado com compactador manual de placa 
vibratória ou rolo compressor ,  até atingir o grau de i.nmpactação de 100% do Proctor Normal Caso haja 
necessidade de aterro a compactação deverá ser feita em cam adas de ate 20 , 00 centímetros. O 
Concreto devera ser pré-misturado com consumo de cimento 250 kg/m3 

Calçada (mcl alicerce, baldrame e concreto cl junta seca) 

Toda área da calçada deverá receber lastro de concreto deempenado preparo mecânico com 
espessura mínima de 100 cm Devem ser executadas juntas de dilatação a cada 2 , 00 metros com 
material adequado para este fim Para execução do lastro o solo deverá estar perfeitamente nivelado e 
apiloado, posteriorménte será espalhado um lastro de brita ao solo que devera ser umedecido para 
favorecer a cura ao concreto 

Plantio de grama (mcl terra preta) 

Memorial Descritivo e Especificação Tecica 	 5 
II 	 C) 



Rubrica 

Estado do Pará 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 
Será feito onde indicado em planta sobre o terreno aplainado isento de detritos, devidamente 

corrigido com calcário se necessário, e adubado O plantio será em placas ou mudas de variedades 
aoaptadas a região à escolha da FISCALIZAÇÃO Os trechos onde não houver pega" deverão ser 
-eplantados Nos taludes deverão ser usadas técnicas adequadas para conter as placas ate seu 

enraizamento e evitar que as chuvas arrastem a terra solta empregada no plantio. Deverão ser feitas 
irrigações de maneira a garantir a 'pega Cuidado especial devera ser tomado na remoção de ervas 
daninhas que deverão ser removidas periodicamente de maneira a evitarem sua propagação 

Pintura Acrílica para piso 

Aplica-se então a primeira demão de tinta após secagem será procedida a correção final com 
mais uma demão. 

A tinta acrílica será da Coral Suvenil ou similar,  

Banco em concreto 02 mod 2,75x0,4m (det 12) 

Será executado em concreto armado conforme projeto e orientação da fiscalização 
As fõrmas serão de madeira branca de boa qualidade 
O aço utilizado será CA 50 e CA 60 da Belgo, Gerdau ou Simar.  
O cimento utilizado será Poty, Nassau Zebu ou similar CP II - Z32.  
Pedra preta. 
Areia com granulometria media 

Lixeira em madeira c/ estrutura tubular em aço 

Será instalado em locais previamente indicados em projeto lixeiras em madeira com estrutura 
tubular em aço 

Placa de inauguração em aço/letras bx Relevo (40 x 30 cm) 

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

Limpeza 

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

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

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

• 	 Cew!4.ju1h0 

EnqeitO Civil 



MunicTpks dó Acará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
. PODER EXECUTIVO 

ANEXO II 

MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO 

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 ........... 	................ .,, Estado do. 

.........................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 n° 

do Estado do 	 (Estado emissor do documento) e 

inscrito(a) no CPF /IV1F sob n° 	 , residente na 

(endereço completo), Bairro 	 Cidade de 

:. .............Estádodo ......................... com CEP ................ 

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

Prefeitura Municipal de Acara, na modalidade TOMADA DE PREÇO N° 07060112018 — CPL, na 

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

pertinentes ao presente certame em nome da empresa suprámencionada, bem como formular 

propostas, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame 

Local e Data 

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

RG no do Representante 

OBS.: ESTE DEVERA VIR FORA DOS ENVELOPES 

44 
PREFEITURA DE •* 

QdACARA 
- 	 uNIDSclB7UPNOUMkKOVAH;I')RF 

Travessa São Jos no 120 - Praça da Matriz Centro - Acará 1 Pard — CEP 68690-010 



Município 33 Acará 
• ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

a •I•— 'ff 	III 

MPItAU Iii 

À 

Prefeitura Municipal de Acara 
Trav.. São José n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/Pará 
Comissão Permanente de Licitação 
TOMADA DE PREÇO N°070601/2018 - CPL 

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

A empresa 	 (razão social da empresa), inscrita no 

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

Sr (a) 

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

de identidade R 	n° ................ do Estado dã .................... (Estado emissor 

do dobumento) 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 ri° 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 menóN a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 

4: 
• 	

• 	
• 

- • 	 • 	 'V 	 PRFElTURADE * 

''ACARA 
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Travessa São José ri 0. 120— Praça da Matriz Centro — Acará 1 Pará— CEP 686904100 
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Prefeitura Municipal de Acara 
Trav. São José no 120, Bairro Centro, cidade de Acará/Pará 
Comissão Permanente de Licitação 
TOMADA DE PREÇO  N° 07060112018 - CPI- 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA 

A empresa 	 (razão social da empresa), inscrita no 

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

Sr. (a) 

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

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

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

disposto no item 13.6.10.3. do EDITAL DA TOMADA DE PREÇO N°070601/2018 - CPL, sob as 

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

considerada 

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

1411212006 e suas alterações, 

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

n° 123, de 1411212006 e suas alterações 

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

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

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

vedações constantes do parágrafo 4 0, art. 30, do referido Diploma Legal 

Local e Data 

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

• • 	 •/ 	• 	PREFERA DE - 

t'AcARA 
• . • 	 U,.l,os 	 úsAKovRLauIA. 

Travessa São Jose ri' 120— Praça da Matriz centro — Acara 1 Para — CEP 68690-000 
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Mun:c76io 6 Acará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO  

À 
Prefeitura Municipal de Acara 
Trav. São Jose n° 120, Bairro Centro, cidade de Acara/Para 
Comissão Permanênte de Licitação 
TOMADA DE PREÇO N°070601/2018 - CPL 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

	

A empresa 	 (razão social da empresa), inscrita no 

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

Sr(a 

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

de identidade RG ti0 	 do Estado do 	 (Estado emissor 

do documento) e inscrito(a) no CPF/MF sob n° , DECLARA, que cumpre 

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

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

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

de Preços, constantes dos itens 13 e 14 do edital da TOMADA DE PREÇO N° 07060112018 - 

CPL 

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

Local e Data 

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

Á 
. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 

-. 	 . 	 . PREFEITURA DE 

dAARA 
Travessa São José ri 0  120 - Praça da Matriz Centro - Atara 1 Pará - CEP 68690-000 



PREFEITURA MUNICIPAL DO MARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO VI 

A. 
Prefeitura Municipal de Acará 
Trav. São Jose n° 120, Bairro Centro, cidade de Acara/Para 
Comissão Permanentê de Licitação 
TOMADA DE PREÇO N°070601/2018 CPI- 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

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

07060112018 - CPL, que o (a) Sr (a) 	 , CPF no 

	

na 	qualidade 	de 	representante 	da 	empresa 

	

CNPJ 	 no 

telfone 

compareceu na 	 , verificação e certificação das 

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

esclarecimento das atividades a serem executadas 

. 

	

Acará, PA, em 	de 	de 2018. 

Representante da PMA 

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

PREFEITURADE 

ÇdAØA 
Travessa São José n° 120— Praça da Matriz centro - Acara 1 Pará - CEP 68690-000 
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• 	 Municipio ao Atara 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL Do ACARÁ 

	

• 	 PODER EXECUTIVO 

ANEXO Vil 

A 
Prefeitura Municipal de Acara 

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

Comissão Permanente de Licitação 
TOMADA DE PREÇO N°070601/2018 - CPL 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 

DE SUA HABIL(TAÇÃO 

A empresa 	 (razão social da empresa), inscrita no 

CNPJ sob n° 	 , por intermedo 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° 
1 
 DECLARA, sob as penas 

da lei ,que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no processo 
licitatorio da TOMADA DE PREÇO N° 07060112018 - CPL, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores 

Local e Data 

(Nome do Representante) 
• 	 • 	• 	• • CPF no do Representante 

RO n° do Representante 

• 	•. 	• 	 - 	 • 	• • 	• 	
• 	 PREFEITURA DE 	ø 

'MACAR4I 
Travesa São Jose n° 120— Praça da Matnz centro - Acará 1 Para - CEP 68890 000 
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(a 
. 	 . . 	Munici,6!o 	Atará 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO VIII 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

Locae Data 

A 
Prefeitura Municipal de Acara 
Trav. São Jose n° 120, Bairro Centro, cidade de Acara/Para 
Comisso Permanente de Licitação 
TOMADA DE PREÇO N° 07060112018 - CPL 

Senhora Presidente: 	.. 

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

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

01)-Preço Global do Item 
2) Prazo de Execução _dias, 
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 forme do art. 69 combinado com o art73, da Lei n° 
8 666/93 e suas alterações 

Atenciosamente, 

(Nome do Representante) 
CPF n° do Repre,sentante 
RG n° do Representante 

PREFEITURA DE 

¼'AcAnA 
Travessa São J020 n° 120 - Praça da Matriz Centro - Acara 1 Pará - CEP 68690-000 
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Municip:o Acará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA DE ø 

C'ACARA 
Ç5 
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1 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ -PA 	 __-- 	-

brica OBRA: CONSTRUÇÃO DA DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE 	 4 OxInt  

LOCAL: AV FERNANDO GUILHON S/N° - BAIRRO CACOAL  xgxt 

DESEMBOLSO: R$275.151,34 

PLANILHA ORÇAMENTARIA REFERENCIAL 

ITEWi ORG4O. CÕD DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. 	UNID. UNIT. SI 
PREÇO 
UNIT.C/ TTOTAL(R

PREÇO 
VO

$)  

SERVIÇOS PRELIMINARES    R$ 	48.689,05 
«T_JSED0P 11340 Placa de obra em lona com plotegem de gráfica 1 	6,00 m 2  RS 	155,59 R$ 	202,27 R$ 	1.21360 

SEDOP.. 10175 Locação de obra a aparelho 187,501 m2  R$ 	6,52 R$ 	8,48 R$ 	1.589,25 
SEDOP 10767 - Barracão de madeira (inel. instalações) 22,50 rn2  R$ 	382,00 R$ 	496,60 R$ 	11.173,50 

4 Cpu 2.0 jAdministração Local 1,001 und R$ 26.702,07 R$ 34.712,70 R$ 	34.712,70 

&NSTRUÇÃO REDE DE DRENAGEM PLUVIAL   R$ 12213510 
1SEDOEL '. 	030675 	. Escavação mecanizada 327,75 m 2  R$ 	8,24 R$ 	10,71 R$ 	3.510,86 

2.2 SEDOP 250278 Colchão de areia e20 cm 34,50 , R$ 	21,90 R$ 	28,47 R$ 	982.22 

SEDOP, -'- 	 050~57 Lastro de concreto magro d/ seixo 17,25 4i R$ 	577,21 R$ 	750,38 R$ 	12.944.04 

7A SORO. 
Tubo Øe concreto para redes coletoras de águas 

20038.54 

 

75,00 m R$ 	387,26 •R$ 	37.759,30 . . 
 pluviais d=1200   mm d/ fornecimento e instalação  R$ 	503,46 - - 
Boca de lobo em alvenaria de Violo maciço revestida 

SINAPI 83659 d/argamassa de cimento e areia 1:3 sobre lastro de 2.00 dnd R$ 	647,51 R$ 	1.683,53 - 	- concreto e=10,Ocm e tampa de concreta armado . R$ 	841,76  
Poço de visita águas- pluviais: concr. Arm. 

2.5 SINAPI 	' 74124/002 
1,10x1,10x1,40mcotetoxd50cm parede e15cmbase 2,00 und R$ 	2.213,54 R$ 	5.755.20 
cone fck 1 OmPa revest. dfarg cim/areia 1:4 ind forn 
todos materiais 	 .  R$ 	2.877,60  
Tampão Fofo Articulado classe B125 carga máx. 12,5 

2.7 S1NAPI í. 	 83627 T,redoodo tampa SOOmrn, rede pluvial pi poço de 2,00 und R$ 	415,03 R$ 	1.079,08 

1 

visita- fornec. e instal. 	. 	.  R$ 	539,54  
2.6)SEDQP. 030011 . Aterro c/ material fora da obra, ind. apiloamento 373,23 -m3  R$ 	79,65 R$ 	103,55 R$ 	38.646,23 

?.JSEDOP . . 	020177 - Bota fora manual 0/ OMT=200m 	 . 327,75 m 3  P8 	46,41 P8 	60,33 1 R$. 	19.774,14 

30  iJXNIZAÇÃO E LIMPEZA   R$ 104.327,19 

CPU 1, 0 
Mureta em alvenariafebocada e pintada 2 6700 P5 	14829 R 	1291568 
faces(h=0,30m) , . m 

' P8 	192,77 - 
32 SEDOP 241470 Guarda corpo em tubo de aço galvanizado 1 112 1  5360 m2  261 , 11 P8 	33944 P5 	1819414 

170371 
Conjunto ilum tipo petala dl lamp v mercurio/poste 1000 und P8 	1 79281 R$ 	2330653 J_SEDOP de aço  P5 	233065 
Giia ( Meio Fio) e sarjeta conjugados de concreta 

1 SINAPI . 	94267 

 
moldado in lodo em trecho reto o/ extrusora guia 13em 67,00 m P5 	49.33 P5 	4.296,92 
de base X 22 cm de altura, sarjeta 30cm de base X 

1 3 4 8,ficm de altura  P5 	64,13  
3.5 SEDOP 180414 Caixa emalvenaria - de 3Oxaox3Ocm o/tpo.concreto 10,00 und P8 	116,87 P5 	151,93 P5 	1.519.31 

SEDOP - 130493 
Calçada (incl.licerce, baldrame e concreto c/ junta 207,75 m2  P5 	66,72 18.015,74 

6 
. 8674 

7 SEDOP 260168 Plantio de grama (ind. terra preta) 	 - 184,92 m 2  R$ 	22,95 P8 	29:84 . P5 	5.517,09 
8 SEDOP 150207 - Pintura Acnlica para piso 15410 m2  P5 	1287 P5 	1673 P5 	257825 

'9 SEDOP 250532 Banco 	concreto c12 rnod 2 75x0 4m (deti2) 800 P5 	23461 P5 	30499 i 	243994 
10 SEDOP 251511 - tixaiva em madeira e/ estrutura tubular em aço 609 und P5 	24297 P5 	31586 P5 	1 89517 

ISEDOP 241318 Placa de inauguração em acnlicolletras bx relevo (40 1,00 und P5 	1 39349 P5 	1.811 64 
3 11 _____ ______ xi0cm) 	, _______ .. ________ P8 	1.811,54  
íLJSEDPF. 270220 - Lingrat e entregada obra 2.010,00 " 4,53 P5 	5,89 P5 	11 .836,8p -- _______-  VALOR TOTAL ! 	OBRA(R$) R$ 27515134 

SINAPI NOVEMBRO/2017 - DERSÕNÈRADO 
8EDOP SETEMBRO/2017 - DERSONERADO 
SICRO - SETEMBRO/2017 
13131 ADOTADO: 30,0% 
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GOVERNO O ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DEACARA PA 
OBRA: CÕNSTRUÇÃO DA DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE
LOCAL: AV FERNANDO GUILHON SIM° -  BAIRRO PACOAL  

. COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 

Ru= TF Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces h = 0,30c  
COD Item Descrição UniØ Coef. 	.  Total 

003004 ti Pedreiro 	 . h .1,000 15,65 15,65 

000006 	. 1.2 Servente li 1 ,000 11,32 11,32 

10269 	. 1.3 Locação planimetrica cio linha m 1,000 0,76 0,76 

1>4 Retirada de entulho - manualmente (ind. caixa coletora) M.  0,060 81,32 4,88 

30010 	.. 1,6 Escavação manual ate 1.50m de proíund. 	 . m 0,060 33,96 2,04 

140025 1.6 Fundação corr da/bioco elpedra preta a.no traço 1:8 0,060 389,49 23,37 

140026. 	,.... 1.7 j Baldrarne em conc.ciclópico c/pedra preta incLforma m3  0,011 849,26 9,34 

50039 	>. 	.. 'n 1.6 lConcreto armado Fck=1 3,5 MPA c/forma em mad. branca M.  0,006 1,894,59 11,37 

150046 19 Alvenaria tijolo de barro a cutelo - n1 2  0 , 500 43 86 2193 

tllo143.,L 1.10 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 1,000 7,49 7,49 
110763  1,11 Reboco com argamassa 1:6:Adit PIat 1,000 - 30,41 30,41 
150125 1.12 PVA externa sem superf:preparada m 2  1,000 9,73 .9,73  

-Total Parcial sIBDI. R$ 148,29 
BDI( 	30% R$ 44,49 

TotalGeral R$ 192,77 

CPU 20 AdministraçãoLocal - 
EquipeTécnica  

Cod.SINÀPI . Item Descrição dos Serviços 
Unid 

Coeficiente Valor Unitário Valor Parcial 

2707 'Tf' iheiro/ArguitetoPleno TT' 96,00 87,08 8.359,68 

-' 2,1,1 Encros Sociais - HoSta(91,02%) VB 1,00 166,34 166,34 
PreçoParcial 8.526,02 

4083 Tï' EncafregadoGeral .  "W 660,00 R$ 13,69 R$ 9.035,40 
- 	'. 2,2.1 Encargos Sociais - Horista(91,02%) VB 1,00 R$ .26,15 1 R$ 26,15 

PreçoParcial R$ 9_061,55 

. 

41776. 7_  VjqjaNoturno . '1 680,00 R$13,77 R$ 9.088,20 

2.1 EncargosSociais - Horista(91,02%) YB 1,00 R$26,30 R$ ,30 
..... . .. . PreçoParcial R$ 9.114,50  

Preço Total R$26.702,07 

7-' 
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ESTADO DO PARÁ  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ-PA 	
U riu 

41' 	 •, 	 ," 	 ,, 	 ' 

1.0 	ICUSTOS INDIRETOS 	 4,41% 

1.1 	Administração Central e Local 	. 	 2,44% 

1 1.2 	Seguros + Garantia 	. 	. 	 0,30% 

1.3 	Riscos 	 0,72% 

1 .5 -  Despesas Financeiras 	 . 	. 	 0,95% 

2,0 	TRIBUTOS 	 . 	 ••• 	. 	. 	. 	 . 	13,15% 

2.1 	Ris  

dofins 	 . 	 . 	. 	 3,00% 

2.3 	ISS 5,00%  

INSS' 	- 	1__• 	 4,50% 

'LUCRO 	 • 	8,10% 

3.1 	Lucro 	 • 	. 	 • 	 8,10% 

4.0 	jTAXA TOTAL DE BDI 	• 	 • 	30,00% 

Segundo Acordão 2622/2013 do Tribunal de Contas da 

seguinte maneira 

1AC+5+R+G) (1 +D 
8• 1)1 = 1-1 

Administração Central 

- Seguro 
-> Riscos 

Garantia 
DE --> Despesas Financeiras 

1. -* Taxa de Lucro/Remuneração 

-. Incidência de Impostos (P18 COFINS e 55) 

União - TCÜ o cálculo do BDI deve ser feito da 

* (:.i ±L. - 

EngeheitO .Qyfl 

cI 
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• .. 	MODELO DE CRONOGRAMA FíSICÕ-FINANCEIRO 
(Parte integrante, do CD ROOM) 

PREFEITURA DE S 

'ZAARA 
oCONSTRUINDOoMANovA 3F,fl5REp, 

Travessa São José flr0, 120— Praça da Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-000 ' 
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4 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 	 ft 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ .PA 
OBRA CONSTRUÇÃO DA DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE 
LOCAL: AV FERNANDO GUILHON SJN° - BAIRRO CACOAL 

te 
MEMÓRIA DE CALCULO 

1.0 - SERVIÇOS  PRELIMINARES 

1:1 - Par.a de nhra em lona com olotaaem de oráfica 

coir largura total (m2) 

300 200 1 	600 

FIs. __________ 

. *ubrtca ., 

1 ..l: nrorar, rl nhrc. 	nreihn 

cofflpt 	 .' largura i total (mi 

75,00 1 	 2,50 1 	187,50j 

1.3 - Barracão de madeira (ind. instalações) 
coitpr: 	. 	. largura ltotalil (rn2) 

3,00 1 	22,50 

1.4 - Adminstração Local 
Quantidade (um) 	 Total 

1,00 

2.0.-  CONSTRUÇÃO REDE DE DRENAGEM PLUVIAL 

lfl 1 

cór.p::. 	. 	. largura leitura total (m 3) 

L. 	 2 . 301 . 	 75,00 1;90 . 	327,75 

17 2 ' ~  Colchão de Areia 	 - 

InQ I-..+r,4nr nertn 

córir, 	 . largura altura total (m 3 ) 

.2,30 . 	75,00 0,10 17,25 

letoras de águas pluviais d=12000 mm 

tIo maciço 

ncr. Arm. 1,10x1,10x1,40m 

B125 carga máx. 12,5 T,redondo tampa 600mm 



- tstorrn ri motori& fnrn da nhrn inri nNInAmpritn 

Área .Idseção Tranversál da Área da seção transversal 
comprEZa total de Aterro 

região de aterro da 	 ilação 
2,03 m2  67,00 m 373,23 m 

9 1 Bota fora manual c/ 

30 URBANIZAÇÃO 

3.1 - Mureta em alvenaria rebocada e pintada 2 faces(h1 Om) 
compr::  

6700 	 6700 

. 	 rio ,'nrnn em tubo ele nÕ cielvanizado 1 112' 

[Ip 	. 	 . 
áltura 	 . total (m 2) 

67,00 1 	 0,80 1 	5360 

13.3 Conjunto ilum tipo petala dl lamp v mercurio/poste de aço 

quanti.dade(und) 	. 
1000 

3.4 - caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. . concreto 

quànfidade(uhd) 	 _ 
1000 

3. Ytúia ( Meio Fio) e Sarjeta conjug. em concr. Mold. in loco em trecho reto c/ extrusora 

coHr;H 	. 	 . 	. . 	 total (m) 

67,00 	 67,00 

-. floirndo Rnni iir.rre heHrame e concreto c/ junta seca 

-- altura total (m)J 

67,00 . 	 3,10 1 	207,70 

' 7 - Di,n+in rio nromo (inri terra nrete) 

cobr? .  largura total (m 2) 

67,00 1 	 2,76 .184,92 

Arrífirn r,r2 fljefl 

doMpt. 	. 	 .' 	 .. 	 altura total (m 2) 

67,00.:..H 	 2,30 1 	154401 

3.9- Banco em concreto c/2 mod 2 75x0 4m (dat 12) 

gu entidade (und) 
800 

3.10 -Lixeira em madeira c/ estrutura tubular em aço 

quantidade(und) - 
 6
____________  

00 

3.1 1  Placa de inauguração em aàrikco/letras bx relevo (40 x 30cm 

1 guanticlade(und)  
100' 

4 12 1 imneza aexal e entreoa da obra 
. largura Itotal (7' 1 

. 	

- 	 67,00 1 	 30,00 2,01.0l 

Fis. __________ 

Rubrica 

11 



• . 	 Acará MunícTpio dó  
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DOA  CARÁ 
PODER EXECUTIVO 
ANEXO XV 

MODELO DE DECLARAÇÃO INDEPENDENTF DE. PROPOSTA 

Processo n° 00706Q112018 

TOMADA DE PREÇO N° 07060112018 - CPL 

Eu, 	 .. 	. 	 .,• (nacionalidade), estado civil), (profissão), portador 
do RG no.: . ..rQ"(u) e do CPF n° _ j•.. , na condição de 
representante devidamente constituído de (ldentificaço completa da licitante) doravante 
denominado simplesmente (Llitante), para fins do disBosti  no item 14 7 da TOMADA DE 
PREÇO N° 070601/2018 - CPL, declaro, sob as penas daí lei, em especial o art. 299 do Codigo 
Penal Brasileiro, que 

(a) A proposta apres9ntada para participar da TOMADA DE 
elaborada de maneira independente pela empresa licitante, e 
todo ou em parte,. direta ou indiretamente, informado, dicut 
participante potencial oui de fato da TOMADA DE PREÇO Nf 
meio :ou, por qualquer pessoa, 

(b) Aintenção de açésentar a proposta elaborada para 9ar 
07060112018 CPL não foi informada, discutida ou reeb! 
potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO N° 07060110' 
qualquer pessoa, 

(c) Que não tentou, por qualquer meio ou por' qualquer pes' 
outra.paltticipante potencial ou de fato da TOMADA DE ,PREÇ 

, 	participa  ou não illa referida licitação, 

(d) Que o conteúdo da proposta apresentada para particij 
07060112018 - CPL não será, no todo ou em parte, direta 
discutido: com qualquer outro participante potencial ou de 
070601/2018 —  CPL antes da adjudicação do objeto da refendE 

(e) Que o conteúdo da proposta apresentada para particil 
07060112018 - CPL não foi, no todo ou em parte, direta ou i 
ou recebido de qualquer integrante da Comissão Permanei 
certame antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) Que esta plenamente ciente do teor e da extensão dest 
poderes e informações para firmá-la. 

Local e Data. 

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

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

EÇO N° 07060112018 - CPI- foi 
conteúdo da mesma não foi, no 
ou recebido de qualquer outro 
060112018 - CPL, por qualquer 

ar da TOMADA DE PREÇO N° 
de qualquer outro paitcipante 

- CPL por qualquer meio ou por 

i, Influir na decisão dê qualquer 
N°070601/2018 — CPI- quanto a 

da TOMADA DE PREÇO N° 
indiretamente, comunicado ou 

da TOMADA DE PREÇO N° 
tr.n 

da TOMADA DE PREÇO N° 
étamente, informado,, discutido 

de Licitação responsável pelo 

• declaração e que detém plenos 

'1 	( 
PREFEITURA OE 

uNmoscoNsNoQuM*NovArnr 



ANEXO XVI 

MODELOS DE DECLARAÇÕES 

• DECLARAÇÃO AUTORIZANDO INVESTIGAÇÕES COMPLEMENTARES 

• DECLARAÇÃO DE FIDELIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS 

APRESENTADOS 

• DECLARAÇAO QUE NÃO EMPREGA SERVIDOR PUBLICO 
n 

DECLARAÇÃp DE AUTORIZAÇÃO PARA 
COMPLEMENTARES 

(A empresa _______ 	inscrita no CNPJ:.  
• .representante legal o Sr. 	portador,  
n°______ e inscrito no CPF no  auc 
a Prefeitura Municipal de Acara a realizar todas as inv4 
que julgar necessárias a habilitação no pocesso Ii 

• PREÇO N° 07060112018 - CPL. 

por intermédio de seu 
carteira de identidade 
:a por este instrumento 
ações complementares 
ório da TOMADA DE 

• 	Acará(PA), 	de 	 de 2018. 

Nome e número da identidade do declarante 

DECLARAÇÃO DE FIDELIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS 
APRESENTADOS 

Declaramos para os devidos fins de direito, que aceitamos todas as 
condições do Edital da TOMADA DE PREÇO  N°070601/2018 - CPL, sendo 
verídicas e fiéis todas as informações e documentos apresentados 

AcaráPA), 	de 	 de 2018. 

Nome e numero da identidade do declarante 

À 
PREFEITURA DE - 

'ACARA 
• uw1DoO4srRUPrIuo u,OCNÕVA 

Travessa São José El'. 120 — Praça da Matriz Centro - Atará! Pará — CEP 68590-000 I  



• 	- Municipio ao Acará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO AcARÁ 
PODER EXECUTIVO 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA  SERVIDOR PUBLICO 

REFERENTE À: (MODALIDADE. LICITATÓRIA A QUAL VAI PARTICIPAR 

	

A empresa 	inscrita no CNPJ: 	
1 por intermédio 

de seu representante egaI o Sr —  	portador da carteira de 
identidade n°_. li-  e inscrito no CPF n° . DECLARA para 
os devidos fins que nâ possuímõs em nosso quadro de empregados servidor -
público. . . . . . 

Acará (PA), 	de 	 de 2018 

Nome e número da identidade do deIarante 

7 P*?g, rnL 

Travessa São Jose n o  120— Praça da Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-000 

j1 1 	 111 
» r 	 1 

.'PREFEITURA DE 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACAkÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

ANEXO XVII- MINUTA DE CONTRATO 

O Município de ACARÁ, através da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA, neste ato denominado 
CONTRATANTE, localizado na Travessa São José n° 120, inscrito no CNPJ (MF) sob o no 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 11 ° 	. 	 , 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° 2/2018-070601 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se 
CONTRATANTE e CONTRATADA âs normas disciplinares da Lei n °  8.666/93 e alterações posteriores, mediante as 
Cláusulas que se seguem: . 

(— \CLÁUSULA PRIMEIRA. - DO OBJETO 

1. 0, presente Contrato tem como objeto a Construção da drenagem e revitalização do parque da cidade de 
Acara/PA.. .y. 

CLAUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS  A SEREM CONTRATADOS 

1 Os serviços ora contratados compreendem as especificações, descritas nos Anexos do edital da 
TOMADA .DE.PREÇOS n° 2/2018-070601, partes integrantesdeste Contrato. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

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

CLAUSULA QUARTA DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

1 OS serviços deverão ser executados ate 31 de Dezembro de 2018 

1 1 - O prazo para inicio dos serviços será de ate 5 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem 
de Serviço expedida pela CONTRATANTE e o de conclusão, será de acordo com o proposto pela CONTRATADA, 
se inferior ao máximo definido no caput desta Clausula, 

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

CLAUSULA QUINTA - DO AMPARO LEGAL 

1 A lavratura do presente Contrato decorre da realização da TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-070601 

2 Ós servi ços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado no processo 
licitatorio n":2/2018-070601, tomando como base o disposto no artigo 45, parágrafo 1°,inciso 1, da Lei n° 8.666/93,  

CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA 

TV SÃO JOSÉ N°120 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

o 

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

1 1 - caução em dinheiro ou títulos da divida publica, 

1.1.1 - 'a garantia em apreço, quando em dinheiro, 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. 

CLAUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

.1. ,A execução deste Contrato, bem corno, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e 
pelos preceitos de direito publico, 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. 

CLAUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE 

1 A vigência deste Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e vigera ate 31 de Dezembro de 
2018, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo 

CLAUSULA NONA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

1 Caberá a 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, 

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 a 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 

TV SÃO JOSE N 120 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA o 

passadas pela CONTRATANTE ou com as especificações constantes dos Anexos do Edital da TOMADA DE 
PREÇOS n'2/2018-07060,1; 

1.6 - soliçitar que seja refeito o serviço recusado, de acorde com as especificações constantes dos 
Anexos do Edital da TOMADA DE PREÇOS n°2/2018-070601; 

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

1 Caberá a CONTRATADA, alem dos encargos previstos nos Anexos do Edital da TOMADA DE PREÇOS 
n°2/2018-070601: 

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; 
cjtaxas, impostos e contribuições; 
d) indenizações; 

» 	e) vaies-refeição; 
f) vales-transporte; e 
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo, 

1.2 - manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares da CONTRATANTE, porem, sem 
qualquer vínculo empregaício com o órgão; 

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

1.4 - responder pelos danos 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 tenhaqi sido ocasionados por seus empregados durante a execução ddos serviços, 

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

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

1,8 - verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços 

aj no caso cie lamas, erros, discrepâncias ou omissões, bem,. ainda, transgressões às Normas 

TV SÃO JOSÉ N"120 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA 	

O 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá a CONTRATADA formular imediata comunicação escrita a 
CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento çlos serviços 

1.9 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os 
serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou Incorreções resultantes da execução ou dos materiais 
utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, 

1.10 - providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária a 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 
rertinente;: :. 

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

1 14 - prestar a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente Contrato, conforme o disposto 
no § 1' do art. 56 da Lei n°8666/93, 

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

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

1.17 - responsabilizar-se pela construção, operação, 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'2/2018-070601; 

1 18 - responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços 
pela CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição; 

1.1 9  - responsabilizar-se por todo transporte necessário a prestação dos serviços contratados, bem 
como por ensaios, testes ou provas necessários, inclusive os mal executados, 

1.20 - providenciar, as suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais 
apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, quando do uso de similar ao descrito nas 
Especificações Técnicas constantes do Edital da TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-070601, sempre que a 
fiscalização da CONTRATANTE julgar necessário; 

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

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

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 
o originalmeiite indicado; 

1.24 - garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados à partir 
da data da 6missão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo S1 8 do Código Civil Brasileiro; 

1.25 - durante o período de garantia de que tratam os itens 1,224 e desta Clausula, a CONTRATADA 
devera, sob pena de ser incluída no cadastro de empresas suspensas de participar em licitação realizada pelo 
CONTRATANTE, atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo m4ximo de 15 (quinze) dias, contado da 
comunicação oficial, e 

• 	1.26 - manter, durante toda a execução dos serviços de reforma e adequação, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na TOMADA DE PREÇOS n° 
2/2018-070601 

2 Caberá, ainda, a CONTRATADA, como parte de suas obrigações 

2.1 - efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional 4 Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
-CREA; 

2.2 - indenizar ou restauiar os danos causados as vias ou 1ograouros públicos; 

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA 

1 ACONTRAT 

- DÁS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

caberá, a 

i:i -as; 
na legislação social e tr 
manterão nenhum víncu 

1.2-as 
legislação específica de 
no decorrer do forneci 
dependência da CONTI 

1.3-a 
execução dos serviços, 

1.4 - 
deste Contrato. 

a responsabilidade por todos os encargos previdõnciários e obrigações sociais previstos 
,ta em vigo, obrigando-se a salda-los na época própria, vez que os seus empregados não 
Dregaticrn com a CONTRATANTE, 

também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
ntes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vitimas os seus empregados 
e do desmpenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em 

NITE; H 

todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados à 
iriamente ou vinculada por prevenção, conexão pfl continência, e 

Urfiir, ainda, a 	 pelos encargos 	e comerciais resultantes da execução 
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Rubileii 

2, A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na Condição anterior, não 
transfere a responsabilidale por seu pagamento a Administração da 

CONTitalquer
TANTE,  nem poderá onerar o objeto 

deste Contrato, razão peh qual CONTRATADA  renuncia expressamente a vínculo de solidariedade, ativa 
ou passiva; com a CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA Sf$UNDA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

1 Devera a CONTRATADA ob ervar, também, o seguinte 

1.1 - t. expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do 
CONTRATANTE durante vigência deve contrato, 

1.2 - e exflessamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se 
,,—houver previa autori.zaçao AdministraÇão da CONTRATANTE, e 

1.3 é vedada a subcontràtação total dos serviços objeto deste 

1  1 1 - a subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada pela 
Administração da CONTRATANTE.  

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE TJÇNICA PELA EXECUÇÃO  DOS 
SERVIÇOS 

1 Caberá a CONT1ATADA  providenciar, junto ao CREA, a devida Ainotação de Responsabilidade Fecnica-
ART relativa aos serviços t bj90 da presente licitação, de acordo com a legisla ão vigente 

2 O responsavel' técnico pelbs serviços a serem desenvolvidos devera ter vinculo formal com a 
CONTRATADA e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame hctatono da TOMADA DE PREÇOS n° 
2/2018-070601. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

1 Durante o periodo 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 
terceiros para assisti-Ia e subsidia-la de informações pertinentes a essa atribuição, devendo 

1.1 - promovei as avalia: ções das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma Físico- 
Financeiro; 'e 

1.2.-   atebtr os documentos referentes a conclusão de cada etapa, nos termos deste Contrato, para 
efeito de pagamento 

1 Além do acomp4tnhamento e da fiscalização dos serviços, o Titular da CONTRATANTE ou outro servidor 
devidamente autorizado pdera, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o 
especificado, sempre que egsa medida se tornar necessária.  

3.1 1  A CONTRATADA devera indicar preposto, a ser submetido a aprovação da Administração da 
CONTRATANTE, durante, período de vigência deste Contrato, para representa-la sempre que for necessário.  
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4. A CONTRATADA deverá manter 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, pára representá-la sempre que for necessário. 

5 O representante da CONTRATANTE anotara em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário a 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 REFORMA 

1 Após concluído, o objeto deste contrato será recebido provisonamente 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 à observação, ou à vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observado odisposto no art. 69 da Lei t 8.666/93. 

3 Os serviços somente serão considerado concluídos e em condições de ser recebidos, após cumpridas todas 
as obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusão pela CONTRATANTE 

CLAUSULA. DECIMA SEXTA - DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

L A atestação das notas fiscais/faturas referente as etapas dos serviços executados objeto deste Contrato 
caberá ao CONTRATANTE ou a servidor designado para esse fim 

,CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA - DA DESPESA 

4 despesa com a execução dos serviços objeto deste Contrato, mediante a emissão de notas de empenho, 
esta a cargo da dotação orçamentaria Exercício 2018 Projeto 1801 154510007 1 025 Construção, Reforma e 
Adaptação de Praça e Jardins, Classificação econômica 4.4.90.5 1 00 Obras e instalações 

1 1 - A despesa para os anos subsequentes, quando for o caso, será alocada a dotação orçamentaria 
prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, na Lei Orçamentária do Município.  

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO PAGAMENTO 

1 Obedecido o Cronopama Físico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitara a CONTRATANTE 
a medição dos trabalhos executados Uma vez medidos os serviços pela fiscalização, a CONTRATADA apresentara 
nota fiscal/fatura de serviços para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem 
bancaria creditada em conta correnteou cheque nominal ao credor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação 
dos documentos na CONTRATANTE.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAI4A 

utrnç 

1.1 Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização; 

1.2 - as medições serão efetuadas pela fiscalização, obedecendo-se o seguinte: 

1.2. 1 - quinzenalmente, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, quando serão 
feitas as medições pela Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, considerando-se os serviços efetivamente 
executados e. por ela aprovados, tomando por base as especificações e os desenhos do projeto; 

12.2 - serão emitidos os Boletins de Medição dos Srviços, em duas vias, que deverão ser 
assinadas com o De acordo do Responsavel Técnico, o qual ficara com uma das vias, 

1.2.3 - as medições deverão ser solicitadas pela CON4TRATADA até o 3° (terceiro) dia útil 
do mês subsequente e a fiscalização terá 112 (dois) dias úteis para executar a n!fdição 

1.3 - A critério da fiscalização e no exclusivo interesse da CONTRATANTE, as medições poderão 
ser feitas considerando-se os materiais e equipamentos fornecidos e depisitalios 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 unitaios apresentadas pela CONTRATADA 

131- entende-se por custo a cotação de preço apresentada pela CONTRATADA na 
TOMADA DE PREÇOS n°2/2018-070601, 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, serão 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 a contribuição previdenciaria no prazo estabelecido na alínea "b', inciso 1, artigo 
30, da Lei n°8.212/9 1 

1 A.1 - No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues a CONTRATANTE em 
lata posterior a indicada no item anterior será imputado a CONTRATADA o pagamento dos eventuais encargos 

n moratoos decorrentes 

1. 5 - O pagamento mensal dos serviços somente poderá seid efetuado após a apresentação da nota 
fiscal/fatura atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 6' da Lei n° 8.666/93, e verificação da 
regularidade da CONTRATADA junto d 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, 

22 - Matricula da obra no INSS, e 

2.3 - Relação dos Empregado - RE. 
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3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços 
executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em pçrfeitas 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 CONTRATAIjA nos termos deste Contrato 

5 Nenhum pagamento seta ele tu do a CONTRATADA enquanto pen4ente de liquidação qualquer obrigação 
financeira e previdenciaria, sem que isso gere direito a alteração de preços, c9 'mpensação financeira ou aplicação de 
penalidade a CONTRATANTE 

6 Nos casos 4 eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
,alguma forma para tanto, fci convencionado que o índice de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, 

'nti e a data acima rcfendd e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a 
aplicação da seguinte fonnpla 

EM = 1 Á N x VP 

Onde 

EM = Encargos moratorios, 
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento, 
VP = Valor da parcela a ser paga 

1 = taxa decompensação financeira = 0,00016438, assim apurado 

1=(TX/100) 1=(6/l00) 1=0,00016438 

365 	365 

IX = Percentual da taxa anual = 6%. 

6.1 - A compensação financeira prevista nesta Clausula seta incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao 
da ocorrência 

CLAUSULA DECIMA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

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

2 A CONTRATANTE poderá alterar unilateralmente este contrato nos seguintes casos 

2.1 - quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica 
aos seus objetivos, e 
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2.2 - quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, tios limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitações. 

CLAUSULA VIGÉSIMA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 

1 No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser 
aumentado ou suprimido ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1° 
e 2°, da Lei n!' 8.666/93: 

1.1 - A CONTRATADA  fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessarios, atr  o limite ora previsto, calculado sobre o valor contratado, e 

12 - nenhqm acréscimo poderá exceder o limite estabelecido nesta clausula, e 

1.3 - nenhuma supressão poderá exceder 25% do valor inicial atualizado do contrato, salvo as 
supressões,,  resultantes do acordo celebrado entre as partes. 

2 Em caso de supressão dos serviços, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e posto no local 
dos 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. 

CLAUSULA, VIGÉSIMA PRIMEIRA DAS PENALIDADES 

1.. Q atraso injustificado tia execução dos serviços ou o descumprimeito das obrigações estabelecidas neste 
Contrato sujeitara a CONTRATADA a multa de 0,3% (zero virgula três por cento) por dia e por ocorrência sobre o 
valor total deste Contrato, até o máximo de 10% (dez por cento), recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez 
comunicada oficialmente 

2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: ii 

2.1 - advertc9cia, 

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 temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração da CONTRATANTE, pelo prazo de ate 2 (dois) anos, 

2.4 - declaração de inid neidade para licitar ou contratar com a Administração Publica enquanto 
perdurarem os motivos det*minantes  a punição ou ate que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a pedandade, qu será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração 
pelos prejuizos resultantes e aos decom to o prazo da sanção aplicada com base no subirem anterior.  

3 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita as penalidades tratadas no 
item anterior 
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3.1 - pela não apresentação da apólice de seguro contra riscos de engenharia, conforme disposto na 
Clausula Sexta, 

3.2 - pelo atraso na execução da obra, em relação ao prazo proposto e aceito, 

3.3 - pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro, 

3.4 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso e9pregado na execução da obra, que vier 
a ser rejeitado, caracteriId4 se a substituição não ocorrer no prazo máximo d ~4 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto 
estabelecido pela fiscalizaç4o, contado d data 4a rejeição, e 

3. 5 - pela reusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejitado caracterizada se a medida não se 
efetivar no prazo máximo 5k 5 (cinco) dis, ou no prazo para tanto estabeleci t  pela fiscalização, contado da data de 

,--.rejeição 

3.6 - pelo descumprimerf:o de alguma das Cláusulas e dos prazos estipulados neste Contrato e em sua 
proposta. 

4 Alem das penalidades citadas a CONTRATADA ficara 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 no 8. 666/93 .  

5 Comprovado o inwedimentof ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos pela 
Administração da CONTRATANTE, m relação a um dos eventos ar4lados no item 3 desta Clausula, a 
CONTRATI4CA ficará isèita das penalidades mencionadas. 

6 As sanções de advertência, syspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração d CONTRATANTE, e declaração de inidonudade para licitar ou contratar com a 
Administração Publica poLitiao ser aplcadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos 
pagamentos a serem efetuaoô 

,—CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

1 A inexecução ttal ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 
da Lei n°8666/93 	ii 

1 1 - Os casos  de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório 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 fXI e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a 
antecedência minima de 3O tri1ita) dias, 

2.2 
- 

amigvel, por acordo entre as partes, redunda a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniênciaipaia a Admij1itação da CONTRATANTE, e 
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2.3 -judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

3 A rescisão admi1istrativa ou amigável devera ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade .Competente. 

CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS CONSIDERAÇÕES ESPECIFICAS 

1 As duvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes do Edital da TOMADA DE 
PREÇOS n° 2/201 8-07060, serão resolvdãs pela CONTRATANTE. 

2. Todos os trabalho& deverão s executados por mão-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA estar 
ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada serviços constantes das Especificações 

3 A CONTRATADA ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados nas especificações, não 
e admitindo modificações sem a previa consulta e concordância da CONTRATANTE 

CLAUSULA VIGÉSIMA,  QUARTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA DA CONTRATADA 

1 Este Contrato fica vinculado aos termos da TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-070601, cuja realização 
decorre da autorização da CONTRATANTE, constante do processo licitatono n" 2/2018-070601, e aos termos das 
propostas da CONTRATADA 

CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO FORO 

1 As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas na Comarca do Município de ACARA, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, Inciso 1, 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 Uni só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, 
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo 

ACARÁ ' PA, em_de 	 de__ 
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