
HORÁRIO 

LULt=rCIAI MUNICIPAL. DOACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

EDiTAL CY4 tOMADA DE PREÇO  N° 21080112018 - CPL 
• 	PROCESSO N° 2108011201% 

b.\TA DA REALIZAÇÃO: 1210912013 
DE INICIO DA SESSÃO as 09h00mun (horário oficial de Brasília - DF) 

LOCAL Prefeitura do Município de Atara - Para 

O MUNICIPIO DE AC4RA - E3TADO DO PARA - PREFEITUPA MUNICIPAL DE ACARAJPA, 
com sede a Trav. Sai Joe 10  120, Bairro Centro, cidade de Acara/PA, por intermédio da 
Ilustríssima Sra. PiefA ti Mur i 1oal de Acara/PA, mediante Cum!ssão Permanente de Licitação 
designado pela Portar a rio 041 2017 GAB, de 02 de janeiro cfé 2017, publicada em 02 de janeiro 
de 2017, quadro de Âso ia Prefeitura Municipal do Acara - Para, torna pubiico para 
conhecimento dos n r rvi' que fará realizar processo Lcitatorio na modalidade TOMADA 

'\DE PREÇO, tipo MLUOR E'! EÇO, regime de execução ir í diretâ e empreitada por: PREÇO 
GLOBAL, POR ITEM ,  içõ'-'s estabelecidas neste Edl tI e seus Anexos 

A sessão de proce3.33menb. d TOMADA DE PREÇO será realizada no horário e data 
suptacitados no ier i 06 (seis • seguintes, e será conduzica pelo Presidente e Mem ros da 
Comissão Pe.mary y tt ut' 1 ..itação, designados nos autos do processo em epígrafe, 
acompanhada pela A 5531k Técnica e Jurídica do Murcipio 'i demais interessados que se 
fizerem ,,presentes. N iiusênc a ou impedimento de qualquef uru dos membros da Comissão 
Permanente de Licit' 1 an indu ado neste Edital, poderão atuar outros servidores oficialmente 
capacitados e design dos pela adm i nistração municipal 

O Edital completo e mi oi»5 nforrnações poderão ser obtidas a Sala do Departamento de 
Licitações, ,prédio da í iet'ti Municipal do Acara, Estado co Fará, sito a Trav, São Jose n° 
120, Bãirro Centro, âc ~ Edi, de cr aIPA, no horário das %huürnir as 13h00min, a partir de sua 
publicação nos orgã ofici -t-Às de publicidade ate a penudin dita anterier aquela estipulada 
para sua abertura d'sde que R empresa tenha feito a visita ucrtica e a caução da garintia da 
proposta; loca! esi. 1 í'&niv também a partir da p' blicação do edital onde possa ser 
examinado e alquiri'J I u 1.1ojet básico e demais elemento., const,intes de seus anexos 

1. DkL.EGl$LAÇAO 4EuEN.TE DA LICITAÇAO E DA CONTRATAÇAO 

1 1 O procedimento lcitatoiio obedecera, integralmente, a Lei Federal n° 8660193, a Lei 
CompIemntar n° 211 c suas alterações e demais norr ias e exigências legais e 
regulrnentares pertine )tes der te Edital, inclusive no tocante a fit calização e acompanhamento 
pela Prefeitura Municipal de .Ac rã/PA .  

2 DO OBJETO 

2 1 A presente lic taçac' tem.orno objeto a Contratação de Empresa de engenhara para 
reforma da unidades d' sauce das comunidades Baiaquara, (3enipauba, ltacoã-Mrim, São 
Domingos e Atara Açu dc Municipio de Atara - Pira, conforme Projeto, Planilha 
Orçamentária, Especfcaçõe Normas Técnicas ,  consUme dos anexos desta TOM/JIDA DE 
PREÇO, cue são par s à tÉIsgrt,  nte e ndivisiveI do presente instrumento convocatorio 

•p• 4$- ' 	PRFEITÍJRA O 

'SAcARA • 	. 	
. 

TraeaàSão Jost n° 1 2i) - iaça d .f 4n2 Centro - Acará 1 Para - CEP 68690-M 



6.1. O réMbimento dos enveia1es relativos à habilitação e a proposta será efetuado da seguinte 
forma 

o 

fle.i 12109)2018 ik 1J8h4Smin às 09h00min, ',irecebimento dos documentos de 
to e receniment.) dos envelopes contendo a documentação de habilitação e 

propostás de preços, que deverão ser entregues em envelopes separados e fechados na Sala 
do Departamento de Licitações, prédio da Prefeitura Municipal . do Acará, Estado do Pará, sito à 
Trav. São Jõsé n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/PA. 

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

7. DA PARTICIPAÇÃO 

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

7.1.1. Atendam às cordições deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à docu4ntação 
exigida para habilitaçãu. 

- 	
e-' 

PROFEITURA 

• 	 SACARA 
Travessa Sao José n° 120Praça Oi Matriz Centro - Acará 1 Para - CEP 68690-000 

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

4. DO VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO 

4.1. O valor global máximo etimado pela Prefeitura Municipal de Acará para a realização da 
obra esta em conformidade ctri o disposto no inciso X do art. 40 da Lei n 8.666/93.  

4.1.1. O valor estimado da pr.ente Licitação é de R$ 197.148,44 (cento e noventa e sete mil e 
cento e quarenta e oito reais e uarente quatro centavos) 

S. DA DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA 

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

rDoTAÇÃo ESPECIFICAÇÃO E. DE DESPESA 

lá 3000O2 1 040 
Constrção, Reforma e ampliação de Unidade de 

44 905100 
 -- 	Saúde-USF/UBS ÚSIM 

6. DA YABERTURA, DIA, HORA E LOCAL 



i X` 

=unicípio rá 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

7-2.A licitante deverá possuir, capital social ou valor do patrimônio líquido de 
(dez or cento) do valor globa por item estimado para esta licitação, devendo 
na data da apresentação da pnposta, na forma da Lei, conforme Art. 31, § 

30 d 

no mínimo 1.0% 
ser comprovado 

Lei n° 8,666/93 
e suas alterações. 	. 

7.3. Quando da parbuipação (as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão ser 
adotadbs os criterios estabeIe idos nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 12312006 e 
alteraÇõS. posteriores. . 

7À Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação 

7.4. 1ii, , Servidor ou dirigente dç qualquer órgão ou Entidade vinculada ao Órgão promotor da 
licitação, bem assim, 'a empr?sa da qual tal servidor ou dirigente seja socio, dirigente ou 
responsável tecnico 

7.4.2. Empresa associada ou que tenha sido associada ao Consultor ou qualquer outra entidade 
que tenha elaborado o Projeto 3asico, 

7.5. A Licitante arcara nteyra reme com todos os custos de preparação e apresentação de sua 
proposta de preços, HJ,lisperideïite do resultado do procedirierto l itatorio, 

7.6. Nenhuma empree ou insUuição  vinculada a entidade licitante será elegível para participar 
deste processo licitatc io 

7.7. Não será admitida nesta icitação a participação de: 

a) Consórcio de empi€ sas, sob nenhuma forma, 

[\ b) Emprili declarada inidàrca por órgão ou entidade da administração pública direta ou 
indireta, federal, estadual nu i-oipl ou do Distrito Federal; 

c) Empresa que esteja cunipAndo suspensão temporária de participação em licitaç.o e/ou 
impedimento de contratar con a Administração Pública Direta e Indireta da União, Estados, 
Municípios ou Distri:o Feieral; 

d) Empresa que se erb,ordre 0rn processo de dissolução, fusão., cisão ou incorporação; 

e) Autor do projeto df  engerihiria, ressoa física nu empresa da qual dito autor seja dirigente, 
gerente. acionista ou ..critroiacr.r, responsável técnico ou subcontratado. 

f Empresa .que entre os, &rgentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco por 
cento) do capital ccrr dreitu de voto ou controladores, responsáveis técnicos ou subcontratados,
haj& alguém que seja servidor público, ou que tenha sido nos últhijios 180 (cento e oitenta) dias 
anteriores ,à ,cata da puhIcoção desta licitação; . 

II 	
PRÉFEITO 	L 

eAcARA 
UNdOOS cONSTNSIS.o USA 

Travessa São Josó li0 . t 20.. ?rat,I da Matriz Centro-Acará) Pará -CEP 68690-0(10 



nIpiooM it 
ESTADO DO PARÁ 

PRE;Jn'RA MUNICIPAL DO AeARÁ 
PODER EXECUTIVO 

g) Parentes da autoridade responsável pela homologação do procedimento (Acórdão n° 
607/2011-Plenário, T-032 I28"2008-1, rei. MinSubst. André Luis Carvalho, 16.03.2011); 

h) Deputados e Senadores, de modo direto ou indireto, segundo o art. 54, inciso 1, alínea "a '1  e 
inciso li alínea a" da 'onstitu:ão Federal (Acórdão n° 1793i201 1-Plenário, TC-011.643/2010-2, 
rei. Mi Valniir CarnpIo, 06,0l ! .2011). 

8. DA SOLICITAÇÃO LE INFÇlRMAÇOES 

8.1. Os pedidos de e.rfrirecin,E ntos eferentes ao processo lictatorio deverão ser solicitados por 
quaiquer pessoa e er.viados pr escrito, ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação
em até 05 (cinco) d;s 'leis .•,i4eriues à data fixada para abertura da sessão públic7 por uma  1 1

das seguintes formas. 

8.1. . 

 

MediànLr,  entri prc'cc' liznda; 

8.1.2. Para o e-mail: lidOcia0 cz.a@hotmail.com.  

8.1.3. A.Comssào i'9.rrianeme de Licitação respondera por escrito, pelas mesmas vias os 
ec esclarmentc.s scIIC;Fios 2?03 (três) dias úteis anteric.!es à data da Licitação a todos os 

licitantes. 

8.2. Os questionamu:its rBs'ondidos estarão, sempre que po ,sível disponível no e-mail: 
licitacaoacara@hotr  jij',rj ir) 1 ara 	ncia de todos os intere'sadoç. 

8.3. 01 o  .jadrAc consultar diariamente no hxári. de OghOOrnin as l3hJOmin, 
através do Furte (91) rara verificação de inclusão de adendos e/ou esclarecimentos 
neste Edital, especia r iarte i io-dia anterior a sua realização. 

8.4. É de cxcluiva t.pDnsabilidade do interessado à obtenção de adendos e/ou 
esc!arecimentc.s, vt •  poiendo alegar desconhecime:Yo em relação às informações 
disponibilizadas reitins o Ed tal. 

8.5. As respostas ac* esçlareniemos prestados pela Comissão Permanente de Licitação serão 
ane) adas nos autos  1 'proceõso Foitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 
inteessado. 

9. DA lMpuGNAçÂaocAT:; CONVOCATÓRIO 

9.1_É facultado a qiiu - r cictadão impugnar, por escrito, os temos da presente licitação, até 
05 (cinco) diis ÚÍ-3$!flLeS  1a data fixada para abertura dos envelopes de habilitação 
(Documentação), d'4hdo a FDI:efeitura Municipal de Acara 'PA, por intermédio da Comhsão de 
Licitação, julgar e rEsrfrrJer àpipugiação em até 03 (três) dis úteis. 

1 PREFEITURA DE - 

Travessa 5w José n° . 	braça ie4i;iz centro -Acará / Pará - CEP 68690 C0t) 	 . 



• 	 Municiot Atará 
• 	 ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DØAARÁ 
PODER EXECUTIVO 

9.1.1. p  pedidos de impugn?tção deveram ser protocolados no seguinte endereço: na Sala do 
Departamento de Licitações rédio da Prefeitura Municipal do Acará, Estado do Pará, sito à 
Trav São Jose n° 120, Bairro ( entro, cidade de Acara/PA, no horário de 09h00min as 1 3hOOmin 

9.2. 	 ' à"do direito de impugnar os termos deste Edital 113erante a Prefeitura Municipal de 
AcarafPA a licitante que não c fizer ate o segundo dia útil que anteceder a data marcada para 
recebimento e abertura dos ei ,velopes Documentação, apontando as falhas ou irregularidades 
que o viciariam, hipótese em qi e tal comunicação não terá efeito de recurso. 

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

9.4.No caso de ser cons-a ada a necessidade de alteração do Edital, seu extrato será 
republicado, na forma re'erm r Ida pela Lei, reiniciando a contagem de prazo para apresentação 
das propostas 

9.5. A licitante que, injustificada mente e sem fundamento, recorrer da decisão do Presidente da 
Comissãà Permanente de Lk tação, quer através de recurso administrativo, quer par ação 
judicial fica -ciente que, tendo seu pleito denegado, poderá; ser acionada judicialmente para 
reparar a dilação temporal e os danos causados a Administração Pública pela ação 
procrastinatória. 

9.6. As respostas às ripugriações prestadas pelo Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação serão anexadas nc' autos do processo licitatorio e estarão disponíveis para consulta 
por qualquer interessar c 

10. DA VISTORIA TÉcWCA 

10.1 
por 
dific 

a)  

e 

b) 

1 

:e deverá vistori 
) do representa 
existentes, em 
a esse fim. 

nenhum leitar 
es de execuçãc 
os requeridos n 

hhado pelo dçaj1amç 

~ flflfl 

onde serao executaaos os serviços objeto 
de 

em nenhum momento, poderá alegar desconhecimento do local 
objeto licitado, muito menos Õomo pretexto para não executar a 

? Processo Licitatorio 

tratada a ocorrência de eventuais prejuízos em virtudede sua 
de execução do objeto licitado. 

o local onde será executado o objeto desta licitação com o 
ições e grau de dificuldade existente A vistoria devera ser 
gal da empresa, devidamente credenciado, o mesmo será 

h de engenharia da Pref&tura Municipal de ACARA. 

PREFEITURA DE. ØØ 

•ACAPA 
u1. VGO$JTa%VNOD (iVa NOVA ENOTÓNJA. 

atriz Centro - Acará / Para — CEP 68690-COO 
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Munic:pio J6 Atará 	 _______ 
ESTADO DOPARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A (ARA 
PODER EXECUTIVO 

10.3. A declaração de vistoria, elaborada de acordo com o Anexo constante deste Edital, deverá 
1 	11 

ser visada por 
servidor  1

a Pref itura Municipal de Acará/PA. 

11. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

11.1. Cada credenciado podeE ;epresentar apenas uma licitante. 

11.2. Tratando-se deuprkjtatr o ou sócio 

11.2.1. Copia de docunerøo de identidade de fé púbica com fotografia, devidamente autenticados 
em cadóro ou pela Comisso.' 

11.2.2. Copia do ato çor!Istiuti  e alterações contratuais o cópia do ato constitutivo na sua forma 
consolidada devidarnente registrado na Junta comercial, devidamente autenticados em cartório 
ou pela Cõhiissão. 

11.3. Tratando-se de Procurad r 

112.1. Cópia de docu rento dE!,  identidade de fé pública com íutografia, d 	m evidaenteaptenticados 
em cartório ou pela Goisão. 

INSW  
11 ) 2 ermo de c,rr tv 	' ' nt (conforme modelo do aÇlf- 'o ',) devidan1enteaSanticado em 

em kOitações, nu esp'cifi ièmor(te, para este certame e suas 	 U'úà fases. 
Qp 

112.3. Cópia do ato conkitutivn e alterações contratuais ou cópia do ato constitutivo na sua forma 
consolidada, devid3n..rtc rec;istrado na Junta comercial, devidamente autenticados em cartório 
ou pela Comissão. 

11.4.A licitante deverá juntar ainda aos documentos de ede.iciamento cópia do termo de  
W1 1  

retirqda deste edital e do certi.1iado de registro cadastral, NÃC sedo aceito o credenciarnento da 
licitante sem ,o mesmo 

11.5. O representRrite legal da nutante que não se credenciar pirante a CPL ficará impedido de 
participar do certarn&, de decarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de 
interposição de recc rss. enfirh. para representar a licitaite durante a reunião de abertura do 
envelope 'Documer tas 

11.6. Corno condição prEvia aC,  credenciamento a CPL verificará o eventual descumptmento das 
condições de par paco Especi-Ilmente quarto à existêncii de sanção que impeça a 
parti ao rio certame u a r.;ura contratação, mediante a ccnsufta aos seguintes cdastros: 

11.6.1. Cadastro Nacionl de empresas inidônsas e s.spensas - CEIS, mantido pela 
Confroiadoria-Geral da Ünic'o; 

PRErF-.TLRA DE 
.4  ACAPA 

Travessa Sao Jose n 0 . 1 2tj . Praça 41a11.atriz centro - Acará 1 Para - CEP 68.90-000 	 .. 



mantido pelo Cons'4 

11.6., 3 A consulta ao 

11.6.4. Constatada 
condição de participa 

11.7 Todos os doeu 

1 	 - 

Municipio ao A cara 
ESTADO DO PARA 

'ÉZITURA MUNICIPAL ')O Ar,ARÁ 
PODER EXECUTIVO 

-ial c Condenações Cíveis por 4os de Improbidade Admiflistrativa, 
àcio 1 de Justiça. 

sere realizada em nome da nioresa licitante 

i'ty 'a de sanção, a CPL NÃO 
	

nciará a licitante, por; falta de 

'os r4i(iIos ao credenciamento e dc 	-esentante devem estar fora dos 
de: ,abiIitação e de proposta. Os 	rnentos apresentados rio ato do 

.r tsados como sendo parte der, 	çjrnentos da licitante desde que 
nãc comprometa e 

11.8 Não será aco 
como ouvinte. 

12. Y)A APRESENT 

12 1 As licitantes ir 
no ii horario e Ig 

PROPOSTA DE PR 
MUNICIPAL DE AC 

o' que hipótese, a participação 

p4'OCUMENTAÇÃO DE HABI! 

lóitante retardatária, : não ser 

E PROPOSTA 

deverão apresentar a documé iteçéio de habilitação e propostas, 
nste Edital, nos envelopes r° 01 - HABIUTAÇÃO e n° 02 - 
ados, indevassáveis e di bntàs endereçados a PREFEITURA 
m a seguinte identificação na ,parta externa 

ENVELOPE N°01 itEs.LITAÃ0) 
PREFEITURA MUN!1WAL 
COMISSÃO PERMJ?dNTE 

T ACARA - PARA 
VE LICITAÇÃO 

TRW. SÃO JOSÉ 
NUMERO DE CNPJ'tPZÃ 

io, 110. iRRO CENTRO, ACARA/PA. 
SOCIAL COMPLETA DO LICITANTE. 

DATA E HORA DA 
REF. TOMADA DE: 'a,ÇOM  21080112018—CPL  
ENVELOPE N° 02. 

( 

PREFEITURA MUNj IL O - ACARA — PARA 	. 

COMISSÃO PERIti t.TE' E LICITAÇÃO 
TRAV SÃO JOSE Mi 40, 	IRRO CENTRO, ACARÁ/PA 
NUMERO DE CNPJ RAZL SOCIAL COMPLETA DO LICiTANTE. 
DATAEHORADA RTtll A 
REF TOMADADE' 'ÇO i'4 2108,0112018—CPL______  

II' 

............. 
12 1 1 Os envelopes 'vprão st-'r lacrados e rubricados, sendo abertos somente em publico 
pelos membros dá ,, :] 	T$s  Permanente de Licitação, na datd e hora determinada para o 
certame. 

12 1 2 Todos os c4c,! ")4os do interior dos envelopes N° ')l - HABILITAÇÃO e N° 02 - 
PROPOSTA DE PRÉ: Çv4iId e  erão estar assinado e rubucadcs pelo representante legal da 
licitante e organizaria ialmente em ordem cronológica, de acordo com o solicitado nos 
itens 13 e 14 do ed'tai ' 4 p'eri de inabilitação e desclassificação 

PREFEiTURA DE .0 

&ARA 
II 	 . 	 u,1oos,N.,,uENvc,!'MA,IovA'3IsrÕRl& 

Travessa Sao Jose n° 	1P'd J Aatr Centro - Acará 1 Pará — CEP 68690 'O 
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unicipio dó Acará 
ESTADO DO PARA 

4 MUNICIPAL À 
PODER EXECUTIVO 

13. 	 RAÇÃO 

13. 	 TELOPE n°  01, lacrado, Os seguintes documentos a seguir 
d isi 

li. 	 /A A HABILITAÇÃO JURÍDICA: V 

là. 	 sócios da empresa Licifente devidamente autenticado em 
ca r 
	

diante a apresentação do POginal; 

13. 	 ) de empresa individual; 

13. 	 ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se 
trat 
	

tis e, no caso de.. sociedàdés por ações, acompanhado de 
d oc 
	

ministradores; a Lei n° 10.40612002 (Código Civil Brasileiro); 

13... 	 vo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
d ir 

em se tratando de emç 
Je registro ou autorização 
idade assim o exigir. 

ou sociedade estrangeira em 
funcionamento expedido pelo 

apresentado na sua forma consolidada. 

1 
	

A À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA>)/ 

no Cadastro Nacional da. Pessoa Jurídica do Ministério da 

7 
13 
	

) de Contribuintes Esi 
	

1, Distrito Federal, ou municipal, 
rei 
	

ao seu ramo de ativi 
	

e compatível com objeto desta 

/ 
iva de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa 
Jade Social ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, 
do Brasil (RFBB) e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 

ributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito nugativo, 
da sede da licitante ou 9offidão de Não Contribuinte; 

ibutos Municipais ou Certidão Positiva com efeito negativo, 
1, da sede da hcitaite ou Certidão de Não Contribuinte 

Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-030 

o 



13.3.6. Prova de n 
demonstrando situaç 

13.3.7. Certidão N3 
Consolidaão das Le 
(Lei n0.,12. , 440, de 0 

13.4. DOCUMENTA 

13.41 Certidão de !  
Região, com validad 
os seus dados cad 
eng'riheiro civil. 

13.4.2. Certidão d3 
Região, com vaiidad 
os seus dados cada 

13.4.21. Comprovui 
proponente, na data 
apresentação da cá 
cópia do contrato de 

13422 OiternartE 

1343 Certidão d 

relevancia e valor sig 

114 3.1. No caso de 

r 

iriøwpJ 
g ül1! 

'a da 
Tra 

junh 

REL. 

ii.til 
dàta 
is e, 

?istr, 
ata 
de'i 

se 
tivo 

M=lpio ,,,'rá  
ESTADO DO PARÁ 	 - 

EITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
DO cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

Débitos Trabalhistas — CNL)T, nos termos do Título MI-A, da 
üho, aprovada pelo Decreto-Lei n°. 5.452, de 1 0  de maio de 1943 
Je 2011). 

A À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - 

Quitação Pessoa Jurídica djo ÇREA/CAU, de sua respectiva 
d)resentaçao da habilitaçao,dedamente atualizada em todos 
'ntratuais, devendo constar esía que existe em seu quadro 

Quitação Pessoa Física do CRENCAU, de sua respectiva 
apresentação da habilitação, devidamente atualizada em todos 
do constar que é engenheiro 4viL 

o responsável técnico integra o quadro permanente da 
ara entrega dos invólucros, que deverá ser feita mediante a 
ira de trabalho autenticada em cartório ou pela Comissão ou 
e serviços autenticado em carórioou pela Comissão. 

À ao responsável técnico que riãú seja socio da proponente 

cnico devidamente emitk1apeo CREA ou outro conselho 
responsável técnico do proponente, tenha executado'obra ou 

lhantes, limitadas estas exclúsivamerite as parcelas de maior 
objeto da licitação. 

licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, 

zH' 
,o .  

13.44. Atestado de 
corr7eteni comri ï 
compatíveis com o i. 
operacionai superio 

13$.5A DecIaraçci 
01 (HABILITAÇÃO). 

13.E DOUMENTA( 

13.51. Balanco Pa 1. 

técnica devidamente registrto no CREA ou outro conselho 
o proponente tenha execi. o  serviços de características 
licitação ou serviços similare d3 complexidade tecnológica e 

cn!L.a faz parte deste item, e,,, -,  era qun vir dentro do Ervelope n° 
ntação da mesma, implicara da inabilitação do licitanL 

VA A QUAL IF lCAÃO/6CNÔIVflCA FINANCEIRA 

de 

l e dc ionstrações contábeis do ultimo exercício social (DRE), já 
; rrn' da lei, que comprovem a boa te,, lituação financeira da empresa, 
por Uc aicetes ou balanços provisonos, podenw' ser atualiza dos or 

PRCFEITUR,A DE • Zl 

u..00.c.!sTnuI!é.ouMANc!rnró,j)A. 

3ça i' Matriz Centro —Acará 1 Pari - CEP 869O-O 	
: 



01 (um) ano de existência!, 
de exercício, deverão apr'É 

Pendo seus direitos, obrigaçõ 
isenta a apresentação da ca 

monstrados por cálculos ei 
&ho Regional de Contabilk 

Ir Balanço Patrimonial de 
ação vigente, cujos docume 
envelope de habilitação, sei 

i mais de anos paralisadas, que 
ntar balanço de abertura e/ou 
e patrimônio líquido reativos ao 
cidade financeira da empresa. 

uados por contador outécnico 
CRC, os quais deverão ser 

damente registrado no"" Órgão 
os;, balanço e demonstrativo, já 
'o vedada a sua inclusão durante 

índices oficiais qua 
proposta Na hipóte 
obrigatoriamente, 
arquivada na Junta 

135 11 O balanço 
de abril do ano subs 

a) As empresas cui 
ainda ,não tenha b 
demonstrações coni 
período desua exisi 

b) Ok ffidibes devi 
devidan1êntê registr 
extraídbt i da dern 
compp(ente na forri 
deverãà'•Stár incIu 

M=íoorá 
ESTADO DO PARÁ 

BTIJRA MUNICIPAL DO A DARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 
lizaço ou aumento do patrimônio liquido, a licitante terá que, 
documento que altera aquela demonstração devidamente 

Iou Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. 

referente ao último exercício social será aceita somente ate 30 

a sessãõau'apres& 

C) O baianó e as d 
de abertura, docum( 
autehticâdcis em c 

d)D 
Gen 
resu 

3traç Ses contábeis deverão ser a 
mçn, )batário de registro na junta 
cu' pela comissão, bem cor 
zt.ta) com finalidade balanço 

em jornal, devidamente ai 

e  

entados por cópia do sk*i termo 
ercial e termo de encerr&mento, 
) Certificado de Regularidade 
rimonial. Poderá, também, ser 
cada. 

jØ pjjjJbs d4Jidez 
maiores ou, igual 	O (um), 

d. 1) 

d.2) 

d .3 

uide 
1 

FG4G) maior ou igual ai 

1 	AC + RLP 

1 	LG---------------- 

	
bUda pela for  

ai 
PC + ELC 

LC= 
	 > 

PC 
fórmulas acima serão 
ti, em que: 

José n. 	aça &. Matriz centro - Acará / Pará - CEP 

il de Liquide 

3era (SG) maior ou igual a 1, obtid 
AT 

30= -------------------
PC+ELC 

£ / .11  
orreite (LC) maior ou igual a 1, obti 

AC 

rite 
1 
	

ste i Edii 

2ela formula: 

apela 

traído 

I i 

formula: 

s do balanço patrimonial 



113.5.3, ; G 
cento) diz 
optanØo ç 

13.5.4 S 
providênc 

13.5.4.1 
Corrente: 
Acará-Tril 

13.5.4.2. 
da propo 

13.5.4.3. 
licitante, c 
e classific 
devoiuçãc 
do contra 

C 13.5.51 

1 	6.3.5. C 

7 13.5.. C 

13.5.&Al 

13.6. OU 

13.6.1. D 
14 a iS 

será liberada após a decisãqiie inabilitar ou desclassificar a 
11

•vido recurso ou após sua detgão, e no caso de habilitadas 
o ê homologação do seu objSto.. Exceto a do vencedor cuja, a 

itura do contrato, podendo ser retida e reforçada como garantia 

ida pela Junta ComeV 

a pela Junta Comercial. 

iitida pela Junta ComerciaI.>v 

?xpedldo pela Prefeitura Muni ,cipal do domicilio da empresa 

SEELEMENTOS 

e que não possuem em seu cLadro,  trabalhadores menores de 
o inciso XXXIII do Art. $>Ponstituião Federal, ccnforme 

e todos os requisitos de hablitação exigidos no Edital, quanto 
Jica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e 

raça da Matn 

enfl 

teor ::  

rrienl 

lAN 

7cur 

Ç:5 
Centro - Acará 1 Pará - CEP 68&ÇO.OtPC 

judicial ou recuperação 

- A licitante prestará garanà correspondente a, 1% (um por 
a contratação, referente aprazo de validade da proposta, 

?s previstas no art. 56, § 1°,•É lei n° 8.666/93. 

13.6 
às c 

a opção d aranti for Caução em Dinheiro, o 
ias: 

- Se for reaHzada a caução em dinheiro, a err 
43.006-4 - Aarico dd Brasil 8/A - Agencia 4014-2, 
Dutos. 

O Certificado de Rec bimento de Caução e o comp 
;ta (completa)l'ceverá vir dentro do envelope n° 01 

que 
após 

ão esper 

ão de mb 

i de fund 

de 

ne deverá tomar as seguintes 

. devera depositar na Conta 
wor de Prefeitura Muniàipal de 

te da garantia de manutenção 
FLITAÇAO). 



Municipio ao Atara 
ESTADO DO PARA RÉ  

EITURA MUNICIPAL Á 
PODER EXECUTIVO 

comc de que está ciente e cor 

ACARÁ 

o disposto no Edital em regularidade fiscal, 
referência (Modelo - 

13.6.3, , 1 Declaração 
atestando a inexist 
licitatório, (Modelo - 

13.6.4. Oeclaraçõe 
Declaração de fidcl 
emprega servidor pt 

13.6.5. A não apre 
licitante. 

13.6.6.:NÕ:caso de 
será àcéitona form; 

13.6.7. Os. ...docume 
propo~ Os dos' 

comprovar que o .d 
juntada da norma le 

validade e após a co 

13.6 9. A comorovtc 

/r\ 43 d LC no 23/2OfJ 

13.6.1Q As micro 

de 05.(çjfloQ).das 

Pública bara a reqi. 

icia de fato superven 
nstâncias que impeçam 

aração de autorização 
lade dos documentos 
(Anexo XV). 

dqçumentos acima 

a informação "Esta  

impeditivo de sua habilitação, 
presa de participar do processo 

investigações complementares; 
ntados e Declaração que não 

dos implicará na inabilitação do 

?Ó é válida no original", não 

e»ntados com a validade expi da acarretarão a inabilitação do 
ri 

Lo tados 
 possuirem prazo de va(Iade, somente serão aceitos com 

nenta) dias, da expedição, reá,  a hipótese de ' licitante 
totem prazo de validade supõ46r ao convencionado, mediante 

tu )S nela INTERNET, somente zerdo acertos dentro do prazo de
11r' ia :utenticidade nos respectivc.d sYes. 

gúaidadefiscal das microemprebas e.empresas de pequeno porte 
ctito de contratação, observadp o disposto nos §§ 1 0  e 2" do art. 

.aç5es posteriores. 
1É 	

01 :  

s • empresas de pequeno p,de deverão apresentar toda a 
eeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo q ue esta 

re descrita, havendo alguma restrição na comprovação da 
)eitpr sas e empresas de pequei:.  porte, será assegurado o prazo 
.t L4ri a inicial correspondera ao n'omanto em que o proponente for 
rto rne, prorrogáveis por iguas per odo, a critério da Administração 

I- rinni imcn+oran 

13.6.10.2. A não ïd,'krizan'j dz. documentação, no pra;:o previsto no .subitem anterior, 
mplicará na decadènFSi do d.rR.a da microempresa ou empresa de pequeno porte vencedora à 
Dontratação., sem pre4flzpua an~es  previstas no art. 81 o. Lei .io 8.666, de 21 de junho de 
1990) sendo facultc'½ AdHnistrição convocar os citani s rrmanescentes, na ordem de 
clasc,ificação visard: rjuoun o objeto licitado ou ainda pode'a s r revogada a licitação 

11 1 	PRE;c,TrnA DE 

ACARA 
1.1! 	 1K 	 lAOVANIflA. 

Travessa So .Io'õ ni 	 a -l04atriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 686':0-0LG 	 -- 
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1(uiia) via impressa, isenta de 
rlvek.pe fechado (ENVELOPE 02), 
Ia licitante, os mesmos dizeres do 
elo termo "Proposta", 

e informações que a critério do 
a serem executadas 

das, rasuras, ressalvas, '4dendos, alterações, acréscimos, 
nentação ou a propostas, ,xceto a promoção de diligências 
as, bem como a autenticaç$o dê documentos pela Comissão 

a esclarecer ou a comp'ementar a instrução do processo 
uais recursos interpostos 

a áverá ser apresentada em C 
s, alterações ou entrelinhas, em e 
na frontal, além da razão social. 
)st-JinJo-se o termo Habilitação p 

eç poderão conter outros dad 
ddtumentar e esclarecer os servi 

• id 
=icípiO rá 

ESTADO DO PARA 
2X 	1 

VEIE1TURA MUNICIPAL £ 
PODER EXECUTIVO 

microempresas e emprc  
ira o de que detêm tal condiçÈc  

que possam gozar do 
ai( lizada pela Lei Complemenü 

?ão prestada objetivando 
caracterizará o cume de 

em outras figuras penais 

Dnados neste Capítulo d 
'igentes à época da a 
qualquer processo de có 

desde que sejam exibidos 
âo, ou por publicação em 

9 Para entrega dos .envelop 
4s quaisquer emendas, rasi 
i ptrelriihas a documentação 
DJentender necessárias, bem 
dtLicitação, destinada a escl 
astrução de eventuais recur' 

ão não caberá desistência 
e aceito pela Comissão Pe 

PÍÇPOSTA DE PREÇOS  

4CARÁ 

d pequeno porte deverá ser 
Lsegundo previsão do art. 11 do 
befícios outorgados pela Lei 
ti 14712014, podendo ser utilizado 

nefícios da Lei Complementar n° 
trata o art. 299 do Código Penal, 
sanção prevista no subitem 14.1 

referir-se exclusivaménte ao 
ira L da licitação, podendo ser 
utnticada por tabelião de notas, 
originais para a conferên.ia pela 
àà'lde imprensa oficial, sob pena 

nenhum outro documento será 
rssalvas, adendos, aItrações, 

is tropostas, exceto a promoção 
'o autenticação de docúmentos 
r ou a complementar a instrução 

ata, salvo por motivo justo 
de Licitação. 

13.6.10.1 Em se( 
apresentada aindà 
Decreto n° 6.204 
Complementar n 1 
o modelo constante 

13.6.10.4. A falsidai 
123 de 14 de deze 
sem prejuízo do eni 
deste edital. 

13.6.11. Os docuri 

apresentados em 
ou sr.cóbias não 

de inabilitação. 

13.6.12. Encerrac 
recebido. nem sei 
acréscimos. subst 
de diligências que 
pela Comissão Pe 
do processo licitati 

13.6.13. Após a tE 

decorrente de fato 

•7 \  14.DOENVELOP 

14.1. À proposta 
emeridas, rasuras 
contendo na sua 
envelope de habili 

14.1.1. As Propos 
licitante, sirvam p 

14.1.2. Não se rã 
substituições ou e 
que a Comissão e 
Permanente de L 

o José ri». 

I I  

II 9 
Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690000 



jPRE 

14.2. A proposta fintrceira 
contendo nome conipeto, O 
responsável da empra 1 que 

14.3. Nome, razão soiMl, er 
Jurídicas, no Ministérci; da Fa 

14.4. A Proposta de Prço de 

a) Preço unitário e flSal di 
extenso, em moeda cçnjre"te i 

— a)Orçamento constntê' de 
moeda corrente do pak; Anei  

b)ResumoFinanceiro d Piar 

c) Composição de cusiosur:it; 

d)Panilhas de compo3iç90 
(Anexo XII), sendo OBRiGAi 
itens listados no mcdeld. 

e) Planilhas, de com xsAão ai 
XIII).sendo OBRIGATÓRIA E 
listados no modelo. 

f) Prazo de validade.JajÇropc 
da Licitação.'1 

g)Cronograma físico-fin3Jtei 
obras (Anexo XIV). 

h) Declaração explicita, à0 prE 
05 (cinco) anos, na ojnia d 
compromete em soju'2obar c 

num prazo máximc de (s 

(a 

Mun:cip:o ao Atara 
ESTADO DO PARA 

,WITURA MUNICIPAL À 
PODER EXECUTIVO 

í:Pverá ser apresentada de 

É estado civil, nacionalida 

	

Ssinará o contrato. 
	 e qúmero do telefone celular do• 

rd9 com o modelo (Anexo VIII), 

o Cadastro Nacional de Pessoas ) da empresa e número 
— CNPJ do Ministério da, azenda; 

conter: (Anexo VIII): 

	

item fixo e 	 obras, em algarismos e por 

lhas com indicação de preços por item, unitário e total, em 
o 

de Preço (Anexo X). 

(Anexo XI). 

tica das taxas de BD.I. — Bonificação e Despesas Indiretas, 
IA à indicação de Taxa Percntuai positiva para cada um dos 

ica das taxas de Encargos Sociais aplicadas, conforme.:(Anexo 
icação de Taxa de Percentual positiva para cada um dos itens 

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

) qual indicará o início e o 'cérmro da execução de todas as 

Je garantia integral dos serviços, que deverá se no mínimo de 
rtigo 618 do Novo Código Civil, durante o qual a licitante se 
roblemas decorrentes de falhas ou inadequações do serviço, 
ita e duas) horas, contados à partir da Lei n° 8.666/93,e suas 
ii da Prefeitura Municipal de A'ará, na forma do art. 69 

oera ultrapassar o valor de referência constante na planilha 
ssificação da proposta. 

• 	 PREFEITURA D 

''ACARA 
uNlOoscO'rtIrNooW4t. ovAwSrJA. 



II 	
lii 

Mun:cipio ao Acata 
ESTADO DO PARÁ 

W j  

7?EFEITURA MUNICIPAL DÓACARÁ 

do n item "h" começa a codtar a partir da emissão de atestado 
5 or3s, expedido p&a Prefeitura F1LnicipaI de Acará, em :  consonância 

14.5. O prazo de gai 
de conclusão definiti' 
com as disposições 

14.6. Os preços ur 
licitnte terão obriga 
mão-de-obra. equip ;  

n composições ece'a 
de qualquer sc 1 idario 

14.7. As empresas c 
Penal Brasileiro, ') 
(Anexo XV) deste Ed 

14.8. Em nenhuma 1 
fixada para o início d 

15. PROCESSAMEf 

15.1. A licitação ser' 
supementada pela 

15.2. Da sessão e 
interessem ao julgarr 

15.. As reuniões p 
propostas.: ,  das rede 
julgmenio da iicita 
ass.,ia'das pelos mon 

15.4;AskdÚwdas cia 

15.5. A Comissão iri 

15.6. Os concorrent& 
com os membros da 

is.:'. A Comissão PC! 
julgdmento da doctri 
ser oportunarr.ente c 1 ' 

15.8. Anunciado o rc1  
interpelará os licita IIE 

Travessa Sac Jose II°  

p cias, totais e globais que compêem a planilha de custos do 
"eiS t que contemplar todas as dspe..as decorrentes de materiais, 
tds, sociais, benefícios e dev'?eas indiretas, lucro e demais 
á iaa execução da obra, excuída a rrefeitura  Municipal de Acará 

ntar, sob as penas da 	 o art. 299, do Código 
Elaboração Independ 

	
a, conforme modelo 

qualquer fundamento 
	

aceitas propostas após a hora 

AÇÃO 

Ia e julgada nos termos da Le n°,: 8.666/93 e suas alterações e 
slações vigentes que regem a1Hat r ia . 

ata circunstanciada que registrará todas as ocorrêpLias que 
taran 	 -: 

nto e abertura dos invólucr : *omeh1t0s de habilitação e 
pugnações feitas e as den is ocorrências que interessem ao 
vradas as atas circunsta àc»s, devendo as mesmas ser 

nissão e também por todas 

ante a reunião serão 
	

oidas a juízo da comisão ou 
devendo o fato ser re 
	

em ata, em ambos os casos. 

citante e desclassificará 
	

)o&as que no contRrem as 
13 ta 14, respectivamente, 	? contrariarem este Edital. 

todas as 
	

rubricá-las juntamente 

Licitação poderá, a seu excl 
	

critério, decidir pelo exame e 
iesma sessão de abertura d 

	
ação ou em outra, em data a 

ido, então os licitantes terç 
	

da documentação. 

ação, o Presidente da 
	

ão Permanente de Licitação 
intenção de interpor,  rç 

	
que, se havendo desistência 

PRHEIT."A flr 

AQØRA 
W' MaL'IZ centro - Acará 1 Pará - CEP 686Y0-rc 	 . 	 - 



Munícipíolôo  Atará 
• ESTADO DO PARA 

f TiRA MUNICIPAL L 
PODER EXECUTIVO 

do 'Termo de Desistência 
s, com a abertura dos env' 

a.documentação e pro 
lacrados, rubricados por 
rifes e guardados em 
ndo constar em ata es 

« 	- 
, ACARÁ 

Interposição de Recursos" poderá 
es da Proposta. 

não sejam abertos na mesma 
os membros da Comissão de 
até a data marcada para a 
wrência, com a indicação da 

ssão Permanente de 
	

declarar encerrado o prazo 
com os documentos 	ação e com as propostas, 

da licitante ao ato de 
uando for o caso, imi 

[antes forem inabilitada 
Art. n°. 48 § 30, a Enti 
s úteis para apresentação 
is que determinaram a ina 

ianente de Licitação, 
simples omissões forr 
judiquem o perfeito 
n o caráter competitivo 

ira das propostas ou falta de 
a aceitação das decisões da 

todas as propostas forem 
• de Licitação deverá fixar aos 

ova documentação ou dê outras 
ão ou a desclassificacãó. 

ro considerados motivos para 
1a documentação ou proposta, 
idmento da proposta e não 
océsso licitatário 

ISA 
assi 

dar 

15.! 

15.1.0 
para, 

stitas posteriormente á lavratura 

DAS PROPOSTAS 

)stas classificadas por at en.er  aos aspectos documentais 
01 — HABILITAÇÃO", aten lidas as condições prescritas neste 
MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM, entendendo-se como 
m, sendo adiudicada a em p resá vencedora de cada item. 

'ermanente de Licitação processará a abertura dos envelopes 
tados, desde que tenha havido renuncia expressa e unânime 
o prazo legal, não tenha h avicij interposição de recurso ou, 

Mais recursos interpostos 

todas as propostas serão lidas em voz alta e rubricadas a 
?s e pela Comissão Permanente de Licitação 

• 	

PREFEITURA DE 	 - 

ci) OACARA 
• • 	 1 	 UIdIflOSCoIStRUrUOo UMA UÓAAIASI A- 

riz centro — Acará 1 Pará — CEP 686)O OCO 



vagas, imponham condições, 
cessivos ou manifestamente 

16.4. Serão descJa 
ocasionêm dúvida& 
inexequíveis ou não 

16.5. Nenhuma pt 
apreeritar preço od 

16.6. Na Proposta 
resultantes de cad 
Licitação proceder à 

16.7k Serão desclas 

16.7.1 . Que não atei 

16.7.2. Com o valot 
inexequíveis, assim 
através de documen 
mercado e que os 
contratado, conform( 

16.8. Observadas 
propostas em ordem 
de acordo com as é 
global, por item); 

16.9. No caso de iÇ.L 

procederá ao desein 
r às licitantes serão CC 

16.9.1, É assegurac 
contratação ,,para as 

116-9.2`  

seu fa..Oroobjeto 

ESTADO DO PARA 

VTURA MUNICIPAL 
PODER EXECUTIVO 

propostas que sejam o 
seu teor ;  contenham p 
requisitos deste Edital e 

incluir qualquer v 
ada nas ofertas dos 

o caso de discordância er 
lecerâo os primeiros, de 

necessárias, inclusive com 

previstas do item 14 

rior ao limite estabele 
s aqueles que não vei 
omprove que os custos 
:de produtividade são c 
3i n° 8.666/93. 

acima a Comissão Perr 
ço por item. Será venced 
do edital e ofertar menor 

duas ou mais propostas a 
ando como critério o sortei' 
rido vedado qualquer outro 

Certame, como critério 
e empresas de pequeno 

aquelas situações em que 
pequeno porte sejam gu 

) (menor proposta). 

sa de pequeno porte m 
)posta com valor inferior 

§ 1 0  da LC 123/2006. 
até 02 (dois) dias úteis, 
idas as exigências deste 

não prevista neste Edital, ou 
licitantes. 

• os ireços unitários e os preços 
do a Comissão Permanente de 
ção ao preço global. 

deste edital. 

n preços manifestada mente 
demostrada sua viabilidade 
)5 são coerentes com os de 
com a execução do objeto 

de Licitação classificará as 
.nte que apresentar proposta 
ipo de licitação mencr preço 

5são Permanente de Licitação 
tato público, para o quál todas 

le desempate, a preferência de 
rta 

propostas apresentadas pelas 
si ou ate 10% (dez po cento) 

0m classificada deverá dbclarar, 
lo primeiro colocado, no prazo de 
sndo interesse em formular nova 
ação em que será adji dicado em 
tal e seus anexos. 

1610. Não ocorrem 
	 ) da microempresa ou €rr 

	
de pequeno porte, na forma 

prevista no subitem 
	 convocadas as propostas »1anescentes que porventura sç 

enqUadrarem na orc 
	

ia, para o exercício do me 

Centro - Acará 1 Pará - CEP 



48, 3?,.4oEstatut 

16.12. Anunciado  
recursos, que hav: 
trabalhas 

17. Dos RECURS 

17.1. Das decisões 

17.1.1. Recurso, nc 
da ata1 em consonâ 

de Licitaçãõ, a qui 
nesse mesmo praz c' 

I4?3 I  
 Município dó Acará 

ESTADO DO PARA 

A MUNICIPAL 
PODER EXECUTIVO 

ado a que aludem os 
não tiver sido aprese 

sejam desclassificadas, a 
dias úteis para que os lici 
s que determinaram a 5i 

.ACARÁ 

somente se aplicará 
esa ou empresa de 

rissão Permanente de Licitação 
é habilitados apresentem novas 
dassificaço, na forma do art. 

fase de julgamento, será 
cia expressa da interpos 

Comissão Permanente 

(cinco) dias úteis a contar. 
109, incisos 1 e II e no pa 

autoridade superior, por,  ir 
insiderar sua decisão, no 
devidamente informados. 

para a interposição de 
prosseguimento aos 

;ão, caberá 

i,ação de ato ou da kwratura 
40  da Lei ri0 . 8.666/9: e suas 
iio da Comissão Permanente 
de 05 (cinco) dias úteis, ou, 

09 da Lei n°. 8.6661Q3: e suas 
te, motivadarnente e razões 

'a aos demais recursos. 

.666193 deverá ser entregue 
cais licitantes, que poderão 
primeiro dia útil subsequente 
l de Acará, podendo, ainda 

17.1.2. O recurso preV Fna.44IIneas "a" e "b" do inciso 1 do 
alterações terá ef&b Øeni(4o, podendo a autoridade con 
de i'teresse public 	i 1 r.çcuioo  interposto eficácia sus 

' 
• 4 114 

17.1.1 O recursu id 1  t, '14 orma do art. 109 	da Lei 
contra recibo, na sa! ej Lit4cáo, e será comunicado ad 
impugná-lono prazo : 'jj :4ç; dias úteis, contados a pai - 
ao nacebimento da c& nicQN  efetuada pela Prefeitura Mi 
qualquer licitante. de.'b' .:Nb legal, obter vistas do procé 

17.1.4. Somente sErãc!  ;$sjd9dos os recursos devidamer 
dentro.do prazo legiL1 

17.2. Mantida a decis. toy1l1issão Permanente de Licitaç 
competente. no p razo : ço) dias úteis, contados a p 

de sUa cornunicaçã, L d ftfrá sobre a sua procedêne 
Assessoria Jurídica da ' 	'tu Municipal de Acará. 

18. OAADJUDICAÇ,k, !P OLOGAÇAO DA LICITAÇAO 

II 

18.1. DA ADJUDlC/.Ç• 

Travessa São Jose n°. oft &jriz 'entro - Acará 1 Pará - CEP 

e fundamentados, protocólizados 

i, ce'terá representar a autoridade 
rtir o  dia útil subsequente à data 
:1 (1v não, após manifestação da 

FREFEITURAnS 

AtARA 



18.4D41H1:0M01 

118.2.1:.cAps a á 
	

;ultado de julgamento 
recu.tsa'l::previsto 
	

do o objeto à licitante v 
homologada pela 	 petente da Prefeitura 
publicação nos on 	 no quadro de aviso da u 

TOMADA DE PREÇO será 
Ias as condições deste Edital, 
ia unidade gestora. 

opostas e decorrido o prazo 
ra do certame, o mesmo será 
,al de Acará, com a devida 
gestora 

19.0 
n 

19.1. 
por d 

ANTE VENCEDOR 

;sinatuÇ4ftjIflpôrpto. a Prefeitura Municipal d 
funda 	 que que estes tenham direitq 
de o44 s4ôes cabíveis, se tiver cc 

anterioj7spr ao julgamento da licitaç 
ianceirjik4u administrativa, inclusive 
rrMitL (1IuPar1nc\ 

pode desqualificar licitantes 
enização ou ressarcimento e 
lento de qualquer fato ou 
desabone a idoneidade ou a 
;crição no CADIN (Cadastro 

19.2. Depois de hoIiHd4  resultado da licitação, a 

corresponder 

19.3. Prestada a oarflh1ILWafl1b icatária será convocada 

vencedor pare que pr 	zo de 05 (cinco) dias cont 
oficial, a garantia de 	 las obras e fiel cumprime 
caução em dinheiro, 	 Jívida pública, fiança ban 

1 	1ffltjioII (lJf 4 
IF 	 i 

a 3% (tj1J cto) do valor do contrato. 

do recebimento da cor 

ração convocará c 1 1icitante 
ecebimento da comunicação 
ntrato, podendo optar entre 
guro garantia, a qual deve 

iatura do contrato, dentro do 
oficial, a fim de formalizar o 

19.4. O prazo de cm 	 que se referem os subite 
uma vez por igual 	 solicitado durante o seu 
desde que ocorra motLifj10 aceito pela Administraçã 

19.5. Se o licitante vejr 	'(prestar a garantia ou desis 
instrumento equivale qflji 	xar de cumprir a exigên 
documentação exigic.Jj, 	&itratação, na forma dispc: ,  
tempestiva e por esc rllIIllfr 	pela Prefeitura Municipal dê; 
direitos de vencedor, jIt! 	da aplicação das sanções 

19.6. É facultado É. 	JJJj 	J quando ocorrer à hipótese À 
licitado aos licitantes 	 i tes, convocados na orden 
mesmas condições daffl4M 	primeira colocada, ou a liç 
em que se aplicará a 41Jf 	cada, por inexecução totairg  
Municipal de Acara, 	r 	;s sanções previstas no ai' 
alterações. 

Travessa Sóo José n° 121 	t 	iz centro - Acará 1Pará - CEP 68690-O  

'es poderá ser prorrogado 
o pela parte interessada e 

rar o termo de contrato ou 
tivas à apresentação da 
e Edital, sem justificativa, 
restarão caducos os seus 
neste Edital. 

anterior, adjudicar o objeto 
ssificação, desde que nas 
poderá ser revogada, caso 
rato, a critério da Prefeitura 
a Lei n°. 8.666/93 'e suas 



rã 

) 

previstas no item anterior, por 
evogar a presente licitação a 
e ou, em caso de constatação 
lo. 

não será devida ao Icitante 

do instrumento contratual 
indenizar licitantes, sob 

abe recurso a ser dftigido à 
art. 109 da Lei n°. 8.606193 e 

processará de acordo com 

execução das obras e fiel 
Mica; ou seguro-garantia; ou 
)ntrato. 

lica, estes deverão ter sido 
tralizado de liquidação e de 
os seus valores econômicos, 

r na Conta Corrente: 
Municipal de Acará- 

: 

ser entregue, no
; 
 ato da 

CIPAL DE ACARA. 

contrato e sempre que seu 
ral de Preços do M1rcado 

ilpE 

SM 
de 
to 1 

icib 
tes 

es 
;ipa 

lici 

ara 
e d 
vai 

d I\ 
istE 
alia 

a  
Í&V 

térmi 
bdic 



sob rèÏe•rim 

23 DOS ÔNI 

23.1. Serão 
Lei n° 8666) 

234. 
ônus 

MunicTpio dó Atará 
• ESTADO DO PARÁ 

?IUJRA MUNICIPAL 1 
• 	PODER EXECUTIVO 
e integral do contrato, 

Ou Serviço de Engenharia, 
Ia garantia à CONTRATAR 

responsabilidade da fira 
empregados e todos os 
s, inclusive os r&Svos 
contrato que venha a ser 

para com os 
?, nem poderá 

sido expedido o Termo de 
itura Municipal de Acará fará, 

ora na forma do ai. 71 da 
previstos pelas leis:  fiscais, 
tes de trabalho, impostos, 

referidos não transfere o 

a) amente ciusaJos às 
	

aes dos prédios, mobiliário, 
obra, ainda quando p 

	
involuntariamente Ør seus 

b) por acidentes de tn 
	

do em serviço ou em trânsito, 
,cessárias ao atend 
	

us empregados. 

C) 
	

de empregados 

d) 
	

ou em parte, o contrato, 	 e expressa anuência da 

pela Contratante, através d rr$dïorando, independentemente 
qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou 

ejudiciais, inconvenientes oJ insatisfatórios a disciplina da 
iço publico, 

ide pela execução das obras, nos termos constantes nos 
3 materiais a ser empregadps receber previa aprovação da 
bito de rejeita-los, caso não satisfaçam os padrões específicos, 
soante as normas da ABNT 

te pela boa execução das obras, pelo fornecimento dos 
b técnica e mão-de-obra ualhcada, bem como pelo fiel 

es serviços, previstos neste Ecffial e seus anexos, 

obre higiene e segurança do t/abalho  inclusive promovendo 
seus empregados, 

e)S 
de 
com 

f) 

g) 

h) 

Centro - Acará 1 Pará - CEP 



Munic17o Acará 
ESTADO DO PARA 

ITURA MUNICIPAL DÓACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

1) 
	

o Departamento de Segurança da Empresa, bem como mantê- 
los, 	 Formizados e portando "CRACHÁ" de identificação e com 
eq u 
	

o bom desempenho das obras, de acordo com a utilização 

idade e pontualidade de uêmpregados; 

k) 
	

:os de engenharia o 
	

Diário" que será destinado às 
an 
	

assim como às com 
	

ações com a Fiscalização da 

24. 

24. 
reg 

loe 
aos 

com à licitante venci  
as alterações, cuja m 

a homologação do 
o de 05 (cinco) dias ú 
prejuízo das sanções p 

proposta durante o 
natura Contratual. 

o ou se convidada a fa 
irá do direito à contrat 
ites remanescentes, na 
ições propostas pela pr 
independentemente da 

terá suas cláusulas e condições 
rista de anexo ao Edital. 

ame licitatório, será codvocada 
assinar o contrato, sob pena de 

Etas no art. 81 da Lei n 2  8,666193, 

1e validade definido no Edital a 

não atender ao chamado no 
ao sendo facultada a Prefeitura 

i tde de classificação, pára fazê-
eira classificada, inclusive quanto 
alkração das sanções previstas 

rem 

) contrato todos os elerr 
base para o julgamento d 

anexos, independentemeni 

e as despesas de 
até 10 (dez) dias c 

Lei 8666193, o contrato 
do e conterá necess 

informe Anexo XVII. 

Dresentados pela licitante 
, bem como as condições 

scrição. 

do extrato do contrito nos 

e ao objeto descrito no item 02 
e as condições especificadas 

OBRIGATORIAMENTE d 

25. DO OBJETO DO 

Centro — Acará 1 Pará — CEP  
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i X 
Munic%ioZ Acara 

JJ 11 	ESTADO DO PARA 

EkITURA MUNICIPAL.. 
PODER EXECUTIVO 

, o 1 lijeto será recebido. 

vel por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
partes em até 15 (quinze) dias úteis, contados da 

b) Definitivamente, 	 ou comissão designada r. 	autoridade competente, mediante 
pelas partes, após o d 

	
so do prazo de observac,ão, ou 

disposto nõart. 69 c 
	 ão do objeto aos termos 

	
nçados no contrato, obseNado  o 

u definitivo nao exclui a 	ite da responsabilidade civil pela 
sol 
	

dentro das limitações e 
	

Ias, . quer pêlo contrato, quer por 

26. DAS.,ÇONDIÇÕE 

26.i. d [njciadá a exec 
Item, o pagamento 
faturas : devidamente,  
porcerftage.física é 

26.íi':P.aiafins de 
Municipal de Acara 

pactuadas no Contrato 
conforme medições en 

Prefeitura Municipal 
?cendo ao cronograma 

serão observedor os 

a Prefeitura Munidi 
a ser especificada 

npreitada por Preço Global por 
pela Fiscalização da Obra, e 

Irá, que dará conformidade à 
ega da obra. 

?rltos adotados pela Prefeitura 

Acará somente será efetuado 
CONTRATADA no contrato 

a execução do contrato, em 
condições de habilitação e 

para a devida comprovação, a 
g.uaridade do FGTS; Certidão 
idade Social — INSS.; Prova de 
iro com o disposto no.ad. 29, 

sendo: Certidão Conjúnta de 
ão, da sede ou do domicilio do 
'ria da Fazenda Estadual da 
Tributária, ou outra equivalente 
flébitos Trabalhistas -. CNDT 

ia do art. 40, inciso, X1\, alínea 
nforme o crologram% físico-
atestada pela fiscannção da 

COR) 

de: 

Quitação com a Fa*A 

inciso —111 ;  da Lei n° 

licitante; Certidão Ne 
seda ou 'do, domicílio 
na )rma da lei da 
vigente. 

"a" 

ADA de manter, durante 
es por ele assumidas, toe 
art. 55, XIII dá lei 8666193); 
deverá juntar: Certidão de 
ao Instituto Nadonal de S 

1, Estadual e Municipai, de 
dentro do prazo de valid 
tarais e da Divida Ativa da 
atureza Tributária e Não 
Certidão Negativa de Natur 
inicipal; Certidão Negativa 

tratados será efetuado, na  
da execução das obras 

elo fiscal da obra e após 

Centro — Acará! Pará. — CEP 
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ACARÁ 

previstas nesse cronograma e no 
• 	r%F. 	

, J' 3,  , 	, 
'II 

26.5. O pagamento Iá 1 1 ,pj: meio de faturas devidamerte, atestadas, acompanhadas do 
documento de corri p4çãoa execução das obras (me1ião da etapa) e apresentação da 
documentação abai4ii.  l,ci *ada e ainda o "check list" 'para recebimento de faturas de 
serviços. 

 
26.6. Nenhum pagH'o ' rá efetuado à contratada, enquanto no for comprovado o 
recolhimento das cor 1 ociais (FGTS e? Previdência Sociaç, correspondentes ao mês da 
última competência j]I ida, rn como, apresentada nota tisc&;/fatura  devidamente atestada 

desicJI1at'14$*óré  ,.- 	por servidor dispõe e 	o art. 67 cia Lei r . 	.66'ô/93, e suas modificações, ou 
enquabto estiver penql$b4 cd quidação qualquer obrigaçad j  narceira que lhe for imposta, em 
virtude de penalidade'. ' Fc'' r'plência contratual, sem que;• is&q gere direto a acréscimo de 
qualquer natureza 

26.7.; Apos o üevidc k$s ento o pagamento será efetudo no prazo não superior a trinta 
(trinta) Áías,1, contado $Ç ar,k  da data final do período de .adimplemento de cada parcela, 
mediante a emissáo ttit'TcaWFatura  devidamente ate , , 	da pela Prefeitura Municipal de 
Achrá: HJ ' 

27 DA FISCALIZAç4(J 1  

27.). A Prefeitura 	i\1 e4- ial!4 Acará designará um serv dor (tecnico) apto a proceder à 
fiscalização 	da 	eM. pbi4 CONTRATADA, 	cabendoà 	fiscalização 	quanto 	a, toda 
documentação apresé9  p( 1dà empresa contratada, que apó3 análise, dará conformidade ao 
pagamento',conforro 

' 
1 hgo9 e paragrafos da Lei 8 66693 e alterações posteriores 

C' 	27.2. A presença c e zL não exclui e nem diminui a responsabilidade da contratada 
inclusive perante teícri 4.'poflpalquer irregularidade. 

27.3.': ,A Prefeitura Mui. al Ç4rá  exercerá ampla e irrestrita fiscalização na execução das 
obras. objeto desta $ÇãC.1) qualquer hora, pelo Engenhe1ro designado pela Prefeitura 
Municipal ri -e Acará, 

11 

o 	i1esma realizada, individual ru conjuntamente, para todos os 
efeitos. adotando os ' neofl1ktos e padrões previstos 'ios projetos, nas especificações 
técr"cas e nas orienta ,  . dekreihamento; 

27.4.1 AI. fiscalizaçâu E4bl4 44Prefeitura Municipal de Arará poderá exigir a substituição de 
qualquer empregado 14iP41iàr1t1venn.edora,  de acordo com o interesse das obras, o quedeverá 
ocorrer em até 24 ('in)& 1 ctatd horas após a solicitação: 

27.5. O documento ('a 1  

I'T 
i i 

ljkraip!mp;ovação, registro e avalia' 
'
Íao de todos os fatos e assuntos 

relacionadose referen? a4ição das obras, será 	DIARiO tE SERVIÇOS, fornecido pela 
empresa, onde taton ritra1 Ua quanto a fiscalização. devero registrar anotações diárias, 
visando à comprcvaça, ij :4.: d ':r.damento da obra 	execuç4o dos termos do contrato.,  se do 
visado por ambas as p 

L» 
IiiS 

PREFEITURAOE 	1 6 

Travessa São Jose n° '2ï I'4 
II 
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deverá ser aberto 
	

ermo circunstanciado, lavrado na 
ao dia em que, efe 	i empresa iniciar as obras. 

se estiverem em perf 
	

condições, serão recebidos, 
ou pelo responsável por 

	
acompanhamento, que lavrará o 

lo TERMO DE RECEBIM 
porventura verificados or 
ipai de Acará e, comprovàt$ 
iva ao período de execuçào'c 
MSS e o comprovante do :  F( 

) PROVISORIO, se as obras de 
éxecutadas e aceitas pela 

os pagamentos da contribuição 
i obra, mediante a apreséntação 
rs. será lavrado o TERMO DE 

idos' ,  • 
te, pela 
ECEBII 

recebi 
existire 
promis 
:aiaçõS 

os 30 
ano.ri 

ia Prefi 
idência 
deQi 

ro DEF 

27.7. C 
provisoriE 
TERMO 1 

27.7.1. P 
de Abará 

27.8,. D, 
correçã 
fiscaliz 
devida,:: 
do CeÉ1 
RECEE 

sório, a CONTRATADA deverá fornecer à Prefeitura Municipal 
cados de garantia dos equipamentos instalados na oba, bem 
utenção gratuita e os manuais 'r operação e manutenção de 
entos. . 

ESSOES 

28.11.A quantidade mi 
limites previstos no § 
nos termos do § 2',in 

29. DAS SANÇÕES. 

(" 29.1. Os atos praticad 
satisfaão total ou •  
estabelecidas nos ar 

29.2 As sanções adn 
neste. Edital e demais 
de acordo com o pio; 

29.2.1. São hipóteses 

Dntratada poderá ser acrescid 
65 da Lei 8.666193, podendo: 
esmo artigo. 

tes ou contratados, con 
rigação assumida, suj 
3 da Lei n° 8.666/93 e 
processo na forma esta 

ensejadas pelo descumpri 
)5 contratuais oriundos do 
tabelecido pela Prefeitura 

de práticas irregulares e 

eÁu suprimida dentro dos 
s, pressão exceder tal limite, 

ad objetivo desta licitação ou de 
se:ios faltosos às penalidades 
airações, garantida, sempre a 
Ia pela lei, a saber 

nto das condições estab'lecidas 

i

3sdnte certame, serão aplicadas 
 de Acará; 

5•: respectivas sanções 

1. Qeixar de entr 
exigida no Edital. 

Travessa São José n , . 11i 

Sanções Administr4t 
ser 	apiicadaé 

-Advertência, 	1 

- Multa, 
- Multa de mora; 
- Suspensão Verriporâni 

ç 

Centro - Acará / Part - CEP 68690-000 
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Impedimento lide 	licitar/contratar 	comi 
Prefeitura Munic pai de Acará até 02 (dois) 
anos;  

II. Fazer Declaração .a -- Advertência;J 
- Multa; 
— Multa de mora; 
— Suspensão Temeoríria 
- 	lmpédimerito 	'e 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Municipa de Acará até 02 (dois) 
anos; 

III. Apreseritardociii .açã Isa. -Advertência: 
— Multa; 
— Multa de mora: 
- 	mpedimento 	de 	licitar/contratar 	ccm 
Prefeitura Municipal de Acará até 02 (dcs) 

o in neo. 

anos; 

Advertência; N. Comportar-se de 
- Multa; 
— Multa de mora; 

lM — Suspensão T9rnnria 
- 	Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Municipal de Acará até 02 (d o is): 
anos; 

V. Cometer fraude fis Advertência; 
— Multa; 
- Multa de mora 

• - Suspensão TeiPocirária 
l j  — 	Impedimenie 	delicitar/contratar 	com 

Prefeitura Municyal de Acará até 02 (dois) 
anos;  

Advertência;  VI. Não mantiver a ,. sta desistir do 
lance. - Multa; 

— Multa de nnra: 
- Suspensão Temporária 

de - 	impedimento 	citar/contratar 	com 
Prefeitura Municipal de Acará até 02 (dois) 
anos;  

VII 	Nãcv assinar oco ou o retirar a Advertência: 
nota 	de empenho 
dento 	do 	prazo 	1 

rido 
&id, 

aili-onvocado 
de 	sua 

- Multa; 
— Multa de mera: 

proposta. j - Suspensão Tomor iria 
— 	Impedimento 	le 	iicitar/contratar 	corri  
Pref&turaMunic.iral de Acará até 02 (dois)' 

I r 

Municipio 36 Acará 
ESTADO DO PARÁ 

r91-URA MUNICIPAL 00 /4C 
PflflFR rwrr.IITIvn 

r 	PIEFITUVf CI 	sS 

1 	 Ci  'D'ACARA 
1 	

. 	 IIbOO.I,TRUIIIO.MA.IOI,AWSTÕqIA. 
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n 

ia 
Município ao Acará 

ESTADO DO PARA 

3RL EITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
11111111 !i 	PODER EXECUTIVO 

anos;  

VIII. Entregar 	o o )o f 1 	do 	prazo Advertência; 
estabelecido 	ou 	atr a xecução de - Multa; 
obra ou serviço. - Multa demora 

- Suspensão Te porãria 
- 	Impedimento 
Prefeitura Muni c 

'Je 	licitar/contratar 	com 
•a "e Acará até 02 (dois) 

anos; 

IX. Não efetuar a fre do eto, quando Advertência; 
notificado. - Multa;. 

- Multade mora; 
- Suspensão Te port'.ia 
- 	Impedimento de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Muruc ai de Acará até 02 (dois) 
anos;  

X. Substituir 	o 	obj for do 	prazo Adv$rtência; 
estabelecido. A 

- Muita; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Te dj )oraria 
- 	Impedimento li 	e 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Munici ai de Acará até 02 (dois) 

Li i anos:  

Advertência; 
XI. Deixar de execulí: iwiq Ir obrigação - Multa; 
pactuada ou prevista Lei no Edital da - Multa de mora; 
Licitação, em que nj se oriine outra - Suspensão Temporária 
peralidade: 
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n prejuízo de outras, será, ainda, 
e contrata com a Administração 

III .e V serão obrigatoriamente 
ao Ministério Público Federal. 

ut.ras previstas em Lei, nem a 
que der causa pela prática de 

ulação/revogação da licitàção ou 

a cada doze (12 meses 
lalpposta, apflçándo-se 
jWdCoutro itádor que 

(1 
Munic:io Acará 

ESTADO DO PARA 

?A MUNICIPAL D 
PODER EXECUTIVO 

II, III, V, XIII e XIV do acima, 
ção de Inidoneidade para lic 

Pública. 

29.3.1. Os fatos ir.'. 
comunicados ao Miriis 

29.4. As sanções e 
responsabilidade ca 
irregularidades. 

293. As sanções esta 
a rescisão do contrato 

30.Dos REAJUSTEE 

30.1. Os preços pode 
(Lei Federal n. 10.19. 
a variação do índice 
venha a substituir, cak 

Onoe: 
R - Valor do iIreajuste 
V - Valor contratual ci 
lo — índice inicial — 
- Indice relativo à ia 

31. OAS.tJSPOSIÇO 

311.11,E facultada a Co 
da licitação, promoção 
processo, vedada a ret 
da proposta; 

31.2. O recebime do rJ 

direito ou pompromis"o 

31.3 A apresentaçao 
disposições contidas 

31.4 A licitante devcj 
simples apresentação 

iàSüí São José ri'. 121 

tdUU. 

a$ Ihdice  correspondente à data de apresentação da proposta: 

rei ;te. 
 

1 rmanente de Licitação ou autoridade superior em qualquer fase 
:I! çncia destinada a esclarecei ou complementar a instrução de 
o7 i lusão de todo e qualquer documento ou informação constante 

rop 1tas pela Prefeitura Municipal de Acará não implica em nenhum 
'o oponente, além do recebimento das mesmas. 

roijta obriga o proponente vencedor ao cumprimento de todas as 
To DA DE PREÇO e seus aners. 
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licitação, bem corno a 
de desconhecimento d 

31.5. A Comissão Per 
licitação, não agir cor 
de Acará, ou quando 
licitação, sem que lhe 

31.6, Reserva-se ri CIp  

bem como propor a ru- 
de despesas aos pailk 

31.7. A decisão da ( 
Autoridade Super.:r. 

Prefeitura M 
processo, por razo(n  
comprovado, pedir erji 
de oficio ou por prove. 

31.9. Nenhuma indei 
documentação e propc 

31.10. As l'citantn 
inobservância de 4u 
propostas. 

31.11. O llcitantc 
apresentados em qu 
objeto licitado, nas cor  

31.12. A simples raul 
e condições deste E 
regulamentares em vi. 

31.13. A Prefeitura F4 
enganos, erros ou ci: 

31.14. A anulação JE 
pelo que já foi fornec' 

3115 Os casos omus 
na Làit 8t6.66193 e su 
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nção incondicional do presente EE 
uacL?r cláusula ou condição. 

)ent 'fie Licitação poderá descias. ,  
ura. :'tdecoro e/ou atentar contra E 
:p re 'y tane  legal da licitante se r 
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?ermanente de Licitação o d 
pu anulação, sem que caiba  

ies Á 

será considerada 

Acará poderá revogar ou 
se público decorrente dE 

te para justificar tal condutE 

devida às licitantes pela 
& ao presente Edital. 

mprir as recomendaçõe 
is disposições constitui m 

pela fidelidade das 
licitação, pela manuten 
ecidas, dentro do prazo 

itação implica na aceitE 
anexos, bem como, a 

não tomará em 
nos preços api 

à do Contrato e não g 
em que ela for declara& 
Jade de quein. lhe deu c 

pela Comissão 
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inconvenientemente durante a 
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após homologaçSo pela 
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Sê Edital, uma vez que a 
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eiidade das propostas 

tral e irrtratavei das normas 
vância dos preceitos legais e 

alegações posteriores de 

ação de indenizar.' exceto 
que não seja imputável a 

ianente de Licitação, com base 
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lo que seja. 
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PREFEITURA DE 

PODER EXECUTIVO 

LA MUNICIPAL DE ACARÁ 



MEMORIAL DESCÃ1tIVO: 

- sie memorial descritivo tet como objetivo estabelecer as normas e  condições para a execução do 
-- e serviços rei itivos a otr de Reforma da UBS, sito Comunidade Acara Açu no município de 

-u&dI Paia conima cc  projetos compreendendo o fornecimento dos materiais, mão-de-obra com leis 
ocas 

 
equipamentos, imposta e taxas assim como todas as despesas necessárias a completa 

execução da oba pola  smoresa ontratada 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

i VERIFICAÇÕES E INTERPRETAÇÕES: 

Conpeie a 4 irma ernpielteira minucioso estudo de verifcaçao e comparação de todos os 
desenhos aos projetw, espccific -4yes e demais elementos integrantes da documentação técnica 
fuinecida pela PMA b n corno p ovidenciar os registros nos órgãos competentes 

Para efeito de 'nte pretação de divergências entre as especificações e os projetos prevalecerao 
stcs Caso surjam JuviJas, ca1 ,erá a PMA esclarecer.  

A planuno dn quantida es partes integrantes da documentação rornecida pela PMA, servuaci 
anbem para ecIsr cimeitos "m todos os itens de serviços atrave das indicações de caracteri'icas 
dimensões, unidac'es, quanticiailes e detalhes nelas contidas.  

Os valores inc insurrios dos serviços afins, que não constarem explicitamente na planilha de 
uar'ttdades de\ ra s 	onsid rado nas composições de custos do referidos serviços 

Os serviços de caráter oermanentes, tais como pronto socorro administração da obra limpeza 
0 	equipamentos naqu lários deverão ter seus custos inseridos na composição do EDI 

Nestas especifica, 	deve 'T icar perfeitamente claro, que todo1 os casos de caracterização de 
matenas ou eauIpIT' ntcs por determinada marca, fica subentnidido a alternativa "ou similar" a 
LnZ0 da fiscalização,  

2 - OCÕRRNCIA E CON POLE 

A empeitera ficará r,51brigada a manter na obra um livro diário de obras, destinado as 
a otações nela contiat&a ao co o andamento da obra bem como observações a serem feitas 'pela 
tiscalizaçao 

A empre a 	 1, em ecoirencia cc eventuais alterções teitas nos serviços de acordo 
ccn a fscaluzaçc iovcra  api  sentar  o "As Btalt' taves 	doc nentrs  que n  tornem necessários,  
aua copio plantas croquis, de enhe, detalhes etc.  

MATERiAIS A 	'REG .1k1 

O ar prego de qualquer material, com maior ênfase p 	o de acabamento como laotas 
oeiamcas faragerir esquadrias, metais ouças sanitárias 	etc estará sujeito a fiscalização que 
decidira sobre a ati lizujc) do mesmo 

Todos os 	 deverão ser previamente aprovados pia fiscalização antes da sua 
aplicação.  

1' empreteira será obrigada a mancar retirar qualquer material impugnado pelo 
ungenhero/arqu t-c. icaI dontro do prazo estipulado e d€.idan ente registrado no livro diero de 
abas 

mona Descritivo e E  pecificçao Téf.,nica 	 1 
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Estado dó Pará 

PREFEITURA MUNICIPAL DÊ ACARA 
4 FISCALIZAÇÃO: 

A fiscalização será exe ç da por engenheiro ou arquiteto desi gnado pela PMA. Cabe ao fiscal, 
sr,trc r o andamento das obras - elaborar relatórios e outros elementos informativos. 

O sesponsável pela fiscahzação respeitara rigorosamente o projeto e suas especificações ,  
devendo a MA, ser  consu ltada 1. ara toda e qualquer modificação. 

Em caso de iriexistérici ou omissão de projetos, compete:à fiscalização fazer a indicaçãoe 
rcceder as defin i ções necessã as para execução dos serviços, corno por exemplo, locais, padrões, 

modelos cores, etc .  

5-COMUNICAÇÃO E SOLIC1TA,ÇÃO 

Toda comunicação e solicitação deverão ser registradas no livro diário de obras, e quando 
ne-cssãrio, através de oficio o jiemorandos. 

O  RONTO SOCORRO 

- A empre'teira deverá rriinter no local da obra, um serviço d e  pronto socorro para atendimentos 
operarios que sofierem pequenos acidentes no canteiro de obraé 

7 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: 

contratada deverá manter na direção da obra um prepostQ com conhecimentos técnicos que 
perrnitaçn a execução com pen?içâo de todos os serviços, além dos demais elementos necessários á 
perfeita administraçç da obra cmo, almoxarife, apontado vigia e etci 

A contratada deverá conunicar com antecedência à MA, onome do responsável técnico, com 

'A MA fica rio direito d exigir a substituição do profissional indicado, no decorrer da obra, caso 
o mesmo demonstre 	 ~ite pericia nos trabalhos ou indisposições em executar as ordens da 
fiscalização 	 1  

A mão-de -obra a ser E inpregada, nos casos necessários, deverá ser especializada, onde será 
obrigatona a utilização dos equpamentos de proteção individual (EPI) apropriados a cada caso visando 
a melhor segurança do operáru juntamente com os crachás dos traba lhadores relacionados para obra. 

A contratada será resnsável pelas observâncias das leisdecretos regulamentos, portarias e 
normas federais, estaduais à municipais direta e indiretamente, aplicáveis ao objeto do contrato, 
inckjsív por suas subcontratadas. 

Durante a execução dos serviços, a contratada deverá: 

' Providenciar junto ao CREA as anotações de responsabilidades Técnicas - ATs 
reerntes ar' objeto do contrato e especificações pertinentes, nos termos da li n° 
649h- 77 
Fesponsabiliaar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos á 
legislação ocial e trabalhista em vigor, particularáiente no que se refere ao pessoal 
alocado nos serviços, objeto do contrato. 
Efetuar pag mentos de todos os impostos taxas e demais obrigações fiscais 
incidentes dit que vierem a incidir sobre o objeto do contrato ate o recebimento 
definitivo do berviços. 

v A contratada deverá montar um escritório na obra, com dependências confortáveis 
para uso ii fiscalização, dotado de pessoal e material necessário ao perfeito 
funcionamer!to e atendimento dos serviços de construção. 

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

Memorial Descritivo e Especificação Tecr'ca 



Estado do Pará 

MUNICIPAL DE ACARÁ 

:QtJIPtMENTOS, ANDAIMS E MAQUINAMOS :  

A contratada será respr1savei  pelo fornecimento de todos os equipamentos andaimes e 
nunános assim como pequeras ferramentas necessárias ao bom andamento e execução dos 
iv cos ate a sua corirk ão 

Os agregados seiáo estacados em silos previamente preparados 

4 LIMPEZA 

A contratada sem espansavel pela limpeza permanente oa obra durante todo o seu periodo de 
'e xecução sendo responsável t la retirada de todos os materiais excedentes oriundos do processo de 
ontruçáo da obra ccmc madas materiais brutos tijolos etc .  

III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

01 1.  -SERV1ÇOS PRELIMEINAh!S 

Placa da Obra 

A C ONTRAT;'x0P1 ser responsável por manter na entrada principal da obra placa de 
i' 4 icaç90 da mesma rriedin 3 00 x 2 00 metros conforme padrão adotado pelo Governo Federal 

LOBERTIJRAJFOkRO 

EsLrutura de maciert4 çaia teI a plan 

Se rá constr Ja a es1rhura de madeira do telhado para o d4osi o as madeiras utilizadas na 
execução do telriado trao 3 lei tipo maçarandua angelm veimlho ou similar, com dimensões 
compatives com o vrtJ  da CDI 

Tema plan 

As telhas sc ]O ao tip 'r plan fixadas na estrutura da coíbe rtã0 obedecendo as especificações 
tccnicasdo fab ricante,, A coíoç âo será feita dos beirais para as cuteiras e em faixas perpendiculares 

cumeeiras sendo o sentid da montagem contrario aos dos, veitos dominantes nbedecen o o 
uctalharnento do prujeto 

imuntzaçao p/madera cicarb Çlineum 

O madeirarro to esti tural (tesoura terças caibros r i pas , 	devera ser pre v iamente 
rflunizado com produt speuiico para esse fim e apiovado pela FItCLlLAÇAO 

teholocação de Fkir em l)t1bri de PVC 

Para qualquer tico de rec  devem ser obedecidas as segu iies diretrizes gerais 
Nive lamento dol s foi 	e alinhamento das respectivas jura3. 
leste de tojas 'is inc alaçôes antes do fechamento do forço 
Lrcaça cl s 'uninar ias ,  difusores de ar condicionado ou otitrq° sistemas 
Dever) se utilizados fe rramentas e acessórios indicados frio f2bricante 

M~,moriaí Descrit i va e Esrecificaç ão Tenia 
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RA MUNICIPAL DE ACARÁ 

Ytorro de PVC devera 
i.ua de madeira  (Bdrrote< 

stdc 'e deverão ser utiUzada 
Ojcrro deverS possui 

!inqrtar.conforme orientação d 
Na entrega final das oh 

tnwteamento em madeira d 

Todo o Barrotemento 
2 perfeitamente fixadas 

deverá ser perfeitament9 
1 

rirvei' 
sei superior a 60 cm. 

Revisão Geral do telhado: 

.Será revisada toda  ac 
As telhas danificadas 

a fiscalzaçao Já as telhas reti 
'.ocMl apropriado. Não Será perr 

—Os locais de rriadeH 
omprorneticias de qualquer for 

espessura mínima de 10 mm, de cor branca e deverá ser fixado à 
rito) . O forro deverá ser fixado com suas peças sempre no menor 
as as peças de acabamento como roda-forro e emendas. 
antes de sustentação, ou estrutura: com resistência suficiente para 
bricante. 
o forro deverá estar limpo. 

1 pára forro PVC: 

erá ser executado com madeira de .pinheiro, com dimensões mínimas 
trutura do telhado, tendo a face inferior aplainada. O Barroteametito 
em sua face inferior, e o distanci$nento entre as peças não deverá 

)ertura com a retirada das telhas danificadas. 
,verão ser retiradas, encaminhadas a descartadas conforme orientação 
idas para auxílio na colocação das calhas deverão ser armazenadas em 
tida a reutilização de partes ou peça$danificadas de telhas. 
mento defeituosos, com apodrecimento, estruturas quebradas ou 
ia deverão ser removidas para posterior substituição. 

oa - ÍNSTALAÇOE$ ELTRK4 

Os serviços de instalações elétricas e de lógica obedecerão às normas da ABNT e normas das 
uOitQeiÓnãrtas locas 

Será instalado quadros de distribuição de embutir para 16 disjuntores com barramento 
TrN±Teria 127v fabricante Cómar ou Similar. 	 . . 

Os disjuntores utilizados no quadro de distribuição devem ser IDIN, fabricante GE ou Similar. 
As tornadas universais deverão ser da Periex ou Similar. 
Todos os interruptores devem ser para 1OA-250 v Fab Perle ou Similar instalados em caixas de 

VC4' x2". 	 . 
As iuminãrias serão Tipo Calha de sobrepor 2x1 8W; 
Os pontos de drenos deverão ser instalados conforme projeto. 
Deverão ser fornecidos, e instalados cabos condutores de cobre de 25 mrn 2. 40 mm2. com  

solarnçritos e nus, conforme projeto. 
Todos os etetrodutos serão de PVC (normatizados), Fab.'Tiare, hidrosol ou Similar, rigido, 

rosqueado, com acessórios, rcspectivos diâmetros e bitolas indicados no projeto e conforme a planilha 
r3ç luantidades 

A haste de ateriamentocopperweld com conector e dimensões de 518" x 3,00 m, conforme o 
; )UjetQ. 

04 - IW$TALAÇÕES HlDRO ANITARIAS 

Os serviços de instalações hidro sanitárias obedecerão ás normas da ABNT e normas das 
Loicãssionárias locais,  

s instalações serão executadas em tubos de PVC normalizados, Fab. Tigre, Akros ou Similar, e 
com diâmetros de acordo cornos projetos. 

Os pontos de esgoto e água existentes serão revisados com t a substituição de tubos e conexões 
rjar4fjcados e quebrados,  

Memorial Descritivo e Especificação Téc-nica  
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MUNICIPAL DE ACARÁ 

1 

Os, metais e aces6rios serões da marca Deca, ou similar. O fabricante deverá manter 
s 4ericia 

 
técnica autorizada 1daí (no estado do Pará), com peças de reposição. 

As posições relativas ds diferentes peças serão, para cada caso, resolvidas na obra pela 
allzação, devendo, contudo. 

1 
rientar-se pelas indicações constantes nos desenhos do projeto. 

Todas as louças  (portas toalhas, saboneteiras, papeleiras, caixas de descargas e chuveiro) 
crfl sprovadas pel tisdalizaçán. 

Será fornecido e nstalad'ps uma bancada de granito com pia da embutir. 

06-PINTURA 	
1 

#.crí9ca com massa es lador: 

ntes de efetua( qualqçier serviço de pintura, a CONTRATÂDA deverá efetuar a retirada as 
.ocias as :infiltrações e tincase$isterjtes na alvenaria e junto às esquadrias externas e internas com 
ciatamento adequado pra cada situação, devendo ser utilizado hii4ro-jateamento com hipoclorito as 

suras tratadas com arqarnass semi-flexível, e duas demãos de mprmeabilizante acrílico 
As superficies a serer intadas deverão ser examinadas e corrigidas de quaisquer defeitos 

sntes da execução Jos serv'y Todos os cuidados quanto às superfícies estarem secas e 'impas e 
precauções quanto aq intcrv o de tempo, entr demãos, dev?rào ser observados, conforme 
recomendações das Normas Bri ileiras. 

Cada demão re tinta s poderá ser aplicada quando a procedente estiver perfeitamente seca 
observar um intervalo e 2 hei s entre duas demãos sucessivas. 

Deverá ser aphcado sc ador acrílico para paredes em civas demãos da marca SUVINIL ou 
.lai. oservando-ce o interve de secagem mínimo, e diluído conforme recomendações do fabricante. 

Deverá ser apheada €!lixada massa ACRILICA da marca SUVINIL ou similar de mesma 
qusudade, de forma a obter sLlp.yfície perfeitamente lisa, regular e limpa, pronta para receber pintura. 

Deve ser aplicada com desempenadeira de aço ou espátula sobre a superfície em camadas 
fina,s esücessivas. Aheda a 1]demão, após um intervalo mínimo de três noras, a superfície deve ser 
,ixada com lixa de grão 100e 0 a fim de eliminar os relevos; deve-se aplicar ar demão corrigindo o 
i ,jv!amento e, após o período i' secagem, proceder ao lixamento final. 

te ilalte sobre maeir e! ma a e selador: 

t1as esquadros de rriJeira, a preparação se fará com o lixarriento e limpeza das superffties 
.:c'cção das imperfeições utiIiando massa a óleo, lixamento para n.vlamento para depois aplicar o 

rp)j bis marcas Coral, SuvnUIou Similar. Toda superfície pintadn deverá apresentar, depois de pronta, 
tiícjr iidade quantc a txtura, ènalidade e brilho. 

EmaIte Sob,e Earr.' 

As grades, p 'res de ërro, bem como os mastros, deverão ser pintados com Esmalte Suvinil ou 
rigorôsamente simia, ii cor F reta e Camurça, acabamento Fosco, de acordo com projeto arquitetõnico 
com 02 (duas) demãos e ntei\tlo  de 24 horas entre as demãos. 

Devera ser apiicada .nt;-ferruginoso nas esquadrias me!alicas em duas demãos da marca 
CORAL ou similar jhsbrvandorsa o intervalo de secagem mínimo e dluido conforme recomendações 
rio abricante, / 

Todas as dsQuadrias i similares metálicos, etc., a serem pintados, deverão ser emassadas com 
a aplicação de masTa plr-stica para correção de defeitos mais grosseiros, pois esta não dá acabamento 
.pa ,rfeito2 e após sua secagem xar e aplicar massa rápida Luxfoidr3, em ramadas finas, para correção de 
pequenos defeitos, que será posteriormente lixada com lixa de 220 á 400 para acabamento liso. 
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Estado do Para ir 

PREiU 
- LIMPEZA 

A contratada deíri 

RÃ MUNICIPAL DE. ACARA 

a limpeza diária da obra para que não atrapalhe as atividades nos 

o entulho do terreno e cuidadosamenteirrpos e varridos todos os excessos. 
era 

1 

o cuidadosamente limpos, retirando-se toda e qualquer sujeira aderente. 
ntr 1 jperficie uniforme, isenta de qualqier impureza, manchas e outras 
-se eu perfeita condições de iJtilização. 
as ee1entos vazados, revestimentos, apar e lhos sanitários, etc. serão limpos ,tia la

~,í 	
de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes 

e registros serão limpos com escova e sa bão, até que sejam retirados todos 
Du re,sflingos oa pintura. 
,anitát'bs serão abundantemente lavadas removendo-se com cuidado todo o 
o nL, jlocação das peças 

le pc 1sagem assim como as sifonadas deverão ser abertas para irnpez e 

lura' 1  àeverao  ser testadas quanto ao seu funcionamento e o perfeito 

is deMâo ser perfeitamente limpas retirando-se toda e qualquer impureza 
's d luminaçao deverão ser rigorosamente limpos e polidos observando-se o 
s me mos e o estado das lâmpadas. 

.cra!s setores 
Sara removido t 
Todos os pi soa 

avanos, a fim de aç.ft 
nperfeicões. enconth3ni 

Todas as  alva n~ 
abundante e cuidado s 

1 
a r  

sevos dê limpeza. 
Todas as tornbir 

os vestigios de sujeira 
Tódas as lou 

excesso de massa utiZ 

Todas as caixa 
ronação de detritos 

Todas as feci 
nive1arnento das portas. 

Todas a; barca' 
Todos os aparei 

•I 

as esquad rias d1vêrão ser convenientemente limpas, polidas e lu b rificadas as uobrauiças, 
J uras .  

/1 

Cuer Unrú 
ENGENHE'TA,JCWIL 

CREAIPÀ 150276572.9 
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Estado do Para 
PREFEITURA MUNICIPAL O ACARÁ 

MEMORIAL DES 

— MEMORIAL OESLRiTIVO 

Este memorial deticritivp t 
obras e serviços relativos Y,  4brs 
Acará/ Pará conforme os OrojéVp 
sociais equipamentos, imbotc 
execução da obra oeL empr9a c 

'1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

como objetivo estabelecer as normas e condições para a execução de 
de Reforma da L.JBS, sito Comunidade Genipauba no municipio de 
compreendendo o fornecimento dqs materiais, mão-de-obra com leis 
e taxas assim como todas as oespess necessárias a completa 

ontratada. 

iteira, minucioso estudo de verificação e comparação, de todos os 
cações e demais eleméntos integrantes da documentação técnica 
•rovidenciar os registros nos órgãos ,  competentes. 
o de divergências entre as especificações e os projetos, prevalecerão 

ré a PMA esclarecer. 
$ partes integrantes da documentação fornecida pela PMA, servirão 
n todos os itens de serviços, atraès das indicações de caracteristicas, 
se detalhes nelas contidas. 
dos serviços afins, que não constarem explicitamente na planilha de 
do nas composições de custos dos referidos serviços. 

	

us servioos.e.acan 
	rrianentes tais como pronto 'oYjro administração da obra limpeza 

	

da obra equipanieritos e rn 
	nos deverão ter seus custos insen.os na composição do BOI 

	

Nestas especificae. de 
	r perfeitamente claro que todo'; os casos de caracterização de 

	

matérias ou equipe n'eito 
	

determinada marca, fica subentendido a alternativa "ou similar" a 
10110 da fiscalização 

2OCORRÊNCIA ECOtTRE: 

A empreiteira ?1carã obrigada a manter na obra um livro diário de obras, destinado as 
anotações pela contratada core o andamento da ohra, bem como observações a serem feitas pela 
fiscalização. 

.A empre3an.sr.ronsácl, em decorrência de eventuais alterações feitas nos serviços de acordo 

	

com a'fiscah 	 pr zaçào, de',orá 	a sentar o "As Bullt" através de documentos que se tornem necessâios, 
m tais coo, plantas, coquis, di'enh )s, detalhes, etc. 

3 - 

 

MATERIAIS A "i ilflEÇ4fl: 

nem ,-.rcv1, - n ,i, c.'r material com major ênfase nm n f1 acabamento como int c • ' 	'1' 	, •' 	 •••.#••••••'••'•,• 	••• 	-Q 
 

v''. 	 • 	.• , • 

fe ragcri 	e Ldc 'as metais louças sanitárias e -'tc estará sujeito a fiscalização, que 
bre a citi i zer o de,  mesmo 

	

dos os r ar, i 	leverao ser previamente aprovado, pela fiscalização antes ca sua 

er p eira será obrigada a nnndar retirar qUalquer material impugnado pel 
/arqui , f', ei -1 ntro do prazo estipulado e devidamente egistrado no livro diario de 

Mnmonal Descritivo e Esperificaçai T tnica 

- VERIFICAÇÕES E INTERPRETAÇÕES 

Compete a 'inTia emip e 
desenhos dos projetos ept'i if 
fornecida pela PMA, h rn c9rr10 

Para efeito de. inmtprc.taç 
cates Caso surjam duvidas cabe 

A planilha de- qiiantide 
arribem para esclarecimentos,  
dimensões unidades qua itidr1e 

Os valores QÕS insunlç 5 



• 	

. 

• 	 £ 

Estado do Pará 

PREFEItURA MUNICIPAL DE ACARÁ 
4- flSCALIZAÇÂO:' 

Afiscalização será exerJda por engenheiro ou arquiteto designado pela PMA. Cabe ao fiscal, 
chficar o andamento das obrase elaborar relatórios e outros elementos informativos. 

O responsável pela fisalizaçào respeitará rigorosamente o projeto e suas especificações, 
deverdo 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 necesd rias para execução dos serviços, como por exemplo, locais, padrões, 
modelos cores, etc.  

5-COMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO: 

Toda comunicação e slicitação deverãoser registradas no livro diário de obras, e quando 
nec@ssrio, através de oficio ou memorandos. 

6 - PRONTO SOCORRO 

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

7 - AIMINISTRAÇAO DA OBRA: 

A contratada devera manter na direção da obra Um preposto, com conhecimentos técnicos que 
pe.-iitt4m a execução nom perfeição de todos os serviços, além dos demais elementos necessários à 
perfei?ã'administraâu da obra como, almoxarife, apontada vigia e etc. 

A contratada deverá comunicar com antecedência á PMA, o nome do responsável técnico, com 
ogativas pretissiona5 	 .: 

PMA fica no direito de exigir a substituição do profissional ibdicado no decorrer da obra, caso 
demonstre iisufIcRi te pericia nos trabalhos ou indisppições em executar as ordens da 

o. 
mão-de-obr a ser 	pregada, nos casos necessários, deverá ser especializada onde será 
a utilização dos equ pamentos de proteção individual (EPI,), apropriados a cada caso, visando 

egurança noperãd juntamente com os crachás dos trabalhadores relacionados para obra. 
contratada será resohsávei pelas observâncias das leis, decretos regulamentos, portarias e 
'derais, estiduais O municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato 
or suas subcuntratadas 
irante a execução dos serviços, a contratada deverá: 	- 

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

J Responsabli ar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos a 
legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal -. 
alocado nos erviços objeto do contrato 

/ Efetuar pagimentos de todos os impostos, táxas e demais obrigações fiscais 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato ate o recebimento 
definitivo do. serviços. 

/ A contratadá deverá montar um escritório na obra, com dependências confortáveis 
par uso d fiscalização, dotado de pessoal e . material necessário ao perfeito 'k 
funci6namento e atendimento dos serviços de construção 

V A vigencia sara ininterrupta por conta da contratada ate o recebimento definido da \ 
obr 

M mortal Descritivo e Especificação Técnica 
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A contratada será rés nsável pelo fornecimento de todos 	equipamentos, andaimes He 
'nqi" anos, assim como peqinas ferramentas necessárias ao bom andamento e execução dos 

, enVIÇOS até a sua coi jusão. 
Os agregados serão estl?ados  em silos previamente preparados, 

3—LIMPEZA: 

A contratada sera respoilsável pela limpeza permanente da ora durante todo o seu periodo de 
execução- sendo respo 1 sãve? pr Ia retirada de todos os materiais e*dentes oriundos do processo de 
construção da obra, corno madf ras, materiais brutos, tijolos, etc. 

HI— ESPECIFICAÇÕES TÉCNIÇAS - 

01 - SERVIÇOS PRLlflElNPS' 

Placa cia Obra: 	- 

' A ..ONTR4T.DA ser '  responsável por manter na entr1a principal da obra, placa de 
identificação da mesma  medir\ 300 x 200 metros conforme padrd adotado pelo Governo Federal 

Denjohção e Re.ncs,a nan 	 E  

Serão retiraas as esci adrias existentes indicadas no projeto  em aproveitamento. 
Será executb&a 	iolição do piso cerâmico, conforme: indicado em projeto, devendo os 

iessduos provenientes deste s$ 'iço ser retirado em bota for. 

02 EUADRIAS 

- Será execu4ad a rcrilocaçáo de folhas de Portas de Pássagem ou Janela, considerando 
reaproveitamento do material, onforme indicados em projeto. 

Sera nstaladubalancirlJem madeira nos banheiros dos usuários,, conforme indicado em projeto 
com o mesmo padrão 	exisi,'ntes 

O3TPISOS 	
: 

Camad ris gular2a L1'a: 

todos os i54 , barrento em cerâmica, levarão uma arqâmassa de cimento, areia média 
ou qrossa no trsço 14, is e s., um 02 cm com a finalidade de niveir para receber o revestimento final, 
obedecndo aos s i a li irticlinaçôes previstas para o acabamento que os deve recobrir. A 
regularização das hres parz os pisos com acabamento em argamassa de alta resistência, será 
executada com argdçnàssa dE. cimento e areia média ou grossa traço 1:3 desempenado e com 
espéssura de 03 ci. 

] 	 -' 

hiando o 
	 flpregar for de origem natural (v4, granito), o assentamento somente 

Bi feito cc 	 o da HSCALIZAÇÃO 
referida 	 o caimento do piso acabado de acordo com a seguinte relaçã 

Arcas se 
Áreas rrn 	 ~5x51.5% em direção ao ralo ou é poda de salda; e 



serviços de 
nárias locais.: 
instalações s 
erros de aco.rt 
pontos de es:  

)S e quebrado 

URA 

PREFEI111 
- Boxes de banheiros: il 

2uu ou , similar CP II ' Z32. 
Areia com grariulome ri 

Lajota cerâmica - REI IV - (Part ã 

Os pisos dterrninad9s iE 

co'üOerrapante, PEI IV, Tipo A, a 
eia fiscalização.  

A argamassa colante iri4 
O rejunte utilizado será I?  

n 
04. -  INSTlifillLAÇÔE9 E,LÉTRIG 

ôs serviços de italaç s 
ucirlcesslonárias locis. 

Osserviços de instalaçe 
doncesslo'nárias loceis» 

Será  executada 	revi 
interruptores, caixas e fiaçâb. ll 

As tomadas uriiv 
Todos os interru 

PVC 4"1 x Z. 
Todos os eletrc 

rosqucado, com aceFs 
de qua ntidades 

Estado do Pará 

MUNICIPAL D ACARA 
N em direção ao ralo. O cfthento utilizado será Poty. NassaU, 

dia ou grossa. 

Médio):  

projeto receberão acabamentõJem lajota cerâmica 35cmx35cm, 
icante Porto Rico, Cecrisa ou Sirilar, a lajota deverá ser aprovada 

Argamassas Belém ou similar. 
rminada pela fiscalização. 

normas da ABNT e normas das 

normas da ABNT e normas das 

a substituição de tomadas e 

fabricante GE ou Similar. 

Similar, instalados em caixas de 

are, hidrosol ou Similar, rígido, 
no projeto e conforme a planilha 

trializada utilizada será da Ou 
Quartzolit ou Similar, na cora 

elétricas e de lógica obedecerão 

elétricas e de lógica obedecerão 

dos pontos elétricos existente. 

quadro de distribuição devem ser 
-ão ser da Periex ou Similar. 
Ti ser para 1OA-250 v, Fab. Perle. 

de PVC (normatizados), Fab. 
ctivos diâmetros e bitolas indicac 

ntes de efetuar 
infiltrações S.trir 
: adequado par 
atadas com arga 
s superfíci5à s 
execução d$ SE 

s auantoHao i 

RO--SANITÁRIAS: 

stalações hidro sanitárias obedecerão às normas da ABNT e normas das 

w exEcutadas em tubos de PVC normatizados Fab Tigre Akros ou Similar, e 
com o1s projetos 

do e pigua existentes serão revisados com a substituição de tubos e conexões 

ilquer serviço de pintura! a CONTRATADA deverá efetuar a retirada de 
is' existentes na alvenaria e junto as esquadrias externas e internas com 
céda situação devendo ser utilizado hidro-jateamento com hipoclorito as 
iasa semi-flexível, e duas demãos de impermeabilizante acrilico 
rem pintadas deverão ser examinadas e corrigidas de quaisquer defeitos 
vilms. Todos os cuidados quanto às superfícies estarem secase limpas e 
tevalo de tempo, entre demãos, deverão ser observados, conforme 

E rasdeiras 
a só poderá ser aplicada quando a procedente estiver perfeitamente seca 
horas entre duas demãos sucessivas 

Memorial Descritivo e Especificação Tecnica 

Cada 
observat um 'alo de 24 



Estado do Para 

LIRA MUNICIPAL DE ACARÁ 
iJor acrílico para paredes em duas demãos da marca SUVINIL ou 
de secagem mínimo, e diluído confome recomendações do fabricante. 
ixada massa ACRILICA da marcaISUVINIL ou similar de mesma 
hcie perfeitamente lisa, regular e limpa, pronta para receber pintura, 
desempenadeira de aço ou espátulâ sobre a superfície em camadas 

iemâo, após um intervalo mínimo de três horas, a superfície deve ser 
), a fim de eliminar os relevos; deve se aplicar a 2a demão corrigindo o 
secagem, proceder ao ixamento fin4 

e selaclor: 

ra, a preparação se fará com o 
ido massa a óleo, lixamento pai 
i Similar. Toda superfície pintada 
alidade e brilho, 

to e limpeza das superfícies, 
mento para depois apUóar o 
apresentar, depois de pronta, 

bem como os mastros, deverão 
e Camurça, acabamento Fosco, 

de 24 horas entre as demãos. 

pintados com Esmalte Suvin ii  
acordo com projeto arquitetônico, 

-ferruginoo nas esquadrias metálicas em duas demãos da marca 
o intervalo de secagem mínimo, é diuido conforme recomendações 

luares metálicos, etc., a serem pintados, deverão ser emassadas cphi 
a correção de defeitos mais gro'seiros pois esta não da acabamento 
e aplicar massa rápida Luxforde em camadas finas, para correção de 
riormente lixada com lixa de 220 à 400 para acabamento liso. 

Deverá ser aplicada 
jalidade de forma a obter su 

Deve ser aplicada cor 
,lr.as e sucessivas. Aplicw.1a a 
I1xada, com lixa de g rão'  190 a 
'Hv$amento e, após c pE Ibdo 

Esmalte sobre mado il ~ 	nu 

Nas esquadii 	p1 
correção das imperfeiço 1 	uti 
ve rn i z das marcas Gora 	uvii 
uiuiormjdade quanto á texura, 

Esmalte Sobre Feri o  Il 

s grades, p9ftoes de 
rigorosamente si riili 4a Hr 
com 0 (duas) demids 17 inter 

Deverá se prcado 
CORAL ou similar, pbservand 
do tGricante. 

Todas as enadrias 
a aplicação de mas 1 , 
perl e após su seagcrr. 
pequenos defeitos. rlue seca 

07- LIMPEZA 

...,.-.Ã.'. -L..,.n.-Á 

Todos os 
lavados. : a fim d 

Todas as 
b3 ndàie  e cuid 

ilho do terreno e cuidadosamente 
idadosamente limpos, retirando-í 
iperfície uniforme, isenta de qu 
perfeita condições de utilização- 
ients vazados, revestimentos, ai 
idos, de modo a não serem dal 

a limpeza diária da obra para não atrapalhe as atividades.nos 

Ds e varridos todos os excessos. 
da e qualquer sujeira aderGnte, 

impureza, manchas e outras 

D5 sanitários, etc, serão limpos 
outras partes da obra por estes 

•ft VI4J LC Ml! IJCLC 

'Todas as tçirneiris e rtgistros  serão limpos com escova e sabão, até que sejam retirados todos 
os vestígios de suj e iras lSou

sad 
 pingos da pintura. 

- 	
. 

 

	

ocas as 	asçtJrias serão abundantemente lavadas, removendo-se com cuidado todo o 
:esso de massa u li'ado n coloação das peças. 

	

Todas as 	" de prtissagem, assim como as sifonadas, deverão ser abertas para limpeza e 
remoção de detri tos  

-Todas as,¶ehduicn" deverão ser testadas quanto a seu funcionamento e o perfeito 
nivelamento das 

Todas as IKu l i ,i ,1d?s dzverão ser perfeitamente limpas, retirando-se toda e qualquer impureza. 
Todos os apdlhc 4 iluminação deverão ser rigorosarrenle limpos e polidos, observando se o 

perfeitõ funcionamento dc rtsmos  e o estado das lâmpadas. 
"todas as eU'adrias deverão ser convenientemente limpas, polidas e lubrificadas as.cbradiças 

ncos e 
 

fechadura.  
morial'Descritivo e Especificação Teonica 
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Este mernorial 
obras e.serviços 1 

Acará/ Pará, confc 
odiais .equiparn€ 

execução Øa obra 

11 DISPOSIÇÕES 

1 VERIRCAÇOE 

Compete a 
esonhos dos prc 

fomcida: pela PM/ 
Para efeito 

 -:aA olanilha 

(.)s se 
da,obra 'equi: 

PJpt2s- ç#snfl( 

JUI4U-U4 itbÇflhlLtI 

2-OCORRÊNCI) 

A emprei 
anotaoés pela c 
TiSC.5IlZ5ÇO. 

tdis coro, planta 

- MATERIAIS 

flrïnt 

decidirá sobre a 
Todos o 

aplicação. 

obras. 

MEMORIAL DE 
I t 

como objetivo estabelecer as normas e condições para a execução de 
de Reforma da UBS, sito Comirudade Baiaquara no município de 

js compreendendo o fornecimentc dos materiais, mão-de-obra com leis 
e taxas, assim como todas as espesas necessárias à completa 

ETAÇÕES: 

)[piteira, minucioso estudo de verificação e comparação de todos os 
íicações e demais elementos integfantas da documentação técnica 
providenciar os registros nos órgãos competentes. 
çào de divergências entre as especificações e os projetos, prevalecerão 
erá a PMA esclarecer 

çles partes integrantes da docurneqtaçao fornecida pela PMA, servirão 

tl m todos os itens de serviços, atravs das indicações de características 
es e detalhes nelas contidas. 

:s dos serviços afins, que não constarem explicitamente na planilha de 
'rado nas composições de custos dos.  eferidos serviços. 
perma'ientes, tais como, pronto socorro, administração da obra, limpeza 
hários deverão ter seus custos inseidos na composição do BDI. 

ca' perfeitamente claro, que todos os casos de caracterizaçáó de 
çcZterminada marca, fica subentendido a alternativa "ou similar" a 

E. 

brigada a manter na obra um lWro diário de obras, destinado as 
re o andamento da obra, bem como observações a serem feitas pela 

1, em decorrência de eventuais altdrações feitas nos serviços de acordo 
.sentar o "As Bula" através de documentos que se tornem necessários, 
..anhos, detalhes, etc. 

er material, com maior ênfase pia o de acabamento, como ljotas .. 
ias, metais, louças sanitárias e e 	estará sujeito a fiscalização, que 
mesmo. 
leverão ser previamente aprovad 	pela fiscalização, antes da sua 

obrigada a mandar retirar44lquer  material impugnado pelo 
ntro do prazo estipulado e devid nente registrado no livro diario de 

morial Descritivo e Especificação Tnica 

Estado, do Pará 

MUNICIPAL DE ACARÁ 
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Estado do Pará 	 ' 

LJRA MUNICIPAL DE ACARÁ 

da por engenheiro ou arquiteto deignado pela MA. Cabe ao fiscal, 
elaborar relatórios e outros elernen 1tps informativos. 

3lizaçào respeitará rigorosamente, 1  p projeto e suas especificações, 
ara toda e qualquer modificaçao 
ou ornissao de projetos, competq3 fiscalização fazer a indicação :e 
as para execução dos serviços crno por exemplo, locais, padrões, 

modetos, cores etc.  

Toda comuni 1&ã 
necessário, através d cfic 

6- PRONTO socorb: 
- A empreiteii dev 

dos qpçrérios que sofrerer 

7 ADIIIINISTRAÇAO DA 

A contratadadeve 
prffl!n1 a execuçâo cpr 

erfeíta administraço da 

A coritratadSIieve 
su$ preo ogativas prpfissi 

A PMA fica do din 
o mesno demonstr bis 
Ïiscafl±àção. 

A mão-de oba a 
nhrinatóri 	iitilizac,i do  

deverão ser registradas 
	

livro diário de obras, e quando 

a rnter no local da obra, um serviço de 
1
pronto socorro para atendimentos 

acidentes no canteiro de obras. 

)FiFtA: 

a m, nter na direção da obra um preposto, com conhecimentos técnicos que 
peeição de todos os serviços, além dos demais elementos necessários à 

,r frmo, almoxarife apontada vigia e etc 
kçiiunicar com antecedência à PMA, o nome do responsável técnico, com 

naie. 
to '  de exigir a substituição do profissional indicado, no decorrer da obra, caso 
ciente perícia nos trabalhos ou indisposições em executar as ordens da 

ar mpregada, nos casos necessários, deverá ser especializada, onde será 
eqL-Jpamentos de proteção individual,(FPI),  apropriados a cada caso, visando 
ári juntamente com os crachás dos trabalhadores relaciohados para obra. 

+save 1  pelas observâncias das leis» 	 m decretos regulaentos, portarias e 
is 

!on 
 municipais direta ,e indiretament aplicáveis ao objeto do contrato, 

tacas. 
dos serviços, a contratada deverá: 

iar; junto ao CREA as anotações de responsabilidades Técnicas ART5 
3U objeto do contrato e especificações pertinentes, nos termos da lei n° 

bilizar-se pelo fiel cumprimento de todasas .Jisposiçes e acordos relativos a 
social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal 

os serviços, objeta do contrato. 
ag amentos de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 
c i que vierem a incidir sobre o obeto do contrato, até o recebimento 

Joi, serviços. 	 - 
ad -  deverá montar um escritório na çbra, com dependências confortáveis 
[ct fiscalização, dotado de pessoal- e material necessário ao perfeito 

ier tto e atendimento dos serviços de construção. 

l Descritivo 
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-i 

- EQUIPAMENTOS,  

A c,- :,tratada 
n''aros assim Ci 

"coa até a sua com 
Os agregados 

- LIMPEZA. 

A contratada a 
execução, sendo resp 
t'crlstruçào da obra, co 

SERVIÇOS PR El. 

laca da Obra: 

A CONTRATJ 
ticaçao da mesrn. 

CÕRE'TuRM:t 

Esftútúri.de madeira 

Sã canstruíc 
execução , do telhilo 
:'O! —11páveS com o por 

Telha plan (Passarei 

;Ateihas ser 
a.r ices do fabricante 
a :ir eerras sendo 
letalhamejilo do proç 

vÃ afl p/madeir 

. Õ.made i ram  

de Foi 

E MAQUINAMOS:  

sável pelo fornecimento de todos os equipamentos, andaimes e 
as ferramentas necessárias ao brim andamento e execução dos 

dos em silos previamente preparados 

Iresporivel pela limpeza permanente da obra durante todo o seu período de 
sável pie ii retirada de todos os materiais excEfentes oriundos do processo de 
q. rnAdes, materiais brutos, tijolos, etc. 

i i 

kIl - ESPECIFICACÕES TÉCNICAS 
1  

E$ARE 

será inesponsável por manter na entraa principal da obra, placa de 
imdindo ,00 x 2,00 metros, conforme padrão adotado pelo Governo Federal. 

ara teIh 	lan: (Passarela) 

a estru 1'da  de ndeira do telhado para o depósito, as madeiras utilizadas na 
arao de 	tipo maçaranduba. angelim vermelho ou similar, com dimensões 

tipo pan fixadas na estrutura da cohertLua obedecendo as especificações 
ocaçiLi será feita aos berrara para as c.imeerras e em faixas perpendiculares 
tido , 1 1a montagem contrario aos dos ventob dominantes obedecendo o 

irlxyh  
1 
  eum 

o iLei-tru 'irei (tesoura, terças, caibros, ripas,. etc.) deverá ser previamente 
ecíf para esse fim e aprovado pela FlSC.LIZAÇÁO, 

irni de PVC 

o de  fc1ro, devem ser obedecidas as seguintes diretrizes gerais: 
forro e alinhamento das respectivas juntas 

as insta ações antes do fechamento do forro; . 
rrinárra difusores de ar condicionado ou outita sistemas; 	 » 
idos lã , ramentas e acessórios indicados peio  fabricante; 	 , 

1....- 

Mérorial Descritivo e Especificação Técnica 	 CN 3 
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Q forro de E 
estrutura de madeir 
sei idb é deverão sei 

,...OL,forro devÉ 
ijprrtar Conforme ori 

Na entrega fn 

Barroteamento em r 

..

Todo o Barra 

-\ 	x 2 pereitament 

ser. superior a 60 c 

Revisão Geral do 

Estado do...Pará ..... 
URA MUNICIPAL DE ACARÁ 

a er espessura minima de 10 mm de cor branca e devera ser fixado a 
13ento) O forro deverá ser fixado com suas peças sempre no menor 

,1tàdas as peças de acabamento como roda-forro e emendas, 
ir ;tirantes de sustentação, ou estrutura com resistência suficiente para 
icfabncante 

o forro deverá estar limpo 

J+eI 
para forro PVC 

flo cvera ser executado com madeira de pinheiro com dimensões minimas 
5 alastrutura do telhado tendo a face inferior aplainada O Barroteamento 
ve4o em sua face inferior, e o distanciamento entre as peças não devera 

'As telhas 
fl da 	aliacão Já 

Os locais 
oinpromeudas de 

Calha em Chapa 

Será torne e.:nstE 

tura com a retirada das telhas danificadas. 
wão ser retiradas, encaminhadas descartadas conforme orientação 
3S para auxilio na colocação das calhas deverão ser armazenadas em 
a a reutilização de partes ou peça* :danificarias de telhas. 
Bnto defeituosos, com apodrecidiento, estruturas quebradas ou 
deverão ser removidas para poste.ix substituição. 

uma calha em chapa de aço na pasareIa que será construída. 

03 - INSTALAÇOE 

'flt Qru're, 

L rev 
interr 

os inteiitpres 

os eletroiutos 
com acessórios, :  
ies 

serviços 

elétricas e de lógica obedecerão as normas da ABNT e normas das 

ão dos pontos elétricos existente,,'com a substituição de tomadas e 

no quadro de distribuição devem ser, DIN fabricante GE ou Similar 
averão ser da Perlex ou Similar 
-,vem ser para 1OA-250 v Fab Perlex ou Similar, instalados em caixas de 

erão de PVC (normatizados) Fab Tigre hidrosol ou Similar, rigido 
spectivos diâmetros e bitolas indicados no projeto e conforme a planilha 

ANITARIAS 

oes hidro sanitárias obedecerão as normas da ABNT e normas das 

?cutac4as em tubos de PVC normahzdos Fab Tigre Akros ou Similar, e 
os projetos 
água existentes serão revisados com a substituição de tubos e conexões 

morial Descritivo e Especificação Ténica  

P'ic .  

»e qi 

07- 

,conc 

com 



Á'at 

PRF 

com 
As.superticie 

antes da execução c 
precauções, quanto 
recomendações das 1 

Cada demão 

Dv-'vera ser 

Dêrã ser 
çandade,...de forma a 

Deva ser apli 
Tias e sucessivas A 
xada com lixa de 9F 
ivelamento e apoc, c  

serviço de pintura, a CONTRATA 
entes na alvenaria e junto às esc 
tuação, devendo ser utilizado hidr 
m.i4iexível, e duas demãos de impc 
tadas deverão ser examinadas e 
odos os cuidados quanto às supe 
de tempo, entre demãos, çevË 
iras. 
derá ser aplicada quando a pocé 
ntre duas demãos sucessivas. 
r acrílico para paredes em uas 

3 secagem mínimo, e diluído cohfor 
ada massa ACRÍLICA da marca: 
de perfeitamente lisa, regular e limp 
es.emenadeira de aço ou es$tul 
mõo, após um intervalo mlnimo.'de" 
a fim de eliminar os relevos; deve-
cagem, proceder ao lixamento `na 

selador 

deverá efetuar a retirada de 
idrias externas e internas corri  
atamento com hipocbrito, as 
eabilizante acrílico. 
rriidas de quaisquer defeitos 
:ié estarem secas e limpas é 
o . ser observados, conforme 

nteYestiver perfeitamente seca, 

emãos da marca SUVINIL ou 
recomendações do fabricante, 

UVINIL ou similar de mesma 
pronta para receber pintura, 
obre a superfície em camadas 
s horas, a superfície deve ser 
aplicar a 2a  demão corrigindo o 

a, a preparação se fará com o xarriei e limpeza das superfícies, 
Jo missa a óleo, lixamento para ri velarnento para depois aplicar o 
Simiar. Toda suoerficie pintada devera apresentar, depois de pronta 
idade e brilho 

bem como os mastros deverão s"i pinados com Esmalte Suvinil ou 
e Camurça acabamento Fosco da acordo com projeto arquitetõnico,  
Ir 24 horas entre as demãos 
ciruginoso nas esquadrias met - as m duas demãos da marca 
o intervalo de secagem mn'rnmo i. Jiluido conforme recomendações 

deverão ser amassadas com 
àois esta não dá acabamento 
nadas finas, para correçâode 
ara acabamento liso 

ar a limpeza diária da obra para o u' não atrapalhe as atividades nos 

ikho do terreno e cuidadosamente limpw, e varridos todos os excessos 
dadosamente limpos retirando-se toda e qualquer sujeira aderente 	

\\ iperficie uniforme isenta de qualquer impureza manchas e outras 
perfeita condições de utilização 

rial Descritivo e Especificação TéoniDa 	 5 

Nas esquadmS dd mac 
orreçao dasimperfeiCf LIti'i2 

verniz das marcas Con'i, $iLiv ni 
uniformidade quanto 

Esmalte Sabre Ferror ti 

As grades, poteT4e fQ 
riqorosemente similar, r$a cor Pi 

Devera ser aC io 
CORAL ôu similar, oh4'q rici  
c bricante. 

Tôdas as esq u d. is E 
a  apflcàçao de massaapiá  ic 
perfeito após sua 5eça9 rcil 
pequenõs defeitos, q eseà p 

06—LIMPEZA 

A ôontratacia 4pra  c 
demaissetores. 	j iF ti 

¼ 	0005 OS pisos s?ra0 
Ivados a fim de aintar 
mperfeíções, encontrrdk,dse 

ares metálicos, etc., a serem pi 
Dorreçáo de defeitos mais gros 
aplicar massa rápida .  Luxforde, 
rmente lixada dom lixa de 220 



	

• 	TQds as torneira,5 e reg 

	

• 	'estigios de sujeiras' e/aLI resç 
Todas as Iouçás 'áaná 

- x.esso de massa utiliz co na dD 

Todas as caixas de pa 
-emoQo de detritos. 

Todas as fechaduras 
nivelamento das portas'•1 

Todas as bancadas devE 
'Todos os aparelhos de ii 

todas as esqÜ 

Estado do Pará 
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ritos vazados, revestimentos, aparelhos sanitários, etc. serão limpos 
Ds de modo a não serem danificadaoutras partes da obra por estes 

os serão limpos com escova e sabab ate que sejam retirados todoe 
;os da pintura. 
serão abundantemente lavadas, réfrovendo-se com cuidado todo o 
;ação das peças. 

assim como as sifonadas, 

ser testadas quanto ao 

ser perfeitamente limpas, reurandôt 
iação deverão ser rigorosamente 
e o estado das lâmpadas: 

ser convenientemente Hrnpas, p!ói 

ser abertas para limpeza e 

funcionamento e o perfeito 

toda e qualquer impureza. 
D5 e polidos, observando-se o 

se lubrificadas as dobradiças, 





Estado do Pará 
MUNICIPAL DE ACARÁ 

sociais, equipamenfl  
eècução•,ia obra pe 

como objetivo estabelecer as normas e condições para a execução de 
de Reforma da UBS, sito Comunidade Itaccã-Mirim no município de 

s compreendendo o fornecimento dos materiais, mão-de-obra com leis 
e taxas, assim como todas as cspêsas necessárias à completa 

II - DISPOSIÇOES G 

1 -VERIIICAÇÕES 

Cnmnte . iteira, minucioso estudo de verific 
icações e demais elementos inte 
)rovidenciar os registros nos Õrgâos 
ão de divergências entre as especil 
rã a PMA esclarecer, 
s, partes integrantes da documeni 

11 todos os itens de serviços, atrav 
s e detalhes nelas contidas. 
dos serviços afins, que não const 
ado nas composições de custos do 
?rmanentes, tais como, pronto soo 
frios, deverão ter seus custos ins&i 

e comparação de todos os 
da documentação técnica 

ações e os projetos, prevalecerão 

o fornecida pela PMA, servLrão 
das indicações de características, 

trem explicitamente na planilha de 
referidos serviços. 
ro, administração da obra, limpeza 
os na composição do BDI. 

os casos de caracterização de 
idido a alternativa "ou similar"a 

.Nestas especificai; p deva ,  ficar perfeitamente claro, que 
mqterias ou equipaitos pior determinada marca fica sul 
fl.Jr. d4 ftcr.ii,rá. H 

;ada a manter na obra um. 
o andamento da obra, bem 

em decorrência de eventuais 
sentar o "As Buili" através de 
nhos, detalhes, etc. 

1 

diário de obras, destinadà as 
observações a'serem 'feitas:pela 

feitas nos serviços de acordo 
s que se tornem necessários, 

kuer material, com maior ênfase para o de acabamento, como lajotas 
frias metais louças sanitárias e etc estará sujeito a fiscalização, que 
S mesmo. 
deverão ser previamente aprovados pela fiscalização, antes da sua 

obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo 
antro do prazo estipulado e devidarncnte registrado no livro diário de 



1 CO.?'JI 'Cclv .I 

devendo a PMA, ser uÕnultadE 
Em caso de iiexistênc 

eder ás definiçü'a neces 
odSos, cores, etc. 

- COMUNICAÇÃO E[oucr 
Toda comunc çao e i. 

oL.CSSO através de oficio qu 

6- PRONTO soCORR& 

A empreiteira 1  'cverá rr 
dos operàrios que sofí 	n pe, 

7- ADMINISTRAÇ 	1% 081 

A contrata  dçer p 

lIbLdULdljdO. 	 1 
A mão-de-o ;ja se 

nhrinMória 	1 tiIr,ic Q dins 

ado pela PMA. Cabe ao fiscal, 
informativos. 
projeto e suas especificações, 

á fiscalização fazer a indicação 'e 
orno por exemplo locais, padrões 

livre diário de obras, e quando 

inter no tocai da obra um Serviço derono socorro para atendimentos 
ienes acidentes no canteiro de obras. : : 

5 

nter na direção da obra um prepostø, com conhecimentos técnicos que 
rção de todos os serviços alem dos demais elementos necessários a 

imo, almoxarife, apontada vigia e 
nunicar com antecedência à PMA I  onome do responsável técnico, com 

exigir a substituição do profissional indicado, no decorrer da obra, caso 
e perícia nos trabalhos ou indispc,içõrs em executar as ordens da 

ipregada nos casos necessários, devera ser especializada, onde será 
amentos de proteção individual (EPI, apropriados a cada caso visando 
juntamente com os crachás dos trabalhadores relacionados para obra 
nsavel pelas observâncias das k.'s decretos regulamentos portarias e 
municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato 

IS. 

serviços a contratada devera 

.into ao CREA as anotações de responsabilidades Técnicas ARTs 
objeto do contrato e especfcaçõe, perunentes nos termos da lei n° 

ar-se pelo fiel cumprimento de todas 'as disposições e acordos relativos a 
aI e trabalhista em vigor, particularmerte no que se refere ao pessoal 
rviços objeto do contrato 
nentos de todos os impostos, axas e demais obrigações fiscais 
que vierem a incidir sobre o objeto da contrato, até o recebimerto 
erviços 
devea montar um escritório na obra, com dependências confortaveis 
fiscalização dotado de pessoal e material necessário ao perfeito 	— 
e aiendimento dos serviços de construção 
á ininterrupta, por conta da contratada ate o recebimento definido da 

norial Descritivo e Especificação Tt%cnica 

a por engenheiro ou arquiteto de 
aborar relatórios e outros elemen 

ização respeitará dgorosamente, 
ra toda e qualquer modificação. 
iu omissão de projetos, compete 
s para execução dos serviços, e 

deverão ser registradas 
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8 EQUIPAMENTOS. E MAQI.JINÁRIOS: 

ré$'iisável pelo fornecimento de to 
oeaUknas ferramentas necessárias ao 

em silos previamente 

ii 

os equipamentos, andaimes é 
'n andamento e execução dÕ 

ntratada] 4 ep4ável pela limpeza permanente da 9hra durante todo o seu período de 
;endo rep)ávê r$úa retirada de todos os materiais ex èdentes oriundos do processo de 
da obra, ir rad'as, materiais brutos, tijolos, etc. 

Maca da Obra: 

A C0NTRT 61se 	responsável por manter na entrada principal da obra, placa' de 
identjficação da 

mesri[iedn 
 3,00 x 2,00 metros, conforme padráb adotado pelo Governo Federal. 

ó.eniolióão e Remoçc' dani4 

Serão  removicià todas s peças da estrutura de madeira do elhado da edificação. 
'As telhas da edificação; 

 
Lerão todas removidas e alocadas eiti local destinado pela fiscalização. 

Serão retiradasas esq adrias existentes indicadas no projet9 sem aproveitamento. 
Sera executada a d ioIiçao dos elementos em alvenáfta cerâmica indicados em projeto 

os resíduos proverite es deste serviço ser retirado em bota tora, 

9Z- MREDE E REVETIMF TO 

Aiven*ta com tijolo c(âmi a cutelo: 

Será executada par eI  em tijolo cerâmico, assente a cutelq, juntas com 12 mm de espessura 
'assentados bom ar g assa mista de cimento, areia e aditivb aglutinante organo-sintético, traço 

fe c om0,70 1 de aglutinante ara cada m 3  de argamassa. As pare4s obedecerão aos alinhamentos e 
dimensões indicadasÁro proje. arquitetônico, devendo as fiadas ser' perfeitamente niveladas, alinhadasir  
e aprurjiadas Na dx oúçào d 'se serviço, consideram-se material s mão-de-obra, transporte de material 
dentro .da obra, pr.pr da rganiassa, marcação e execução da alvenaria. As juntas horizontais 
deverã& estar complâtarnenâ ,  cheias com espessura máxima de'12 mm. O assentamento dos tijolos 
cçmiõos seráexcdiado co i juntas de amarração de acordo corri o que preconiza a NBR 8545:1984 

r 	 da'ÁNT. 	
II 

Os vãos dts  ortas janelas, caso não sejam coincidentes com as vigas, levarão vergas de 
ereto armado. 	, 

Reboco com arga a 1sa 1: Adit. Plast.: 	 . li 
.0 reboco é p evestinil nto com acabamento em pintura executado em uma única camada. Neste 

c,aè a argamassa . a técnica de execução deverão reultar em um revestimento capaz de 
cumprir as funções apto do?  boço quanto do reboco, ou seja, regularização da base e acabamento 

morial Descritivo e Especificação técnica 



das portas e antes da colocação 

pone4s das argamassas deverão atender as recomendações das Normas 
5 insurs cimento, cal, areia e agua: 
ovo, rf se admitindo a utilização de cimentq "empedrado". 
tar gra ulometria e caracteristicas condizentes com o tipo de argamassa que 
rossa, édia, fina (peneirada), comum com poucas impurezas ou lavada 
bito cl 	io). 
iue riã apresente impurezas, tais comosais, álcalis ou materiais orgânicos que 
ações m o pimento. A água potável da redp de abastecimento é considerada 
anda 

de I e cução deverá obedecer ao previsto na NR- 7200 - Revestimentos de 
iam 	s - material, preparo, aplicação e manutenção. 

li rc ' ivnento da cerâmica será assentadç com argamassa 1:2:8 preparo e 

)arat'lhaplan: 

i a eWrutura de madeira do telhado para b depósito, as madeiras utilizadas na 
;erão de lei tipo maçaranduba, angelim vermelho ou similar, com d'mensões 
daçra. 

V mcrial Descritivo e Especificação T&onica 	 4 

3 

»eCtado depois da colocação dos marc 

PR 

Todas as pare 
or reboco com arga 
ns) espessura 3 cm 

As paredes a' 
:ossar. 

 
concluídas, ch 
Os rasgos ef 

tedétàUa galvaniz 
'Os' .  rebocos 

desedipenadeira de aç 
Com a super 

reboco, A: argamas 
aplicação, constituída,  

areia a sei 

A base a 
a 10 

11 1 	 O reboco 
obedeodos seus pi2 

-24 hors após a ar 
- 4 dias de idade da 

.0. plano de 
idi quëa distância e 
alurninip, a ser utilL 
tahsças de madeira 

Urna vez de 
taliscas empreganc 
mestras" 

- 	reboco st 
de alisáçes e rodapé 

• Os materia'E 

- 
-,Cimento - Deverá 
- 4,,reiã Deverá ap 
comporá. Poderás 
proveniente dejazii 

Emboço: 

istrutuia de mac  

JRArC7;L 
. J ACARÁ ? 

e externas, que no serão revestidas com cerâmica serão revestidas 
aço 1.2:110 (cimento, aditivo ligante de fabricaçao industrial e areia 

.io do reboco deverão estar com as tubulações que por ela devam 
mestradas e deverão ser convenientemente molhadas, 

KI
S instalação das tubulações deverão ser corrigidos pela colocação de 
.Inchimento com cacos de tijolos ou blocos 
apresentar acabamento perfeito, primorosamente alisado à 

do, de modo a proporcionar superfície inteiramente lisa e uniforme 
1úmida procede-se a execução do hapsco, e posteriormente a do 
r consistência adequada ao uso) çompatível com o processo de 

com dimensão máxima de 1 ,2mmiM cimento e aditivo. 
1everã ser espalhada para secagem. Em seguida, será peneirada, 
stros serão em função da utilização da argamassa 
) devera estar regularizada. Caso apésente irregularidades superficiais 
pressães, furos, rasgos, eventuais excessos de argamassa das juntas 
deverá ser reparada, antes de iniciai o revestimento. 
ticiado somente após concluídos 'p5 serviços a seguir indicados, 

apisco; 
iras le concreto, das alvenarias cerâmic 
nent, será determinado através de pontc 
Is a compatível com o tamanho da de 
4ess s pontos deverão ser fixados cac 
-se ( ara tanto, argamassa idêntica à que  

de revestimento, deverá ser feito., 
rgqhjassa que será sarrafeada em c 

Ér 
4inten 
isa 

de blocos de concreto. 
Je referências dispostos de forma 
npenadeira, geralmente régua de 
planos de material cerâmico ou 

irá empregada no revestimento,, 
reerchimento das faixas entre as 
uida. constituindo as "guias". 011 
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ii cumeeiras, sendo 
.E talnamento do proji 

t,umeeita para telha 

Os capote u 
Erasilit ou Similar, obi 

munização p/madei 

"O madeirari 
imunizado com produ 

Encàlicamento de S 

n, fixadas na estrutura da cobertura obedecendo às especificações 
será feita dos beirais para ascumÕiras e em faixas perpendiculares 
montagem contrário aos dos vehtos dominantes obedecendo o 

iv eira serão adequados as telhas ptilizadas na cobertura fabricante 
apecificações do fabricdnte 	 1 

(tesoura, terças, caibros, 	etc.) deverá ser previamente 
a esse fim e aprovado pela F 

(beiral e cutneeira): 

Todos os 
	

s serão encaliçados com 
	 no traço 1:4. 

Para qi, 
- Nivela 
- Teste 
- Locaç 
- Dever 

•Q forro 
estrutíjra de m 
sentida dever 

'Ó forra 
supodar cpnfori 

Na enti 

Barrotearnenlx 

Todo o 

ri de 	 II  

alqui tipçA de foo devem ser obedecidas as seguintes diretrizes geras 
meritp1p forros e alinhamento das respectivas juntas:: 
de toØ 	s irist ações antes do fechamento do forro: 
ao dási iE11inaria difusores de ar condicionado ou outros sistemas 
i serutílizdos t rramentas e acessórios indicados pelo fabricante; 
de 	ievera ter espessura mínima de 10 mm, dê cor branca e deverá ser fixado à 
ade'ri (f4 rrot9 nento) O forro devera ser fixado com suas peças sempre no menor 
ao sekuii1zadas odas as peças de acabamento como roda-forro e emendas 

dev{E'á 	 de sustentação, ou estrutüa com resistência suficiente pára 

o forro deverá estar limpo. 

em n1a4eira 
	para forro PVC: 

,rã ser executado com madeira 
	

iro, com dimensões minhtas 
:rutura do telhado, tendo a face 

	
aplainada. O Barroteamento 

em sua face inferior, e o distãn 
	

entre as peças não deverá 

PVC 125 mm: 

ia uma calha em PVC conforme projto 

) astro para isolar o solo da estrutu a de fundação devera se observa 
s cavas isentando-as de quaisquek materiais que sejam nocivos ao 
decomposição, etc. Os pisos indica4s receberão uma camada 

porial Descritivo e Especificação T':fica 



Estado do Pará 

MUNICIPAL 0. 
clópico com SIKA 1 ou produto S 

)ty, Nassau, Zebu ou similar CP II 

ACARÁ 
na dosagem especificada pela 

Camada reuularizadokj1 1  

Todos os piso koçn  aja mento em cerâmica, levarão uma a gamassa de cimento, areia média 
ou grossa no traço I tt i  dpesu 02 cm com a finalidade de nivelarpara receber o revestimento final 
obedecendo aos r iH ou ii hnaçoes previstas para o acabamento que os deve recobrir. A 
regulrizaçao das át par s pisos com acabamento em argamassa de alta resistência será 
executada com argainsa d€ imento e areia média ou grossa nà traço 1:3 desempenado e com 
epessurwde 03cm 

Quando o mateial a e pregar for de origem natural (v g., granito), o assentamento somente 
poderá ser feito com a 9entaçã da FISCALIZAÇÃO. 

Aeferida camada dará caimento do piso acabado de acordo com a seguinte relação: 
Areas seca 

,- 'Áreas molhah: O 5°/4:x~1 5% em direção ao ralo ou à porta de salda; e 
Boxes de onh iros: Ç5%<x-~2,5% em direção ao ralo. O cimento utilizado será Poty, Nassau, 

Zebu ou similar CP  
Areia com grafluometri1 média ou grossa 

Lajoa cerâmica - PE 	- (Pac$rão Médio): 

Qs pisos dt4iiinad  em projeto receberão acabamentp em lajota cerâmica 35cmx35cm, 
aptiderrapante, PEI '1 rnpo Lfabricante Porto Pico, Cecrisa ou Similar, a lajota deverá ser aprovada 
pela ficazação 

• A argamassa tante  ipustrializada utilizada sara da Qual Argamassas Belém ou similar. 
'O rejunte uWio serMia Quartzolit ou Similar, na cor a ser determinada pela fiscalização. 

Calçada (incluindo fltQe  üpldrame e concreto e/junta seca): 

Nos locais fi 4psi  m Projeto serão executadas calçadas de proteção nas dimensões 
indicadas, como sSu firndação será direta, constituída de sapata corrida em pedra preta 
argamassada no trçjo ,8 (ciriento e areia), com dimensões de 020 x 0,30m (largura x profundidade). O 
ialdrarne será em npreto Õi lópico FCK=I5MPA com 0,10m de espessura. O caixão formado pelos 
b2ldiames será pehhido çom aterro arenoso até atingir a altura de 0,10m abaixo do nível de 
acabamento. Sobt  tqrro çompactado e nivelado, serão execkitadas juntas em réguas de madeira 
hrapçp espaçadas dJ 1  1'Oø ri 4 i formando quadros de 1 , 00m de ladà. Os quadros serão preenchidos, de 
tormaRernada, uritw p  o 'hrtice, tpo dama, em concreto com seixo, resistência 1 3,5MPA com 10 cm 1 
de espessura e ao'hr, 1tdd' desempenado Após a pega do co 1icreto serão retiradas as juntas dej 
madeir e nas sua 'hsk s será aplicado produto a base de asfalto formando as juntas secas". - 

	

» 	II 

os- ÉSQUADRIAS 	lA'a±Ns 

As porbs mi jbiada a serão executadas segundo técnica para trabalhos deste gênero e 
obedéoerão rigroi4ntê indicações constantes nps projetot detalhes especiais e especificações 

eras. Os tipos e drn hsões oásicas obedecerão rigorosamente o projeto de arquitetura, devendo todos 
vãos ser confirmks nn bra antes da fabricação. A madeira ser de lei, bem seca, senta de 

parte$, brancas, Hri4nchos E brocas, sem nós ou fendas, que' comprometam a sua durabilidade e 
parêhcia 1 

» 

emorial Descritivo e Especificação Teonica 



MUNICIPAL 

deverão ser instaladas g 
As grades de ferro serão 

ACARA 

e portões de ferro com alturas 
is e receberão pintura esmalte 

127v, 

rio ttJtIa¼Aoc 

,Joços os interi 	41es 
PVC 4" 7'. 

As lu mina rias s 9 pl 
Deverão ser fo 1 l; ècidc 

'soln1entos e nus, °°r1 prrne 
ToØos os elettio 1  utos 

roèqúSdo, com acess3r tios. 
de quanti.ades 

• A. haste de ate àmen 

proietq 
• 	 - 

07— IKSALAÇOES RO 

serviços arinsta 
concasjonádas iOc4i' 1 1 

e 

DI'4 IQQX 100 X 50 in 

projeto arquitetônico, os serviço 
:adas e serão confeccionadas em 

e madeira serão do tipo adueI 
couçoeiras com 10 cm de larguri 
n deUargura. 

madeira deverão ser de embutir, 
1 acionado pela maçaneta e pela 

3tal cromado do tipo reforçado, 
Fias. 
não a forma das ferragens não 
e madeira, etc. 
s nas esquadrias será medida 
•u diferenças de nível perceptiveh 
nento das ferragens será dete 
3 constante em projeto. 
salvo em condições especiais, 

e serralheria serão executados 
lis metálicos tubulares, 
alizar com dimensões mínimas 
pinázios com Bem de largura, 

nprcs de cilindro e maçaneta do 
ave com 02 (duas) voltas. As 

anel de 3 ½" x 3" e serão no 

Doleradas folgas que exijam 

precisão, de modo a serem 

dá pela fiscalização, se não  

localizadas a 105 cm do piso 

com  

mas 

de 

11 IASTCunauul 
tipo alavanca e de 
chaves deèrão ser 

As dobradiç 
rninimo de 03 (três) 

..».QSrebaixo ,  

pelo 

	

Antes do 
	

ferragens deverão ser aprovadas pla fiscalização. 

06- INSTALAÇC 

	

bs serviçc 
	 eFétrias e de lógica obedecerão 

	
da ABNT e normas das 

	

distribuição de embutir para 
	

disjuntores com barramento 
• ou Similar. 

	

adro de distribuição devem ser 1 
	

fabricante GE ou Similar. 
o ser da Perlex ou Similar. 

	

•ser para 1OA-250 v, Fab. Perle> 
	

Similar, instalados em caixas de 

	

m plástico de sobrepor, dl Lâmp. 	1- Fornec. Inst.; 
instalados cabos condutores de 

	
de 25 mm2 , 40 mm 2, com 

elo. 	 1 

ão de PVC (normatizados) Fab iigre hidrosol ou Similar, rígido,  
pecuvos diâmetros e bitolas inclicados no projeto e conforme a planilha 

1Qpperweld com conector e dimensões de 518 x 3,00 m, conformê o 

.IMITARIAS: 

es hidro sanitárias obedecerão as normas da ABNT e normas das 

'utadas em tubos de PVC normatizados Fab Tigre, Akros ou Similar, e 
3 projetos. 
ua existentes serão revisados com a substituição de tubos e conexões 

passagem 60X60X70 cm fundo brita c/ tampa e Caixa sifonada, PVC 

iorial Descritivo e Especificação Técnica 	 7 



ACARÁ 

r. O fabricante deverá manter 

As posiçã 
iscalização, devE 

Todas as 
serao aprovadas 

09 PINTURA 

Acrilica com ma 

Antes de 

/s superncu 
ites da éxecuçãc 
erauçes quanto 
'Qomendações das 

Cada demãc 
segy.r um interval 

Deverá ser 

Qevera ser fa 1IÇ,da' 
quaUddede forma 	tteli su 

-D,eve ser apli 	cor 
dQas ftsucessivas. 4' 	q'a a 
lixada, com lixa de r'  M0 a 
nivelam'ep,to e apóso $*iodo 

Esmalte sobre made k 
FJIH 

'Nas esquadH  
ponyodas impe 	pà ut 
verniSas arcas` 	l, $UVÍI 

unifoçrnk!ade quantc$' t'xtura 

EsrnaiteSobre verki' 

,s 

 

A grades, s de 
ngoros~mente .iiUar';t'h corI 
com 0 (duas) demdtintei 

flver 	rr JMbhdn' 

Todas as e4id iac 

a aplicaao de mas plst 
êrrelto, t. apos SLiJ $ec' p 	 er 

los serões da marca Deca, ou sim 
(no estado do Pará), com peças d 
diferentes peças serão, para ca 

sntar-se pelas indicações constant 
calhas, saboneteiras, papeleiras, 

• serviço de pintura, a CONTRA 
;tentes na alvenaria e junto às e 

.s ituação, devendo ser utilizado h 
emi-flexível, e duas demãos de im 
Fntadas deverão ser examinadas 
Todos os cuidados quanto ás su 

de tempo, entre demãos, d 

Fpoderá ser aplicada quando a prc 
entre duas demãos sucessivas, 

ador acrílico para paredes em di 
Ø.e secagem mínimo, e diluído con 
lixada massa ACRILICA da mar 
lide perfeitamente lisa, regular e 1h 

desempenadeira de aço ou espá 
demão, após um intervalo minimo 
0, a fim de eliminar os relevos, de 
secagem, proceder ao lixamento fi 

e selador: 

a preparação se fará com o 
lo massa a óleo, lixamento ps 
Similar. Toda superfície pintada 
idade e brilho. 

caso, resolvidas na obra pela 
nos desenhos do projeto. 
ixas de descargas e chuveiro) 

DA deverá efetuar a retirada de 
.iadrias externas e internas cqrn 
)-jateamento com hipoclorito, às 
meabihzante acrilico, 
corrigidas de quaisquer defeitos 
ficies estarem secas e !impas e 
ro ser observados., conforme 

lente estiver perfeitamente seca 

demãos da marca SUVINIL ou 
ne recomendações do fabricante, 
SUVINIL ou similar de mesma 
i, pronta para receber pintura. 
sobre a superfície em camadas 

rês horas, a superfície deve ser 
e aplicar a Y demão corrigindo o 

to e limpeza das superfícies, 
mento para depois aplicar o 
apresentar, depois de pronta, 

Estado do Pará 

iiiJRÂ MUNICIPAL 

AIS: 

mc, bem como os mastros, deverão ser pmtados com Esmalte Suvinil ou 
ta e Camurça acabamento Fosco de acordo com projeto arquitetõnico ,  

Forje 24 horas entre as demãos. 
. 

iti-ferruginoso nas esquadrias me llicar em duas demãos da marca 
se o intervalo de secagem minimo o riiluido conforme recomenda oes 

similares metálicos, etc., a serem p.itados, deverão ser emassadas com 
cara correção de defeitos mais gross ,airos, pois esta não dá acabamenta, 

Ixar e aplicar massa rápida Luxforde em camadas finas para correção de 
)steriot mente lixada com lixa de 220 400 para acabamento liso 

?iemotial Descritivo e Especificação Tétfn 



Todas astor 
&s vestigios de sujelrc 

Tods as loui 
excesso dõmassa i,ti 

reniocão de detritos 
Todas as fF 

nivelamento das port 
Todas as ban 
Todos os apa 

perfeitq funcionameni 
s as esc TÕd 

rncos e fep 

tera remo 
Todos os i 

R fim de 
'oerfeiçoes enco' 

Todas as E 

r. 	•' 

 

Todas as cai 

1 	, 

Estado do Pará 
URA MUNICIPAL D ACARÁ 

'ar a limpeza diária ca obra para que não atrapalhe as atividades nus 

ího do terreno e cuidadosamente limos e varridos todos os excessos. :  
dadosamente limpos retirando-se tda e qualquer sujeira aderente 
oerfice uniforme, isenta de qualquer impureza manchas e outras 
erfeita condições de utilização. 

Lentos vazados, revestimentos aparIhos sanitários, etc, serão limpo 
dos, de modo a não serem danificads outras partes da obra por estes 

tros serão limpos com escova e sabão, até que sejam retirados todó 
.igoá da pintura. 
iserão abundantemente lavadas, ri M"ovendo-se com cuidado todo o 
cação das peças. 

igem, assim como as sifonadas, drão ser abertas para limpeza e 

3verão ser testadas quanto ao gw funcionamento e o perfeito 

o ser perfeitamente limpas, retirand4'.se  toda e qualquer impureza. 

r inação deverão ser rigorosamente limpos e polidos, observando-se o 
e o estado das lâmpadas. 
o ser convenientemente limpas pqlidas e lubrificadas as dobradiças 

Descritivo e Especificação récr'.a 
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PREPETURA DE 
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REFORMA 
)DE SÃO.I 
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u 
quaritidad 

o 
da obra, 

Nestas e 
matérias 
juizõ dai 

2- OCOR 

A 
a3otaçôe! 
fiscaiizaç 

A 
com afis' 
te 1$, çopç. 

Este fii.emorial descritivo tenikomo objetivo estabelecer as norr 
obras e serviços relativos a obrq de Reforma da UBS, sito Comui 
Acara! Para, conforme os projc,t, compreendendo o fornecimento 
sociais equipamentos impostoé e taxas assim como todas as 
execução da obra pela empresa pntratada 

II - DISPOSIÇÕES GERAIS 

e condições para a execução de 
Se S. Domingos no município de 
s materiais, mão-de-obra com leis 
espesas necessárias à completa 

L í 

AÇÕES E INTERPRETAÇÕES 

npete a firma emp4'iteira,  minucioso estudo de verificação e comparação de todos os 
Jos projetos especijicações e demais elementos integrantes da documentação técnica 
la PMA, bem como, j?rovidenciar os registros nos órgãos competentes. 

a efeito de interpretação de divergências entre as especifiçações e os projetos prevalecerão 
surjam duvidas cabr ra a PMA esclarecer 

lanilha de pantidads 1  partes integrantes da documentação fornecida pela PMA, servirão 
ra esclarecifhlientos eJ n todos os itens de serviços através das indicações de características,  
unidades quantidadus e detalhes nelas contidas 
valores dos'insumns dos serviços afins que não constarem explicitamente na planilha de 
s deverá ser: consideiado nas composições de custos dos referidos serviços 
serviços de baráter permanentes tais como, pronto socorro, administração da obra, limpeza 
uipamentos è maquirários, deverão ter seus custos inseridos na composição do BDI 

)eCificaÇ,õeS deve ficar perfeitamente claro, que todos os casos de caracterização de 
u equipamentos po determinada marca, fica subentendido a alternativa "ou similar" a 
•caíização 

'ÊNCIA E CONTROLE 

empreiteira ficará okgada a manter na obra um livro diário de obras, destinado as 
pela contratada sobe o andamento da obra bem como observações a serem feitas pela 

mpresa res, ponsáveL 1 em decorrência de eventuais alterações feitas nos serviços de acordo 
hzação deverá apieentar o "As Bwit" através de documentos que se tornem necessários,  
plantas croquis de nhos detalhes etc.  

IAIS A ElPREgAR 

emprego de qualqur material com maior ênfase para o de acabamento como lajotas 
ferragens esquarias metais louças sanitárias e etc.' estará sujeito a fiscalização que 

bre a atualizção dd inesmo.  
Jos os materiais dverão ser previamente aprovados pela fiscalização antes da sua 

empreiteira será obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pé[ 
/arquiteto fiscal dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no livro diario de 

Memorial Descritivo e Especificação Técnica 
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• Estado do Pará 

RA MUNICIPAL DEACARÁ : ..H PR 
4- FISCALIZAÇÃO 

 

A fiScalizaçã' 
verificar o àndament 

O responsa 
devendo aMMA, ser 

- :-.-En'Laso de 

modelos, cores, etc. 

5 COMUNICAÇÃO E 

Toda comunicc 
neçesár,io através de 	ou ri 

6 - PRONTO SOCORR 

A empreiteira 
dos oprários que sotr 

ADMINISTRAÇÃO 

A'ontratada Svêrá rna( 
a..execuç.ao 4n perfe 

perfeita administração d. 1 pbra co 
A oontratadE drr1aorr 

suas prerrogativas ri o3rais 
MA fica no kto de 

o mesmo demonsire i4jsi.4.1env 

nduéive 'por suas si 
Durante a 

•' Pn 
rei 
64 
RE 
leç 
alc 

V Efi 
inc 
de 

por engenheiro ou arquiteto designado pela PMA. Cabe ao fiscal; 
laborar relatórios e outros elementos informativos. 
ração respeitara rigo osamente o projeto e suas especificações 
a toda e qualquer modificação, 

omissão de projetos, compete àl;riscauzação fazer a indicação e 
para execução dos serviços, corno por exemplo, locais, padrões, 

tação deverão ser registradas no(ivro diário de obras, e quando 
norandos. 

•r roiocal da obra, um serviço de pronto socorro para atendimentos 
)5 acidentes no canteiro de obras. 

na direção da obra um preposto, àom conhecimentos técnicos que 
o de todos os serviços, além dos demais elementos necessários á 

almoxarife, apontada vigia e etc. 
icar com antecedência á MA, o nome do responsável técnico, com 

xigir a substituição do profissional 
	

icadô, no decorrer da obra, caso 
perícia nos trabalhos ou indisp 

	
5es em executar as ordens da 

regada, nos casos necessários, de wá ser especializada, onde será 
mentes de proteção individual (EPI) propriados a cada caso, visando 
ntamente com os crachás dos trabal adoras relacionados para obra.. 
ável pelas observâncias das leis, d crétds regulamentos, portarias  

nuncipais direta e indiretamente )licávóis ao obeto do contrato, 

erviços, a contratada deverá 

.to ao CREA as anotações de responsabilidades Técnicas - ART.s 
jeto do contrato e especificações, pertinentes, nos termos da lei n O  

se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos a 
1 a trabalhista em vigor,  particularmente no que se refere ao pessoal 
iiços objeto do contrato 
ntos de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 
ue vierem a incidir sobre o objeto do contrato ate o recebimento 
rviços. 
veá montar um escritório na obr com dependências confortáveis 
iscalização dotado de pessoal e ,material necessário ao perfeito 
.tendimento dos serviços de consti ição 
ininterrupta por conta da contratadi até o recebimento definido da 

)rial Descritivo e Especificação Tecica 
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Estado do Pará 
PREFEITURA MUNICIPAL 

8— EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINÁRIOS: 

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

Os agregados serão esto&ados em silos previamente preparad.o. 

9-- LIMPEZA: 

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

III ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

01,; &ERvIÇ0s PRELIMENARN 

Placa da Obra: 

À 'CONTRATADA será responsável por manter na entrada principal da obra, placa de 
dentificação da mesma medindo 3,00 x 2,00 metros, conforme padrâoadotado pelo Governo Federal. 

02 .- GRADES DE FERRO 

Será fornecidos e ipstala tos grades de ferro de 1/2' em todos as janelas e balancins e portas 
externas, conforme indicados em projeto. 

03 -LESflVA EM MADEIRA 

Srà executado uma estiva em madeira que dará acessoo depósito existente, conforme 
ind icdosem projeto 

Oi - INfriALAÇÕES ELÉTRICA 

,Øs' serviços d€ iritalaçoe 1, elétricas e de lógica obedecerão às normas da ABNT e normas das 
concessionárias locais. 

Será' executada a revisa dos pontos elétricos existente, com a substituição de tomadas e 
nterrutores, caixas e fiação. 

Os disjuntores utilizados no quadro de distribuição devem ser DIN, fabricante GE ou Similar. 
•'Aa tomadas universais deverão ser da Perlex ou Similar. 
tdás os interruptores devem ser para 1 OA-250 v, Fab. Periex op Similar, instalados em caixas de 

PVC4"ç". 	 1 	 7/ 
Todos os eletrod itos se ão de PVC (normatizados) Fab Tigre hidrosol ou Similar, rígido 

rosqueado com acessotos res iectivos diâmetros e bitolas indicados no projeto e conforme a planilha 

de9uaMidades 



Os serviços de instalaçõet hidro sanitárias obedecerão as normas da ABNT e normas das 
concessionárias locais 

As instalações serão executadas em tubos de PVC normatizadot Fab Tigre Akros ou Similar, e 
cun diâmetros de acordp con os projetos.  

Os pontos de esgo,Zá e ág,ua existentes serão revisados com a substituição de tubos e conexões 
danificadcs e quebrado 

06-PINTURA 	1 
Acrílica com massa e ?!Ø0r 

Ar)tes de efivar qualquer serviço de pintura, a CONTRATADA  deverá efetuar a retirada de 
todas as iMiltrações e Vincas existentes na alvenaria e junto as esquadrias externas e internas com 

ia situação, devendo ser utilizado hitlrp-jateamento com hipoclorito, as 
a 't emi-flexivel e duas dernãos de impermeabilizante acrilico 
i pitadas deverão ser examinadas e corrigidas de quaisquer defeitos 
..s Todos os cuidados quanto às superfícies estarem secas e limpas e 
'alL de tempo entre demãos deverão ser observados conforme 
aseh-as. 
o 4odera ser aplicada quando a pi ocedenie estiver perfeitamente seca 
asentre duas demãos sucessivas. 
el?dor acrílico para paredes em du& demãos da marca SUVINIL ou 
do de secagem mínimo, e diluído confo' ie recomendações do fabncant 

xada massa ACRILICA da marca 8, 11VINIL ou similar de mesma 
ierficie perfeitamente lisa regular e limr printa para receber pintura 
a desempenadeira de aço ou espátula sobre a superfície em camadas 

a tiemão após um intervalo mínimo de Vês horas a superfície deve ser,  
1 5 a fim de eliminar os relevos deve-se aplicar a 2a  demão corrigindo o 
ie',ecaoem proceder ao lixamento final 

e sefrÀdor: 

a, a preparação se fará com o lixarneflo e limpeza das superfícies, 
do massa a óleo, lixamento para n 1velamento para depois aplicar o 
'imilar. Toda superfície pintada ded-ra presentar, depois de pronta, 

ildade e brilho 

com 
As superficie 

intes da execução ci 
recauções quanto 
comendões das N 

Cada demão 
b$en4r, íjrn intervalo 

Deverá ser d 

imitar, observando s 
Deverá ser , 

uandaøe ie forma a 
'Deve ser arim 

lixada. cnt lixa de c 
nive(mentq e, após 

Esira1te bre mad 

Ns esquad 
correção Øas imper 
verniz das marcas C 
unfo,rmidØe quantr 

bem como os mastros, deverão 
e Camurça, acabamento Fosco, 

le 24 horas entre as demãos. 
errüginoso nas esquadrias metá 
o intervalo de secagem mínimo, 

ilares metálicos, etc., a serem pin 
R correção de defeitos mais grosi 
e aplicar massa rápida. Luxfordõr Ç 
riormente lixada com lixa de 220 à 

Descritivo e  

• pintados com Esmalte Suvinildu 
acordo com projeto arquitetônico, 

cas em duas demãos da marca 
, dilu ído conforme recomendações 

dos, deverão ser amassadas com 
pois esta não da acabamento 

ii camadas finas para correção de 
.IO para acabamento liso. 

a 



07 _ '111 

iodos os pisos 	 ao 
lavados, a fim de apr4itai 
imperfeições, encontrando-se 

Todas as alvenai?s) E 

abundante e cuidadosankôiqp 
seçviços cia limpeza. 

Todas as tornei rçis b 
os vestígios de sujeiras 4'hJi rE 

odas as louças, sanit 

re r 

558 utilizado 118 C 

as caixas dé pas 
•tritos. 
as fecfàdljras 

is portas. 
as bancadasdevE 
os aparelhos de'! 

Estado do Pará 

IRA MUNICIPAL DÊ ACARA 

Ir a limpeza diária da obra para que o atrapalhe as atividades no 

io do terreno e cuidadosamente limpos e varridos todos os excessos 
ladosamente limpos retirando-se toda e qualquer sujeira aderente 
erficie uniforme, isenta de qualquer 'mpureza, manchas e outras 
erfeita condições de utilização. 
ntos vazados revestimentos aparelhos sanitários etc serão limpos 
os, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes 

:os serão limpos com escova e sabão, até que sejam retirados todos 
os da pintura. 
serão abundantemente lavadas, removendo-se com cuidado todo o 

cação das peças. 

em, assim como as sifonadas, deverão ser abertas para limpeza d 

verão ser testadas quanto ao sei funcionamento e o perfeitc. 

D ser perfeitamente limpas, retirando ,se toda e qualquer impureza. 
unação deverão ser rigorosamente lImpos  e polidos observando-se o 
s e o estado das lampadas 
ão ser convenientemente limpas polidas e lubrificadas as dobradiças 

ieiu filho 
CIVIL 

LI Descritivo e Especificação Técnioi. 

 



ra 
ESTADO DO PARÁ 

A MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

¶ÇES 

Por este instrumento 

com 

ANEXO II 

OE PROCURAÇÃO/CREDENÇ.IAMENTO 

rocuração ou instrumento PdticPlari  a empresa 

bocal  da empresa), inscrita no, CNPJ sob n° 

(endereço compieto), Bairro 

Cidade de 	 , Estado do 

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

dor) ............................... .(nacionalidade, 

i, ! estado civil, etc.), portador (e)  da cédula de identidade RG n°. 

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

resident4 na ........................ 

)Iairro ..............................., Cidade de. . ....... 

do .........................com CEP ..........• ...... 

pitação instaurada pela Com.ro  Permanente de Licitação da 

na modalidade TOMADA DE FREÇO N° 21060112018 - CPL, na 

LEGAL, outorgando-lhe poderas para praticar todos os atos 

em nome da empresa supramencionada, bem como formular 

)5 os demais atos inerentes ao certame.  

Local  Data. 

m Cartório Representante da Empresa Outorgante) 
(Nome do Representante) 
CPF n° do Representante: 

RO n° do Repráentante 

A DOS ENVELOPES 

Matriz centro - Acará 1 Pará - CEP 686S31?-000 	) 

procurador(à) o(a) Sr. 

.....(nome cl 

nascimento. 

.......... 

inscrito(a) no CPF/MF 

..(endereço c 

represerd 

Prefeitura Municipal d 

qualidade de REPFtE 

pertinentes ao prescm 

propqstas, recorrer o 



(a 
flunscip:o ao Atara 
ESTADO DO PARA 

!A MUNICIPAL DÓ ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO III 

cidade de Acará/Pará 

1/2018-CPL 

MODELO DE DEc4ARAtÃO CONFORME DISPÕE O INCISO XXXIII DO ART. 70  DA 
fl 	 'CDNSTITUIÇÃO FEDERAL PEil 988. 

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

CNFJ sob n , 	 intermédio de seu representante legal o (a) 

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

.............................................. ... 

(nome do repr 	eesentar 	

legal)....... . . . . ... . . . ..... . .. . 	. . . . . . . . . 	 . 

.portador (a) dá cédula 

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

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

disposto no inciso ÂX'tlIl io ari 70  da Constituição e na Lei n° 19 854, de 27 de outubro de 1999, 

que não empregar ,ndecezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseisnos. 

Ressalva: emaega rn 3nor, a partir de quatorze anos, »  na condição de aprendiz o. 

A 

Prefeitura Municipal d 

Trav. São José n° 12C 

Comissão Permanen 

TOMADA DE PREÇO 



A 
Prefeitura Municipal t4: 
Trav. São José n° 129, 
Comissão Permaneri 
TOMADA DE PREÇC) 

MODELO DE DECj 
fl 

A empresa ... 

CNPJ sob fl0  ...... 

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

(nome do representavil 

de identidade RG n° 

do documento) e ii 

disposto no item 

sanções administrati 

õonsiderada: 

MICROEMPRÊ 

1411212Q06 ,e suas altà 

)EMPRESA DE P 

n° 1 23, de 14/12/2006, 

Declara ainda ,: 

preferência para captr 

Corvptementar no 123k 

vedações constantes 

Travessa Seo José n o. 1 

a i 21080112018 - CPL 

RAÇÃÜ DE ENQUADRAMENTO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA 

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

por intermédio de seu representante leal o (a) 

legal)........................... , ......., portador (a) da cédula 

do Estado do ...................(Estado emissor 

) nc CPF/MF sob n° ....................DECLARA, para fins do 

33. do EDITAL DA TOMADA DE PRQO N°210801/2018 - CPL sob as 

eabiE s e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é 

A, conforme Inciso 1 do artigo 3°j19  Lei Complementar n° 123, de 

ULiNO PORTE, conforme Inciso il dh ntigo 3 0  da Lei Complementar 

ruas aterações. 

ie, per preencher os requisitos legais, pretende usufruir do direito de 

iao na presente licitação, na forma do parágrafo 2 0  do art. 44 da Lei 

le 14 J dezembro de 2006 e suas alterações, não se enquadrando nas 

parágrafo 40 , art. 30 , do referido Diploi ia Legal 

Local e Data. 

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

PROPEITUXA DE 

'SAcARA 
- "raqi de, Ma'4z Centro - Acará 1 Pará - CEP 68a0-cge  

Municipio o Atará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO IV 

Acará 
cidade de Acará/Pará 



lunicipto o Acara 
ESTADO DO PARA 

A MUNiCIPAL DOMARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO  

A 
Prefeitura Municipal de 

Trav São Jose n° 12( 
- 	 II 

Cornissao.Permanente: 

TOMADA DE PREÇCH 

MODELO DE DECLM 

A empresa 

CNPJ oh 0 °  

Sr. (a) 

(nome do representcirLE 

de identidade RO no 

do documento) e inscp 

todos os equisitos dê' 

, jurídica, qualificação téi  

de qte está ciente e co 

cidade de Acará/Pará 

112018 - CPL 

;Ão QE QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS DE HABILrAÇÃO 

(razão social da empresa), inscrita no 

por intermédio de seu representante legal o (a) 

....................... . ........ , portador (a) dá cédula 

do Estado do 	 (Estado emissor 

no CPF/MF sob n° 	 , DECLARA, que cumpre 

bilitação exigidos neste Edital, quanto as condições de habilitação 

ila, qialificação econômico-financeira e regularidade fiscal, bem como 

oMa ,om o disposto neste Edital em referencia Habiluação e Proposta 

itns 13? 14 do edital da TOMADA PE PREÇO N° 21080112018 - 

a presente declaração sob as penas da lei 

Local e Data. 

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

Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-900 



lunsc:p:o o• Atar? 
ESTADO DO PARÁ 

A MUNICIPAL DO AcARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO VI 

ra:: 
rro Centro, cidade de Acara/Para 

) Hfl'1osC1/2o18 - CPI_ 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

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

2108Q11208 - cPL:. e o (a) Sr. (a)  	CPF no 

na 	qualidade 	de 	!íepresentante 	da 	empresa 
.1 	

1 	 CNPJ 	 no 

telefone____  

compareceu na 	 - verificação e certificação das 

quantidades r11edidd 	e' tado das instalações a serem construídas/reformadas e 

esclarecimento das atfrades à serem executadas. 

Atará, P/'1, em - de 	de 2018. 

Representante da PMA 

Cargo e identificação do vistoriado da Licitante 
Assinatura do vistoriado da Licitante 

t. ,, 	 PREFEITURA DL - 

r\ 'SACAEA 
wKoOl CONBTUll4DouMNo KtORA, 

Travessa Sao José n0. 26 .- praça de Matriz Centro — Acará 1 Pará — CEP 68690-t}OO 	"3 



ANEXO VII 

 

À 
Prefeitura Municipal de A ará 

Trav. • São José n0.120,:E. i1ro Çentro, cidade de Acara/Para 
Comissão Permanenle  c1 icttção 

TOMADA DE PREÇ 
	

21081112018 - CPL 

MODELO DE DECLAR IÇAO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 

DE SUA HABILITAÇÃO 

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

intermédio ntermedio de seu representante legal o (a) 

gaI), 	 portador (a) da cédula 
.......................do Estado do ................... (Estado emissor 

do documento) e insc'ik(a) no CPF/MF sob n° 	 DECLARA, sob as penas 
da lei que ate a prebente 	inexistem fatos impeditivos pira a sua habilitação no processo 

licitatorio da TOMADA ± PREÇO N°210801/2018 - CPL, ciente 'ia obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores  

Local e Data 

empresa. A e 

CNPJ sob n° 

Sr (a) 

de identtdade RG n° 



rã 
ESTADO DO PARÁ 

A MUNICIPAL Dai  AcAPA 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO VIII 

DE APRESENTAÇÃO DA 9ROPOSTA 

Loca! e Datarn 

A 

Prefeitura Municipa de 

Trav. São Jose n° 1 2( 

Comissão .Permanenb 
TOMADA DE PREÇO . 

Senhora Presidente 

Em atendirnerflç 

Empresa 	para 

2 
nossa poppsta nas,  

01)- Preço Global dc l i 
2) Prazo de EXeCU 

3) Prazo de Validat 
4) - Condições de 

05 (citô)ãhos, na 
compromete em So 1 L 

11 

icpàI 

cidade de Acará/Pará 

12018 - CPL 

DA DE PREÇO solicitado, que objetiva a Contratação de 
de  	. 	na 

_______ no município de 	 __/PA., Apresentamos 
ndições: 

j.-dias; 

dias; 

da garantia integr-ai dos serviços realizados será de no mínimo 

rtigci 618 do Novo Código Civil, durante o qual a licitante se 

roblemas decorrentes de falftis ou inadequações dos sérviços, 

ib e duas) horas, contados a partir da comunicação formal da 

cão, na forma do art. 69 combinado com o art.73, de Lei n° 

Atenciosamente, 

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

Centro - Acará 1 Pará - CEP 6869-0tI0 

PREFEITURA DE 

ÇW-4 
 

submissão aos termos expressos no referida TOMADA DE 





t 	Rui  
-.7l*Rt2Pcs %ia. 

1111 1 Ifl. \II. '.14. IPU DI 	( tlt\ 
OBRA REFORMADA US DA COMUNIDAISO DE AOARA MiÇU  ACARA -PA 

DURAÇAOt 90 DIAS 

DESEMBOLSO 	R$ 3019444 
EkNILHA ORÇAMENTARIA REFERENCIAL 

ii 

TOTAL 1 R$ 31 

7PM COO 	 °°  1 
VIL. UNIT. VLUNITCI 	

VIL. TOTAL(as) 

SERVIÇOSPRELIM!Nt.RES  

L_51w4P1.h7.1209b001 Placadaobraamchipn galvanizada 	 - n1° 3,00 P546378 RS 	567.20 RI 	1.701.60 

- Sub-total RS 	1701 60 
CCBERTUR.NFORRO.  - 

$lNpP 	' g2571  Treme em Madeira p/lelha Cerernica Tipo Plen Ate 2 Aptas 	Deposito rir 960 RI 	5236 P66545 RE 	$2178 

SI-la f94445 CoberturTe1bri0 Fian 	Deposito rn 1  950 RI 	2524 RS 	31 55 as 	—11 

1 o95O 

7220 

!mLi. izaçao Dinlade ra 	icarboInstail 

perita considerando 

na 	emo 

ti 

da, fTI 
15476 P5 	452 

914 

P5 	565 

R5 

as 	67439 

RS 	134156 

1 	
:PL 	1 CI1' Ç6C E rei do T€ih do m 143 RI 	2979 RI 	3(24 RS 	52620 

__  - Sub1ot RI 	366375 

. .- IWSTAL'*CÕESELÉTIUCAS 	 . . 
141311004 

6E06J9ai'e8 

Otiaisrode Oatdbti;6p'de energia P/16 disjuntores teon1egnetio0a 
,monopodrea aembopmenio de embutirem chapa msi3kcgt...._. 

da Medidor Pr1çao Cena 

dilil - 
uroo12a27 

.00 13,75 
-- 

P9 	517,19F 

RI 	161,59 

517.19 

RI 	181,59 

1 	93653 DisJuritd.rMonopola' tilto 01W. 	1P-1OA uni 100 7,38 	t RS 	9,20 P5 	9,20 

AP, 93355 õn&poisDM.1P.20A  uni 800 2 HS 	10.53 RS 

93662 Ora1  rrlorepokrlo 	154 	2F 	20A ura 3110 3910 Ias4686 P5 	14664 

z; 	SIN"Pi 93572 Dunto1rpc4arti5D 	3P 	40A un 100 5610 R$ 	70.131 P6 	7013 

SiMr3J - -- i_ 97585_ Umtno,.a 7PSC.bt de sobrepo 2x18'A tia 7900 5399 1 	6749 RS 	128231 

1 	PINAPI j 	93128 - Ponto delairirraoso 	,dundonlerrtlplor a/tipos uni 1900 9109 as 	11386 Ria 	216334 

ro 	SINAPI 

T SL.L 
93141 

3343 

dade Piso 	j   

1 Ponto de Tomada 1Ç '250V 	 - 
jhadeToinedaI250V jpt 

jzoo 
5fj800 

2Ó0 

4610 

iOgA 

11108 

RI 	5783 

PC 	13898 

R5 	13885 

P5 	1156 

65 	2 19068 

RI 	flO 

sQAPl 1 

ii 	 .prj 02 	j la o Geral1o0olodeA2ua 

4jaa e de aterra/tens 	518 	 J,jfl_ 

;Mnro.sANlTÁAs  

Jpt 

100 

400 

4566 

RI 	7363 

P5 	5694 

Suo-t.tol 

RI 	9204 

aS 	5894 

7.075,42 

RI 	36816 

RtacaGeral Fof110 de Esgoto 

P ma de Agua 

pt 400 

,!Lt_2.92_. 

k9093 

P8 28955 

RI 	11366 

RI 	36194 

as 	45484 

RI 	72388 . 
p1 00 

--r— 
65 251 78 RI 	32723 - RI 	85448 

- ,-.. 

2 	1 .._.__JE!252! - 

- 

 ias 
[ 

Ioo 
_ 

4262 

Sub-total 

as 	5328 
______  

RI 	220114H 

RI 	5328 - 
SlNÃP1j 

i 
95547 

1 
jahorieteire 	" 	. 

huee o 

uni 

uni 

.'.l»O 

100 

42,16 

2495 

P5 	62.70 

RI 	31,23 

RI 	62,70 

RI 	31231 

Caiara de, descerIa liteira 

18Tf5i?juinï 	iR2aT idnrT6T60 cm Cl cuba de embuti aço nos 

tNTlP 

uni 

r uni 

tOO 1 	70,40 RI 	86.00 

P574306 

RI 	68,00,1 

RI 	1 466 , J 

W74 NAPI

i 	1154441 

jj 5 	ltrst aiorrlica 

por lir 

140e9001_n1eeesobeerrd racirr  as" eselador -  
m 

as 	9117i

dtaa 

2â98 1706 

1846 

 800 - 
2133 

RI 	3945'J 

RS 	61614 

rr.pi f 	73134100.o 	PrnttieEamel e ào , 	dt.a 	deinaoa sobre auperficra mataSte m 'r 1 35 1975 24 i3 

Suo total 

RI 	42931 

_R$ 	14.10(1,59 

mii 

.1. 	....', 9527Urnpo.-.a gerai e 'Inireos da obra m 1281.20 2,07 2.59 	' 66 	334,63 



"-'a 

F  TOTAL  R$ 40.002j11 

- ux no itttÇ 
II 

1 

11I tU. 'Sil '.IC'IPAI. DE. .\C ARA 
DERA. REPORMADA US DA COMUNIDADE ÓÈCENIpAUBA -ACARÃ PA 

DURAÇÃO: 90 DIAS 

to SEMBÔLSO: 	.$40.002,98 

PLANILHA ORCAMENTÁRIA REFERENCIAL 

ITEMIREF 	 COO CSCRIÇAODOS SERVIÇOS UNO QUA]LBbJk) 
VL6CI 

VIL.TOTAL(R$) 

UMI 

Fjpt 742091001 Placa dd obra em chapa galvanizada m2  3,00: 88 453.76 [S 	W7.201 85 	1,701,80 

CPU 01 Retireda'd 	Esquadria: me IO,IS RS 	993 1,04 8$ 	11230 

1 	
ZiiAP: 97633 Ret'rad 	de Aro Otâii:co 	 i m 6,00 _154 AS 	1 9 . 4 31 AS 	116.58 

Subtot 8$ 	156057 

ESQUADRIAS 
Recolocação ao falhes, de Podas de Passagem ou Janela. considerando und 700 6795 AS 	84,94 AS 	594.58 '51P4APt', 1 72144 6 reaprovelram 	10 	alma 

1 	P4API' 84844 BaLanon em Mader a m° 1,90 421,09 AS 	526.36 AS 	526,36 
, 

1, '' — Sub-total AS 	1.120,94 

3 PISO 

87620 Conhapso era argamri sal aço 1 4 (Cimento e ateia) m' 6.00 24.16 AS 	30,20 R$ 	181 20 

577C AevaeIifllento Ce am'0cplacas tipo esrlallsds extra 35 x 35 cm m' 6.00 36,50 86 	45.63 AS 	273.78 

Sub-total AS 	454,99 

cPU : 
03 

. 
as dantes ut 22,00 R5 	27  f I:Es  

— INSTALAÇÕES M0AO SANITARIAS  

CFU 04 Ar irvo Catei do Polito de Agua p1 23,0_ AS 	73,63 P5 	02 04 AS 	2.116,92 

1 	CP IU 05 Revisão Geral Ponte» Ponte'l da Esgoto  p1 23,00 8$ 	'90.93 AS 	113.68 AS 	2.61418 

Sub-total , AS 	4.73110 

P -_____ 	 — 
— 

ei SIliLAPI 	, 88423 
--H -  
Ptrtr45  

- 528.70 —  18.48 RS 	17,162,38 

JoJ 68495 Sal asa LaterAcrilico 	 . xl' 928.70 640 6.00 R$ 	7.429.6Q: 

88467 Pintura PVA - Muro 1 m' 6L3S 8,21 10,26 AS 	1.193.85 

J S1NIAPL 74065(631 Esmalte,  sobre medes o, massa emador 140,48 17. 6 21,30 852.991.44 

S1t1AP1 73924003 Pintura Eernafte Coso das dm01505. Sobre aupertide malaca m' 34,70 15,78 24.73 AS 	858.13 

Subtotal AS 	29,640.40 

/ LIMPEZA 	1 	 . 	. L 
ISjlpi,j 9537 L ,morzagana 	 e,ilr.qad 	obra o' . 21.36 2.07 2$9 AS 	550,01. 



i'k DO 1)0 L'ARA 	 ... 

{! 	 IR \It MC IPL N. k  UR 
OBRA: REFORMA DA US - DA COMUNIDADE DE BAIAQUA ACAPA - PA 

DURAÇÃO; 90  DIAS 
DESEMBOLSO: '. 	$ 33.772,47 	, 	'• 

Pi/IMILHA ORÇAMENTARIA REFERENCIAL 

.TEIA COD. DISCRiÇÃO DOS SERVIÇOS UND QuANI 	
VL IJI'IT N $) C1 

VL. 	TA 
R4EF E SERVIÇOS PAELIMIfrAI oS 

:4209'ool 3 453.76 AS 	567.2 1701,W 

1 ... . . Sub-total AS 	1.701,60 

CO5LTURNFDRF80 - - - 
Tr-enâ'arorladel,ap fr te Ceçenirca Tipo Pies Ate 2 Aguas Passarela) A 753 AS 	5236 AS 	8545 AS 	49284 

......Li±L_ cotrtira-Tei 	Tipo i'rar4Paeeerela ai' 753. P52624 AS 	31.55 P9 	237.57 

SI iriPL S,900 irr,n..aCao plrraderfa ç  ,arbolineurr is 104 	4 RS 	452 AS 	585 AS 	50176 

regue de PVC e perfis cones rendo T 48,2Z RS 	914 AS 	11,43 As 	561,27 

is 1S"5 AS 	'979 AS 	3724 AS 	81205 Di Avaa08lsedo7ehu 	, 

a 	i, 	.SINAPi' .. 	94227 aihe ei Chapa o4t,,zaea 	1 is 25'! AS 	44,78 AS 	43.48 AS 	n,s 

Sub-total AS 	2.404,64 

4 _AL0 ELE 	j lA  - 
1 	52 Asa 	a ! doa frpo 35 01 nicos pI 1400 Re

— 
 5727 AS 	7159 AS 	100228 

________________ -- '-a ----------' -- 	 -- - --a- 
Sub.totei AS 	1.002,26 

aiS A4CIESHI0C SA'tCOAAIAS  

AS 1 	 de Agua P5 	363 AS 	9204 AS 
- 

7eVi'40'Géra! PoIL.4. ,  Eegoio pt 17'i 'AS 	90.93 AS 	113.66 AS 	1.93222 1 	1 	CPU 	.iJ 04 

LPItUAA . 

Subtotal AS 	349690 

88420 e-iplyaAntcs 11 
j8325 

1478 1648 P81410671 

SIP4API 68495 

-- 

Meeqr Lesse 7 r3 5Q3 	5 640 8.00 AS 	810680 

- $1uP 8843 ki, ,T raPVA 	l2uiu ir  821 '136,s7 

 

1028 AS 	14012 

1 	S!MP 74065,001 Éllo.oLreiadei 0/ massa e elador rn 100 ID 1' 	18 2 1 33 AS 	2,263 ii 

L $fleAPi 

- 
73924,003 1  Pinajra Ea,eiaiie Fc 	duas deissos sobre supedicle rliesel,ca as 26 51 9,78 24,75 AS 	86301 

As 	2454684 

1 JUMPE2A ' 

r 

 

v, 	P 
hjj isir zhgeralee,daohra  a! 20734 207]7 259 AS 	5362 

Sub-total AS 	536 :23 

1 	a as co 	posições de' preço 1,0/21 ABRIL, 2018 	Pesorieredc 	 Í?5tLJ,R$ 	33 .772 ,47 

i,i ADOTADO 225 ,0 / 	
t II  

II 



('1 
ESTADO DO PARÁ 	

1  H 
PREFEI1URA MUNICIPAL DE ACARA 
OBRA: REFORMA DA 1.1815 - DA COMUNIDADE é ITACOÂ -lACARÁ - PA 
DURAÇÃO: *0 PIAS 
DESEMBOLSO: P86735400 
mOI ADOTADO: 26% 

PLANILHA ORÇAMENTARIA RFERENCIA1. 

BOI 

E, 

Desonarado ffl TOTALJ 	 67 .334 ,00 

AEUMINARW 	____ 	Subtotal 56 

REF. 	Cá 	 DISCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 	 UhID QÜANT.B) VLUNITTETfl$) 

- ll5ll.Pl 	7 205/001 	Placadaobrarnoh,a9ajanl4ada  	n12 	6.00. 	AS 453.76 	AS 	567,20 .20
97S22 	OarroLrçaodealvenarla'rnnuai __________________________________________m'1.14 	AS 	3683 	AS 	44,79 1:06

7650 	Aamoeao da trama de rcladerraj1fcobertura cia formamanuala/raaproveitmenlo 	3L. 	228,71 	AS 	4.67 	AS 	5.84 5.67
7847 	Remoção de 	a 	aiilcasii formaranu 	provditarrs50tO 	 jt88,43AS 	2.17 	AS 	271 65

20 	---'jQgSfAEvsS1IMErJ'ro1  	 Subtotal0,93
SItIAm 	87489 	Alvenaria de redacão cJtllo!o 4t 6 furos a outeto  	..EL. 	1.30 	75 	40,9AS 	32, 53.24

2 2 	SLNAPI 	87530 	MalUfliç 	/lpacebcin 	Pintura  	 nu 	360 	AS 	34.31 9.21.3 87526 	tffi9so/racebcmanmdocfl nica em argamassa traço 1:2:8. preparo manual 	o1 	_!i 	AS 	37.366,36 
8726*3 	jReveauirnenfl5a(micoa9,9.a 	das 20<20cm 	 rn_ 	19,94 	AS 	49.07 	RS 	61.34 	AS 	1,223.12 

____  
30 	 1 	- 	Subtotal 	As 	14.175,17 

92541 	lyramn 	em N'abeira' ni reata Os 	mrca Tipo Piso Até2Apuaa 	 mi 	Q,Q1 	P55236 	AS 	65,45 	AS 	5.236.65 
1 	S2 	- 	,m4Pl 	94 40 	Cobedur,iTeasa'r,po Plan, 	 r13,t50 	1 	AS 	25.24 	AS 	31,55 	AS 	2,637.58 

SiNAPl 	9419 	_Cuumu5eLr9fi5ba5j.o 	II 	aJQL.1 RS 	19.49 	AS 	24.38 	AS 	218.51 
INl'ÀPI 	65960 	1,y5aão p(rnedaira olcarbol 'aum 	mi 	80,01 	1 	P5 	4.52 	P5 	5.65 	AS 	452.06 

IS 	' 	mNAP1 	94224 	 1,2:glcimento. calearelal 	 - 	mn 	1 	56,96 	1 	P5 	16.74 .i 	29.83 	AS 	1.192,'? 
a, 	 D0485 	 requer de 25V 'ao, pi ambIentes comerciais, Inciudire estrutura Para 	m 	48,63 	RS 	49.80 	'P9 	61,00 	AS 	2.965,43 

dAR 	94220 	-,.lha da bel,) oernorcularof'Vc 125mm 	 - r 	AS 	64.19 	P5 	6773 	AS 	1.471.77 

40 	_ 	Subtotal 	AS 	1A74.72
l 	Si'l aPl 	, 87822 	Camadar 9 'amado a notrad 1 4 	mi. 	M 4j AS 	26.36 	P5 	32,95 	AS 	143,00 

421SiN4P1 	' 	5968 	cama mi; n'ia oiizadornil3j,' 	 c;L.i±.&1 AS 	34,48 	P5 	43,081 	AS 	18697 
42J,aEl 	,J989 	taCeiijz,251 lV-)P44150 Médio) 35a35cm 	 _fl3Ljj) 5, 37,68 	AS 	47,10 	AS 	204:41 
.4 a .Li!SfL .jS 	cei I19S4. 	AS 	50.52 	AS 	63,15 	P9 	C40  

 ESQ11ADPIAPADE9/FE'tIji&GE. 	 Subtob4 ,j_jj9.04 
aduela a pli ar 	 (-j9. 	_A 5 502.81 	R$5' 	AS63S,38 

92 	' 	Gad6OejQfl5j5QhéC0ff0atVR 	 - 	m' 	15,66 	AS 200.05 	AS 	250,06 	_J$E 
SiAp' 	30 	Fechadura dr enibui'r cl dlin4o, complete, acabamento padrão n'adio, incluso 	n' 	12 00 	AS 	SI 85 	P5 	1 14 81 	AS 	1 377 72 .3 	i 	.8 	emode1urojQ968m4lnatai$ç.o 	 .LL 

tu 	'I rALAÇQ'flLA_ 1 	 - 	j 	 Subtotal 	AS 	516258  EL 
64402 	 temnomagnalicoa monopolaraa om 	uni 	- 100 	AS 	6736 	AS 	6423 	P5 	8423ei 

P2 	SiNAPi' 	88066 	 .0L 	1.00 	AS 	129.27 	AS 	16169 
* a 3 	fljft, 	Ø655 20A 	uni 	8.00 	P6 	8,42 	P51053 	AS 	84.24 
F-54 	sii'p,. 	93662 	9I0Llar Q2.2I2? 204, 	 J_±&Ç_ .fl.,.2210 	AS 	' 	195$ 

SII4API 1 	93872" 	Diaunto íritolarllu3o DIN 	 troLi'.:j92, 	AS 	56.10 	AS 	70,13 	AS 	79,13 
66 	Sl)4API 	97589 	Luqmlnãlbla.0Dmer30!9,tló.__ia sobrepor cli Làcm,15W - Fornac. Ml. 	.49L 	.,1.u02,. .As 	53,98 	RS 	6749 	AS 	1.015 

1 	y 	SINAPI 	,4,9, 2 	PontodnlIcaoao_Inoutro! 	intarruptor j019153....., 	 ,2L 	511 	AS 	91091 	AS 	113.88 	AS 	1,707.9 
6.8 	-SlNAPl 	Ç,314 	PieiJjlauj_l.Q6j2g&Y 	 8,00 	AS 	109,54 	AS 	136,93 	P5 	1,095,44 
sr 	SItIAm 	93143 	P0rLiodoT54p 20Af250V 	 _pt. 	590_. 	AS 	111.08 	P5 	138,55 	P9 	894,2 
'n' 	2E 	 _5L 	o 	:PS 	4535 	AS 	66,941 AS 	56.94 

 INSTAÚJnW101e04ANK AAIAS 	 Subtotal AS 	aijli 
,fl.- 	Raciadej0ciund3jii4hiS209Xõ9L......,_ 	 -- .,2L' ...499.,. 	.B.29L5 	RS 	.191,94 tas 	1,4477C 
72 	SimIAPl 	9953 	A 	ro ,36J5 	293jiak) no. lsitôo roseIral, 3/4" 	 . 	uni 	1 	2,00 	1 	AS 	31,9 	AS 	39,90 	AS 	79.8 

3 	- 	... 	Pnntodmist o5n1ouialug,,,55exffia 	________________ JL 	4,00 	P9 262,78 	As 	3249 	AS 	1.31392 
TT 	SINAP3J 	3449 	Caeadfiaj31j5Xj9 	cm fund%as!jamoa 	,_ _____ 	uni 	306,73 	AS 	38341 	AS 	_79J2 
,j j. 	..INAP) 1 	8949 	0.11,4ij90..aLÇ,QN.iX 1001<50 mm. 	 ._2IQQ_..1 AS 	17.15 	AS 	Z1A_ 	R5 	4288 

-,flTçT7fr__ S~0.111 	1.234.8 
ai 	r'9Ifpr,t 	". 	5547 	Saboneei4bplSal.c1 iipo ,.ial 	naerpa'a aabonele liquido com reservatório 100 a 1500 	un,' 	2,0C 	' AS 	42,18 	AS 	52,70 	AS 	IÓS.40 

mlinu'juofuau 5J_  
I'C 	CPU 	atdaiN.L 	______________ 	un 	30 	AS 4262 AS 	5328 AS 	10655 

83 	) 	d8804 	iayatôdrl LoUp' m3janc.. 	um .nso 2.051<3800 ou aquivalenle. padrão popular. 	uni 1 	2.011, 	AS 	94.46 	AS 	118,08 	AS 	236,18 
-- Onec 	2j899,. - 	 -.1--- 	--'----- -____ 

1 	a 4 	5isl 	Torci 	III Irtadalr 	mala 	/2 1 L 3(4 	p1 Lavalormo padrão médio 	fornacimanto e 	1 	201 	AS 	6402 	AS 	8003 	AS 	16006 
SRl SIr4API 	95470 	 iu'T)ouça branca Lncluaocorijunloda ligaçao para 	- Tm 	<30 	AS 	15709 	AS 	19638 	AS 	c1272 n,5 	1 bacia aartiIrIrl'ajuataaelj0i acimanto e mnslalocao  

fl 	CAI,) ' 	2 	- õ2aritaa4 	•AS 	70.40 	AS 	.88.00 	AS 	176.00 
ii: :c 	uralfrco 	23.17 	28 	AS':L 

r-jÀ P522T3 
'ÏT' 	SlNA'Pl' 	' 	'88423 	Pintu as11i4 	1 	 jt- 	68518 	14.18 	AS 	18.48 	P51284693 
- -i 	698.18 	6.40 	AS 	8,00 	AS 	5,581.44 

 
4 1 	SIPsAPt,/J983TEaflia*fll5dmLC'_ Esi dor 	ai 	.526 	1706 3La9? 	_ 1,270.41 

- 	171 	AS 	214 	AS 	1:487.59 

ismmlArmrI73924/co3eiosSirLtIL 4$F9,a,,p_rjl3,, ,'arrãos sobra aupemficiamalállca 	 111r' ..IQ2,. 	_19.7S 	AS 	24.73 	AS 	1.687.581 

r~I~RIAE111 	37 AS 	401 94 

7"'\ ,  



'E 

H EMI -DODOPARÂ 1' 
REFORMA 	 S 4 OS -ACAPÃ PA  

DURAÇÃO: 90 DIAS  

DESEMBOLSO: 	R$ 25244,55 1 - 
fÇ_.ILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL 

- - 1-  VL UNIT CI 
TEM REF. COD. CI$LRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNO QUANT 

SI BOI(R$) BDI(R$) 
VL. TOTAL{R$) 

- 9/API 74209100 Placd 	a ra erp chapa' alvan,zada o 300 0645376 06 	587 20 05 1701,60 

Sub.tÔtaI P6 1.701,60, 

2 

$A/nPE 72144 Gad. 	pEnturaanIi.00rroakEo/ -  und 1660 21172 RS 	26465 P5 439319 - 
---  Sub-total P5 4.393.19 

3 	3 	Ei ESTIMACMMADEIRA - - 
21/ 	j 01 Peca' db r/Iae,ra  

- 
 11' 053 265034 P63.312,93 P5 1.755.65 

'-- i - -.4 	 - Sub-total P6 1.756,85 

4 	- --- -----EI N'OELET 

LLEL Revls sPd4#jEMUa  p1 1200 OS 	57.27 0571.59 R$ USOS 

Sub-total 0$ 859,08 

-  ST4MÕEsHIoRQ1 ANITiRIAs  

03 ei4&rioi Pon Agu, p1 120 R673.63 0692334 05 lAN45:. 

cpu 04 ReES804raIPEJ0I aPOIO'  p1 1 	12.0p 1 RS 	90,93 RS 	113.861 05 138292 

Sub-total 0$ 2.468,40 

011/sol 5642j? nEt,raAIEEoa ,f 11' 441 ik 14,78 18.48 OS a15559 

69/API ,j495 .l1frcAcr9a 1j LJ,L 40 8,00 R$ 3.530.56 

• 	. -- . 17/API 	' 74065/001 EsmalI, aêhre rnáearjJ 	masaa e selador m' 55,3G! 70 21,33. OS 117955 

SI1/iP 73924300$ Pa1tur/EIeFoact"iaa demãoa.aobça auperficia m&á/ca m1  36,471 1078 24.73 RIS 909 

Sub-total 0$ 13.767.0 

7 
________ 

 

[TT 8/1/API 	- 9537 E  ETP8}74 0I e ene a la obra  - m 115..3 207 2.59 OS 27893 

29883 

Oo 5 	Foram uaadas a compoa,çõea de preup ABL 2J, 	Deaonerado 

BOI ADOTADO 25,0% 
,« 

- E  

- 	- 

IUNICiAq, 

- 1 	 - 	- 

I I  

III, 



ES 1 ADO DO PARÁ 

I i 

i 

PREFEITURA MUNIC DACARÁ  
OBRA REFORMkOAUB$ OAcOMUN0E? &PA AÇU ACARA PA 

COMPOSALQeÍMEÇO UNITÁRIO 	
. 

-. 

01 ReviseO Geral do 1 elhd 
tem Desorç_j lJnid Coef. Valor Unit. _IaI 

1.0 Carpinteiro corb11
Servente 

'aos oomplementares 

1  

h 
h 

-.  0,200 R$ 1686 
R$ 13,64 

R$ 3,37 
R$ 1.36 :8 	2 O com 41,100 

- 

)68 	30 r22j 7 X 2 '[L ~jiLi j_ 0,018 P5 8.13 P5 0,15 

• . i97 	40 	' Madeira serra 4 	riSo aparei , iadak Maçarambuba, m 3  0,009 R$ 2.579,52 P8 23,22 

n.,  00 	R$ 16,88 R$ 1,69 

rpu""ô 	Revisão Geral de ponte'àjiT  
Unid 	COef. 	R$ 	Total 00 	Item 	Descri w   Iii._ 

lá 4 	1.0 	Encanadordqfriencarqps :omplementares 	 h 	1,500 	HS 	17,08 	P5 	25,62 

ë24è 20 nplementares h 1,500 P5 	13,53 R$ 	20,30 
R$ 	1,80 LiTTT 30 	.AdaptacIorjl'\Jc 1/2" (LEI) Unid 0500. R$ 	3,60 

4.0 Tubo ernf'Ciij1j TT 1,000 R$ 	5,40 P5 	5,40 

Te em PVC 	x 3 14" (LEI) Unid 09_ R$ 	2,05 P5 	1,03 

so -  U 0.500 P5 	0 ,77 R$ 	0 ,39 
/4 70 Cotovelo em PVC 3(4" x 3/ " (LH)  Unid 0,500 P5 	3,23 P5 	1,62 

jB 2 80 ' 7000 	P5 	1747 

EH 
P5 	1747 

- 
 R$ 	73,63 

- CPUo3 RevlsaoceraldeportQ eeso o  

Uid 	CoeL - - R$ Total 

1 	oL. 1 0 - Ajudante corr4pr%Yi  chmplementares h 2,000 R$ 	13,53 R$, 	27,06 
loon.cl 2.0 Encanador cOiSfl2ara scomplementares li 2,000 P8 	17,08 R$34,16 

 Jun 	 oflenv45em PVC - JS - 75x75n,rn (LS) U,rnd 0250 P5 	21,98 R$ 	5,50 

40 . Tubo em 	Somrn  rn 1,000 RS 	6,11 R$ 	6,11 

1 5.0 	. 1 
 

Curva 45 é 	T5mm (LEI) Unid Q250 14,18 P$ 	3,55 

6 d Tubo ernfj/ÇfrfIfl4hrnmÇ) 	 - m 1,000 
Jfi 

 2,52 P5252 

7.0 Caixasifo àcSfCc i 	relha - lOOxlOOxSOmm UnRI 
Unid 

0300__ 10,17 
P55,69 

P53,05 
P51,42 80 0,250 

:0178 9.0 (LS) 1 Unid 1 	0,250-__ -  P5 	21,60 R$5,40 
RIOz  1-00 ai 	x40m Ralo PVCjjc/ 	bâ10Wt5m 	 1 Unid 0,300 P5 	7,20 P52,16 

 R$90,93 

rTiflifl 
CPJ04Porta 

 
OL) 

 Papel 
 emLout   	Total Item 	Descri ça 	 jUnid 	Coe f  - 

85'iO9 10 	 çompk.mentares 	 1 	h 	1,000 - 	P517,23 	R$17,23 

88310- '2.0 	Servente co"oj, 	Qo.ompiementares 	 h 	1000 	R$ 	13,75 	P513,75 

mercado _30 	PoaeLeIi 	oucau/ 	te.eplastico 	 Uid 	1,00C 	R$ 	10,50 	P510,50 ,i  
370. ',4.Q, 	Areia 	 17 	 m' 	0,OIOR$60,00 	R$0,60 
0511 _'5_O 	Cimento -  sc 	0,020___R$27,00 	P50,. 

R$42,82 

05 j'diiieiro PVC 
 

Tbbp_ J _tem_ -  ièriçâo' 'Jj Unid Co ef -r R$ Total 
10 Aju da nte cbmI nç9oscmpIementares h O 5Gb -  1 P5 	13,53 P5 	6,77 

826 - 20 Encanad rico encak4s complementares  h 500 	J P5 	17,08 P$ 	8,54 
31b Fita de vca IJJ fl  m 	2,80Q 	P5 	2,00 iWT60 

1 606 43 ewoPg L 	- _L Unid 	1,01N5 	P$ 	4,07 P5 	4.07 

CPU-06 Càika de  a - egtJsna  

R$ 	24,98 

COLT Áférrir Descriça T11L Unid Coef.  P5 Total 
'5 '67 ' 	1.0 Ajudante comi Ssplementares h 2.300 P5 	'13.53 R$ 	31,12 
F-27 2.0 Encanado nj, 	'enoarbus complementares h 2 , 300 P5 	17,08 39,28 

Faadevé S!  
rn T6õ' ps 	2,00 P5 	1,00 

:il 40 Ligacaofe lvd enqe plastico Unid ió5 ps 	3,15 U 3,15 

- !! 	!t R$ 	2875 P5 

	

R 	
70 

40 í:; 

/ 
cesa;r1CÀdds5iMl 

 

EI4GENHEIttO CIVIL 

-: J[
ii 

4  . 	
CtAIPA45O276372-9 



ESTAEiQbOPARI 
PREFEITURA MU: LAI DE ACARÁ 
OBRA: REFORM DA UBS - DA C f '  IylDkDl 9E GEMIPAUBA - ACARÁ - PA 

1H 1 lbMós IçÃo DE PREÇO UNITÁRIO 

rp'j -01 Retirada de Esq 	v 111 LL 
COD 	Item JIDel11fl 1 	 Unid Co( 

	

2.0 	iserventdfri4scom*mentares 	 ti 	0,4( 

	

t32611.0 	CarpjflteUQpfl4cs complementares 	ti1 0,21 

II 	 1 	1' 

_________  
Cru 0! Revisão Geral doTj  

	

C0DJ1 Item 	DescrjH 	' ? i ' 	 tidfco 
rss—, 	j1_ 	1.0 	 tn'e 	gs complementares 

	

2.0 	Servent&Lr r enç 	scomplementares 

jt 	a MaçEUba 	

EJII 

LCPU -03 IReviào Geral de 	el tir 4)  
cor . Lutem___DescriciíJHL 	 junid i: Coi 

	

rM287. 1.0,' 	Eletric4oc44forflplernentares 	 ti 

uj241 	20 	AjudanLe dp ancas complementares  

ã42R F 

-75 

ToCa 

17,39 R$ 26 
13,62 1 R$ .20 
1,80 R$ T 

-04 Revisao Geral d24pvntca  
r7J55'— tem 'úid. Coef. Total - 

832(,7 
88248 

--,-. 
V0 
2r e 

- I-'rrr-- 'r Eic?nrgornein9 1lrgos . 	. complementare 
on'encios complementares 

-,--. h 
ti: 

-r---- 
1r00 

1500 

-. 
R$ 
R$ 

1708 
13,53 

-- 
R$ 
R$. 

2562 
20,30 

9859 
30 
4,0 

kurioeM DVC1  1/7(LH) 

. - L 
Urud 

JILi 
0,500 
1,000 

R$ 
R$ 

360 
5,40 

R$ 
R$ 

180 
5,40 

123 50 Te em Pj'vflÇ3/4 
_ 

x3 1 	(LI) Uni' 0,500 R$ 205 R$ 1,03 

414 
&Ô 
7.0 

Adapta 
Cotoveiceki 

o erPVC 314" (LH) 
PVC 3x 3/4" (LEI) 

Unid 
Unia 

0:500 
.0,500 

R$ 
R$ 

0,77 
3,23 

R$ 
R$ 

0,39 
1,62 

9862 ao fTuboepC 11/21  (LH) ri 1 000 R$ 1747 'iW 1747 



ESTADO DO PARA 
MUNICLPA& PRFFFITURA 

OBRA REFORMA DA 1)55 - DA 0OMUNIDAC .tOU?4 ACARÁ PA 
'III 	'1 

CÕMPOSICÃQè!I RE 	!NTÁRIO 

nT:T iisáoai do TeIiET 

iQ I[te m 	lDescro 	 i L LLf'. 
r 

Lhnid Coei vaiorüÇii( 	 Total:' 
R$ 	 R$ 3.37 1 O 	Lar inteiro com ei itares h 0 , 200 16,86I 

20 	Servente com enoa 
jPrego 17 X21i 

4 
ljjT( 

'jopieMê s 

H 
h 

kg 
0,100 
0016 

R$ 13,84 - 	R$ 1.36 
R$TTr 	R S0 15 

4 	' 	Madeira serrada riS 0 - oaraiiibuba, angelim m3  0,009 R$ 2.79,52 	IRS 23,22 

ImUnizante pímacié ífri&TorjUí 0.100 Rs ifëW R$ 1,69 
29,7$ 

» '1H 
09 LsJF±ã0GeraI de Ponto elet4I 	j'Jtjf» -- 

.200 DScriçâo 	, 	1h1/  Unid Coef. RS 	Total 

2cj 1,0 Eletricista com ei 	oJ  stares  bISOU R$ 17,39 R$ 2&09 

327 20 Ajudante coj osi-onh ler i ares  h 	1 1 oOO R$ 1312 1* 20,43 
Unid 0.800 R ¶,0 

4.0 Caixa de 4 30  
ás ii  -  'U?i2 0800 R$' ' jja 

Lai27 5w 	,' taisoiante ____________ m Q800 R$ ÍMI5 PS 
rs 

1.96 
aos O7J_ 60 Elelroduto em PVjf1hJj, 1 m 200 R$ 1,72 

'0206 70 Arruela de 1/2'H14jÍJjU,H1  0,800 R$ Q27 I 0,22 

1 .J±.... Cabo decobra2,M1Zj1fl0ti m 3,600 R$ Hã 3.89 
1111 57,27 

V'sJ s6oeeldepoiodWjiUTftIi __________ 
COO item 	.f5cráo 	P]fjjffljjJJ7 unid Coei. 

i  
]j) 	Total 

8267 1 O 4Etruanador com 'arrilj tentares E 1,500 R$ " 17,08 $ 25.62 

S28 20 Ajudante com er ~ J$19,rdp14lj4%iitares - li 1.500 1 R tR$ 20,30 

liu 0 Unid 0,500 R$ $ 1.80 

isso .4.0 Tubo e±2Wt/HlltJ i II.iLLI m 1,000 R$ ,jjjj 1. 	$ 5,40 
'Ui '' 0,500 kT'T aos .03 

LTT_ a' Adaptador 	r3E' Uid ag T,77_ 
iM 1 ,1 Uniti 0,500 1 R$ ' . 23 1* 1,62 

80 	'tEoi?TP'I ui'l!UEJfflT "E 1,000 R$ ffl471 R$  17,47 
R5 73,63 

FUjRevisão Qeral,e oïa1j 'ET1 "fl IIJITILIEILTL -,_____ _______ 
["COO Itern deil 	J.Jj/} JLII J 	' 	' Unid Coo-f, R$ - Total 

8821P t.fAhirtecomjh 'trp$ 	ntares "E 2,000 R$ "  R$ 27,06 

fl,4EncanadorcOmIaIl r ocbrt/ rnerrtares h 2000 R$ R$ 34,16 

simblil 	dr.F?V01 	S-75x754mm(LS) lJnrd 0,250 R$ 2Ii98 R$ 5,50 

0068 ., 4F"E.TuboemPVC.l .1   m 1,000 R$ 3,11 R$ 6,11 

T 7 i ' '.50'hi Curva45emWC 1'J 	Oj H)  U 0,250 R$"'14.18 IR$ 3,65 

9835' 1 60 1" -tu bo em 	 (L1S), 	i  

.sitonadj" 	'1Ç 	_lOOxlOOxSOmm U&I 
 1,000 

0,300 
R$2,l2' 

õ.17 
'R$ 
'R$ 

2,52 
3.05 

Joetho/Cotovei4*j i'VCJ'-40mm.LH Ü 0,250 Ffl R$ 1,42 M
.Caixa 

Telongc 0x76jrn(LS) Ti 0,250 W"T 21,60 R$ 5,40 

 
Raio PVC c/ e 	It!21 x53x40 rn  

LSQQ,' tem' Descrição  Unid - Coei. 	1 R 	 Total 

,13 ' 1.0 Pedreiro com 	r1àar4son2pt4nentares ________ h 1,000 R$ 	17,23 R$17,23 
BiO 20 Servente iam ,2jg$iientare h 1000 R$ 	13,75 R$ 	13,75 
."çcaUq' 	.30.', 	Porta papel de1pilpa 	roleia pjIticQ  Untd 	1,000 	R$_ . 19ã0L R$ 	10,60 

40 	Areia 	JIJiLLTf 'E 	0,010 	i 60.0O R$ 	0,60 

R$ 	42,62 1 

de.descarga plasttt iE6J' 1  
ténh 2!SkHIh,H' 1  Unid COeI. RL' Total 

22W, - 	lo 	
. Adtemja ri4bscQmp/ÇfrrentareS h 2,300 1. R$'t,5 R$31,12 
'  _O____ anadorcoí Sbs coirÇjehientares h 2,300 R$ 	. 	17,08 R$39,26 

r70' ,0 fjqevedaj flLI],L, o,soo 'F'Tã 1,00 
....,si!L 4Q u,gacaof/exÍv 

Lilt - ,hini4 1,000  R$ . _ 3,15 
«120 	. jQ Caixade_desceu jpjastuLae  Unid 1,000 R$ 	____28715 R$ 	28,75 

00' Tubo dedeS WJV,-4ljrnm Did 1,000 R$ 	___ I 	_ 8,71 k 8,71 
°' 

r CPU  rrr  
iterta oescriçsC''31 1iTfl'flT' 	' tJnid 	Coei Ws 1_Total 

Encanadojco' r' h 	1 	0,010 R$ 	r17.08  

24u' Assento Ptáii' '1 	, uH Unid 	1,000 RS 	123,001 R$ 23,00 

-- .Fi1 R$ 
	23,17 

1 

lI 	
liii 



ELILI 

o;oi 
sc 	0;02( 

Cpu - 

3146 Ç&ü Fita 06 vecacao juii  rn 1 	U'L 

6141 0 Ligacao fk(e.l  (en 1 'ate) plastico LJnid 10' 
1030 5 O Caixa dê 4eparS  'tastca externa Unid 1,20 
1031 60 Tubo e arga 	n PVC - 40mm Unid 1 , 00 

CPU -0% Aàenplasticafl 
COO 	Itern Descruçãoj  

88267 	1.0 - Encanadr dom erc rgos complementares 	h. 0,010 	R$ 17,08 R$ C•17 
377 	2 . O 	Assento Péflico 	1 , 000 	R$ 23,00 R$ 2300 

R$ 23,17 

i,uu 
315 
.8,75 
8,71 
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nic 
nic 
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iZu 	 í.0 	irrueia Qe '4 1 	 UI1IU 	U.UU 	 U,Li fl 	 U,LL 

	

1014 	80 	 rnj

U
6tR$ 	108 R$ 	389 

57,27 

Cpu -03 1  Revisão Geral de pon o jua± 

	

r COD 	Item 	Descricão 	 lUnidI Cc,ef. 	 Total 

ii) 

	

?859 	40 

	

123 	60 
65 
7414 	70 

rPu - 04 Revisão eraI de portkJjespo ___________________ 
COD -. _tem rojq '_ 	I - UnidLcoef.  Total: 

B8248 10 Ajudante_ccjfl, 	 ernentares h2,0O0 R$ 	133 B$ 	2706 - 

88267 2.0 - Encanadorc0rnePfj 	co'plementares h12j)00 R$ 	l78 R$ 	416 

20142 30 Junção si 	r'v IL enPVC 	J8 - 7Sx7Snim (LS) Unrd _9Q_ R$ 	21,98 R$ 

20068 49 Tubo emFVrQ  rn 100 R$ 	eu R$ 	alt 
1951 5.0 Curva .erLPV",-JSj 75mm(LH) UQi0'25( R$ 1418 R$ 3;55 

9835  Lubo_em r \/ 
Caixa _sifnn4i 

i4Úinmf 3) rn LO R$ 2,52 R$ 2 52 

5103 70 de PVc4' grelha - lOOxlOÜxSOnim Unid iO300 .R$ 1017 R$  3,05 

89514 60 	- 3oelho/c1í1PVC Jfs 	LH Uirnd 5Z 569 r 
20 78 90 Te longe er JS P\fC 	OOx7Smm (LS) Unid _QQ_ R$ 21 60 R$ 540  

5102 100 Ralo PVC U 100C3'40ri rn UnU 0300 R 	720 R$ 216 
R$ 9093 

i l l 

Ir'! 
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(a 
MunictloS Atará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO AGA.RÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO XIII 
MODELO DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS MENSALISTA 

315-  

PREFEITURA DE t 

¼SIAcARA 
Os 	 O 	vós 

Travessa São José iY. 1 VO -- 9y aça da t, ,,M 	— Acara 1 Pará - CEP 68690-000 



Estado do Para 
PODER EXECUTIVO 

• .PiEFEiTURA MUNICIPAL DE ACAI3Á 
TAXADE ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO 

CODIGO 	 DESCRIÇÂO 	 HORISTA % - 	MENSALISTA % 
GRUPO A  

NSS_______________ _ _  0,00% 0,00% 4 _ 
SESI _____________  1,50%. .1,50%frFIa.L2j. 
SENAI____________ -- -   1,00% 1 ,00%kj crC 
NORA .0,20% 0,20% \%iuM  

0,60%  
_ 

2,50% 2,50% 
SeQUractntra Acidentes deTrabaho 3,00% 3,00% 

16 FGTS---  8,00% 8,00% 
SECONCI   0,00% 	_'' - 0,00% 

TOTAL 16,80% 16,8070 
GRUPO B  

Repouso SemanalRenumerado 	. 	.. 
2\ 

 18,14% Não I nside : 

Feriados- , 4,16% -  NõoInside  
Aux ílio - Enfermidade 0.93% 	. 0,70% 
13° Sçriário -. 11,10% 8,33% - 
LicØnø Paternidade  0,07% . 0,05% 

56 FaltqsJjsticadas -  0,74%•r 0,56% 
Dias__de__Chuvas -- 283% NãoInside 
AuxflidAcidêntedeFraL alho 0,11% 0,08% 
Ferras_Gozadas -  - 1086% 	____ - 8_15% - 

SalarioMoternidade  0,03% - 0,02% -- 

TOTAL 48,97% 	. 	. 1 	17,89% 
GRUPO  

- Aviso Pré 'io Indenizado - -  7,14% 536% 

7:2 Avisp Prvb Trabalhado  0,17% 0,13% 

:3 EériQHdeflizadas  3,20% - 	2,41% 

Depsito_Rescisão Sem Justa_Ocusa 5,31% - .399% 

ndhizdãcy Adiciona  0,60% 	• 0,45% 
- TOTAL 1642% 1234% ....... - 	 GRUPO  

Rancidncio de Grupo A sobre 9rupo 8 823% - 	301% 

Renc)dênia de Grupo A sobre Nviso Prévio 
T abelhado e Reincidência do FGTS sobre 
Aviso Prévio indenizado 

0,60% 	• 0,45% 

) - TOTAL - 8837. 346% 
_______ 91,02%  50,49% 

>4 

/ 
/ 	./. //• 

cee*$tt4' io 
(.EpiGEtHEIRO CIVIL 
CREIPA 160218372-9 



(a 
Município Acará 
ESTADO DO PARÁ 

PR1Fr-EÍTURA MUNICIPAL DOA CARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO XIV 

MODELO DE CRONOGRAMAFÍSICO-FINANCEIRO 
4 	

( arte integrante do CD ROOM) 

- 	 r 	PREFEITURA C E5  

ACARA 
Travessa São José n. 1 20-  Praça de Matriz Centro - Acará Pará - GEP C8690-9 10 
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MODIiLO.DE ¶ÇECLARAÇAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

Processo n° 021080112018 

TOMADA DE PREÇO 
	

12018 - CPL 

Eu,  

doRGn° 	 « 

representante devida  

denominado simplesr 

«,PREÇO, N o  210801/2( 

Penal Brasileiro, que:: 

(a) A propõsta apre°i 

elabáMda dê maneira 

todo ou em parte, dirÉ 

participante potencia 

meoo.0 por qualquer 

(b) A.:intenção de apr 

21080112048 - CP 

poteribialouHde fatc, d 
qualquer-pessoa; 

(c) Que não tentou, 

outro participante pot€ 

participar-ou não da re 

(d) Que o conteúdo 

21080412018 CPLr 
discutidc :com quaIq. 

210801/2018 CPL ar 

(e) Quê : ó conteúdo 

21080112018 - CPL n• 

ou recebido de qua!j 
certamea.Ses da aber 

(f) O Stá  pIenarnã 

podeeSÕihformaçõe• 

Travessa São Jose n° 

(nacionalidade),. (estado civil), (profissão), portador 
/(UF), e do CPF n°   na condição de 

istituído de (ldentificaçã4 completa da licitante) doravante 

tante), para fins do dispoto no aem 14.7 da TOMADA DE 

dedaro, sob as rienas da IbL em especial o art. 299 do Código 

La participar da TOMADA DE PREÇO N° 21080112018 - CPL foi 

9ente pela empresa licitante, e o conteúdo da mesma não foi, no 

ic4iietamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 
t ,  TOMADA DE PREÇO N°210801/2018 - CPL, por qualquer 

proposta elaborada para paitiupar da TOMADA DE PREÇO N° 

nçom-'ada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 

A DE PREÇO N° 21080112018 - CPL por qualquer meio ou por 

ür meio ou por qualquer pessca, hifluir na decisão de qualquer 

de rato da TOMADA DE PREÇO  N°210801/2018 - CPL quanto a 

.)ror) ista apresentada para partc ar da TOMADA DE PREÇO N° 

,era,:" no todo ou em parte, direta u indiretamente, comunicado ou 

itro participante potencial ou de do da TOMADA DE PREÇO N° 

la dLudicação do objeto da referid licitação; 

)ropt'sta apresentada para partic ar da TOMADA DE PREÇO N° 

i, nc todo ou em parte, direta ou. diretámente, informado, discutido 

inie.vrarte da Comissão Permane te de Licitação responsável pelo 

propostas; e 

teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

Local  Data. 

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

Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-COO 

11 	 W1 	 PREFEITURA DE WM_A 



ANEXO XVI 

MODELOS DE DECLARAÇÕES 

• DEcLARAçM'2 M TORIZANDO INVESTIGAÇÕES COMPLEMENTARES. 

• DECLARAÇÃc DE FIDELIDADE E VERACÍpADE DOS DOCUMENTOS 

APRESENTADOS, 

• DECLARAÇÃO QUE .940 EMPREGA SERVIDOR PÚBLICO. 

DECLiXRAÇÃD DE AUTORIZAÇÃO PARA INVESTIGAÇÕES 	1 
COMPLEMENTARES 

1 (A empresa 	------- - -, inscrita no CNPJ 	', por intermédio de seu 
1 representante egai o Sr. - 	 , portador, da carteira de identidade 

n°  --- e inscrito no CPF no  autoriza, por este instrumento 
a Prefeitura Mu iicipal de Acará a realizar todas as investigições complementares 
que julgar rie(:Pssárias d  a habilitação no processo iicitatório da TOMADA DE 

• PREÇO N° 2irx':1201 - CPL. 

Ac,jis (I'A), 	de 	 de 2018 

• Nome e número da identidade do declarante 
----------------------- 	 ____________ 

DDE 
	

DADE E VERACIDADE. DOS DOCUMENTOS 
APRESENTADOS 

3ç devidos fins de direito, que aceitamos todas as 
da MADA DE PREÇO N° 213801/2018..- CPL, Sido 

iformações e documentos apçeseitados 

FA), 	de 	 de 2018. 

e número da ident?dade do declarante 

'riça cL* Matriz centro - Acará 1 Pará - CEP 6869 000 



  

1T 
CLAÇAÇ 

Municipk dó Atará 
ESTADO DO PARA 

fEiRA MUNICIPAL • DO . GARÁ 
PODER EXECUTIVO 

QUE NÃO EMPREGA SERVIDOR PÚBLICO 

REFERENIÉ À ii tMODALIDADE_LICITATÓRJA, 

• 	• A emrrea 	 inscrita rio CNPJ: 	por intermédio 
de seu rep essnan[e 'egsi o Sr 	portador da carteira de 
identidade n° - -- - -- e inscrito no CPF no - - -- -, DECLARA para 
os devidos tin' iue r.n oossuimos em nosso quadro de empregados servidor 
publico 

Acará (PA), 	de 	• 	 de 2018. 

e numero da identidade do declarante 

PRE PL EÍERA .flgF: 

Riá 

Travessa São José n0. 120 -- Praça dL Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-000 

PREFEITO 	fl - 



Estado do Par' 
GMJVJÓRNO MUNICIPAL DE ACARA  

1 	

LI, 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

ANEXO - MINUTA DE CONTRATO 

O Município de ACARA, através da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, neste ato denominado 
CONTRATANTE, localizado na Av. Governador Fernando Guilhon s/n", inscrito no CNPJ (MF) sob o n° 
11.750.869/0001-70, representado pelo(a) Sr (a) AMANDA OLIVEIRA E SILVA, e, de outro lado a 

in ,ci-fla no bNPJ (MF) sob o 	 estabelecida na  
dor-avante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por 

de aço rdo con a representação legal que lhe e outorgada por têm entre si justo e avençado, 
e celebram o presente Contrato, de contormidade com a TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-210801 e a proposta 
apresentada pela CONTP Af IDA, suje ando se CONTRATANTE e CONTRATADA as normas disciplinares da 
Lei n°8 666/93 e alteraçoes pn'teii 'res mediante as Clausu 1 s que se seguem 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJEI 0 

1 O presente Contrato tem corno objeto a Reforma das Unidades Basicas de Saude das Comunidades 
Baiaquaa, Gexnpauba, Itaeoã Mnm, Sao Domingos e Acara-açu, no nunlclpio de Acara/PA 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVI ÇOS A SEREM CONTRATADOS 

1 O serviços ora contratados compreendem as especificacõe, descritas nos Anexos do edital da 
TOMADíL DE PREÇOS ir' 2/20I8-210800, partes integrantes deste Contrato 

CLÁUSULA TERCEIRA fl)  VALOR 

1 0va1or total deste Contrato e de R$ 	( 	 ), discriminado de acordo 
com a planilha Integrante da ÇnIÇ ta ° 1 • os e o cronograma fisico-fitr'nee o apresentados nela CONTRATADA.  

CLAUSULA QUARTA - DO M'lt&LO  1 )E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

1 Os serviços deverão ser exeç'dst1dos até 31 de Dezembro de 2018 

1.1 - O prazo para 1nictc dos serviços será de até 5 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem 
de Serviço expedida pela C)NTRATAN 1

E e o de conclusão, será de acordo com e proposto pela CONI RATADA, 
se inferior ao mqximo definido no aput &sta Clausula, 

2 Oprgzo de garantia dos serviços deverá ser de 5 anos, contados do 'l ermo de Recebimento Definitivo a ser 
emitido por Comissão designada pela ait r'dude competente 

CLAUSUL44 QPINTA DO AMPARO LEGAL 

TV SÃO JOSE N°120 



1• A lavratura do preent Conir o decore da realização da TOMADA DE PREÇOS n °  2/2018-210801. 

2. Os serviços foram a j udi. ad )S em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado no processo 
licitatório n° 2/2018-210801 tomancio e mo base o disposto no artigo 45, parágrafo 1°,inciso 1, da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA-DA( kRANHt 

1. Seta exigida da (.( 1 TRATK )A a apresentação à Administração do CONTRATANTE, no prazo máximo 
de 10 (dez) dias úteis, con doa da'dita da assinatura deste Contrato, comprovante de prestação de garantia 
correspondente a 5% (cinco cento) tio valor global de sua proposta, mediante a opção por uma das seguintes 
modalidades: 

1.1 - caução n cinhci. o ou títulos da dívida pública; 

a ga rai 1 a em apreço, quando em dinheiro; deverá ser efetuada em caderneta de 
poupança em fa'vor da CONTRA T' fANU 

seguro-gi ar tia, 

13 - fiança htm Ária 

24 No caso de rsc 	deste 'Contrato, por culpa da CONTRATADA, não será devolvida a garantia, 
responsabilizando-se a CONI'&I4TADA por perdas e danos causados ao CONTRATANTE, além de sujeitar-se a 
outras pen4lidades previstas rá lei- 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA IECU &O DO CONTRATO 

1. A execução deste Çontrato,bára como, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e 
, 'pelos preceitos de direito pubi ií o. aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as

11

disposições de direito pri ad ,'na foim'a ,  do artigo 54, da Lei n° 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, 
do mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA 9ITAVA - DA IGÊNCI 4 E DA VALIDADE 

LA vigência deste Contrato teia inicio a partir da data de sua assinatura e vigerá até 31 de Dezembro de 
2018, tendo inicio e vencimer,1.' .m dia,c expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

• 	1. Cberá à CONTR k'  ANTES 

- permiti o liwe acc ,so dos empregados da CONTRATADA ao local da prestação do serviços 
de reforma e a4equação 

rv SÃO JOSÉ rq° 120 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ACARÁ 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE..  

1.2 - ptesta; as iofornia ;ões e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou 
responsavel técn co tia CONTRATADA 

1.3 - acompanii2r e fiscalizar o andamento dos serviços de reforma e adequação, por intermédio da 
Comissão para tanto formahnente design'da; 

1.4 - autorizar quaisque: serviços pertinentes ao objeto deste contrato, decorrentes de imprevistos 
durante a sua execução, mcdu.rie orçamento detalhado e previamente submetido e aprovado pelo Município de 
ACARÁ, desde que comprovaan a wces idade deles; 

rejeita' qualquer -eniço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações 
passadas pela CONTRATA TE ou tc.n as especificações constantes dos :  Anexos do Edital da TOMADA DE 
PREÇOS a" 212018-210801; 

1.6 - solicitar -jue seja rtito o serviço recusado, de acordo com as especificações constates dos 
Anexos do Edita! da TO\4'Dt PE PREÇOS n°2/2018-210801; 

1 .7 - atestar as nua fiscal/faturas correspondentes e fiscalizar, o serviço, por intermédio de servidor 
da CONTRATANTE, especi. 1eute designado para esse fim. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

L Caberá a CONTRA FADAd m do, encargos previstos nos Anexos do Edital da TOMADA DE PR ÇOS 
n°2/2018-210801: 

.1 - ser re ,poc'sv•J. Cm relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução 
dos serviços objeto deste .:onl• -tu. tais e' 'ruo: 

a) sal,iiios: 
b) sewr ». de c kare. 
c) taxas, irnpoc.; e contribuições; 
d) inJe:ic!açoe': 
e) v.iie-eciçao 
f va1 ,trispc re. e 
g) outras 'que px ventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

1.2 - manter o. s 1 eus em iegados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém, sem 
qualque' "incuto empregal ieo olor o órgão; 

1.3 - manter, aioda. os seu, empregados identificados, qup.nilo em trabalho, devendo substituir 
imediatamente qualquer tini cicIes que eja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da 
CONTRATANTE-  

1.4 - responder 1ei'iS 'anos causados diretamente à »dinin,s.ação da CONTRATANTE ou a 
terceiros decorrentes de sua :u.pa L'i doio, quando da execução da reforma e adequação, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscali;açàn ou tcomr:mnhamento pela CON'I'RATANTE. 
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Li 

1.5 - responder, 1amb&4t, pr quaisquer danos causados dintàwente aos bens de propriedade da 
CONTRATANTE,  quando esses tenham sido ocasionados por seus empregadr, ,s diu ante a execução ddos serviços, 

1.6 - arcar Com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus 
empregados ia execução dos serviço' ou no recinto da CONTRATANTE, 

1 7 - cissuiriti irr;irq e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, 
estanqucid ldL e estabilidade d «todas as estruturas da obra a executar, 

1.8 - verificar  ~ é  comparai todos os desenhos fornecidos para e ecuçao dos serviços 

a) no 
Técnicas, regulamentos oú. 

CCONTRATANT1.,, de forma  

1.9, - reparar, 
serviços efetuados em que s 
utilizadis, no prazo máximo 

1 10 - provu 
sentido de evitar qualquer tipc 

111 -fomcc 

o de fafrias, erros, discrepâncias ou omissões ,  bem, ainda, transgressões as Normas 
wluras, cabrra a CONTRATADA formular imediata comunicação escrita a 
tar empLci ibos ao perfeito desenvo1vimeno d s rviços 

riign tetover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os 
iifitan'ip 

 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos rw4eriais 

'(chJco) dias ou no prazo para tanto estabeLcido pela fiscalização, 

jar, prj conta própria, toda a sinalizaç ão necessária a execução dos serviços, no 

~talaçõe,s adequadas para a fiscalização dos serviçcr, de reforma e adequação; 

ia plàcae  identificação da obra com os dados necessários e na forma da legislação 

entulho e todos os materiais que sobrarem, prono'endo a limpeza do local cia obra, 
í  t,esjcia1mente, ao seu final, 

ira nitid em relação aos serviços, exigida pelo presente Contrato, conforme o disposto 
43 

téçui;os da CONTRATANTE e àqueles por ele ±brmalmente indicados, acesso às 
pude stiveiein sendo estocados materiais relacionados como objeto, 

: 
Aijiiinistração da CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de 

Lrneut's que julgar necessário; 

mr se pela construção, operação, manutençao e segurança cio canteiro de obras, 
içc do esquema de prevenção de incndo bem como outras construções 
rre to nas Especificações Técnicas tonstaufrs do Edital da TOMADA DE 

ar si pias despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços 
ns açrretadns por esta reeiço, 

1 . 12 - instalai  
pertinente: 

1.13 - remov 
durante todo o período de exi 

.14 - prestax 
rpo § 1° do art. 56 da Lei n° 3. 

1. 1 15 - permiti 
suas instalações o a todos os 

l.16 - comu 
caráter urgente e prestar os és 

1.17 - responi 
viilânea., orl2aniLacão e ir 

2/20,IS210801; 

- reQnnt 

todo transporte necessário à pr.taçPo dos serviços 
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como por ensaios, tesíes ou pr )vas neces rios, inclusive os mal executados; 

1 .20 - providenciar, is suas expensas, atestado de simildridade de • desempenho dos materiais 
apresentados, junto a instituições ou fri dações capacitadas para este fim, quando do uso de similar ao descrito nas 
Especificações Técnicas constantes de Edital da TOMADA DE PREÇOS no 2/2018-210801, sempre que a 
fiscalização da CONTR.1-' [ArJTF julgar iecessáiio; 

1.2 - exigir de seus su jeontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem realizados, 
apresentando-a à Unidade de fi tilizaçao da CONTRATANTE, quando solicitado; 

1.22 - responsabilizar-sI pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, 
obrigando-se a prestar assis'êuLa técnip a e administrativa necessária para Segurar andamento conveniente dos 
trabalhos; 

1.23 - submete, apro\ ação da Comissão fiscalizadora da, CONTRATANTE, o(s) nome(s) .  e o(s) 
dado(s) lemonstrauto) d° Iepc..Lna cipacidade técnica do responsável técnico que, porventura, venha a substituir 
o original mçnte indicado;  

1.24 - garantir, PeJo pra; a mínimo de 5 (cinco) anos, todos os, serviços executados, contados a partir 
da data da emissão do Termo de Recebin'ento Definitivo, conforme artigo 618 do Código Civil Brasileiro; 

1.25 - durante a períod a de garantia de que tratam os itens 124, e desta Cláusula, a CONTRATADA 
deverá, sob peni de ser incluída no cadastro de empresas suspensas de articipar em licitação realizada pelo 
CONTRATANTE, atender ao.chamados da CONTRATANTE no prazo niáximo de 15 (quinze) dias, contado da 
comunicação oficia!: e - 1 

126 - manter, ,durante toda  a execução dos serviços de reforma e adequação, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas ,as condições de habilitação e qualificação çngidas na TOMADA DE PREÇOS ri -
2/2018-21,'4801 

2. Caberá, ainda, à CONTF'AT.-V)A, como parte de suas obrigações: 

2.1 - efetuar o :c-gtstro J'ste Contrato no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agrónomia 
- CREA: 

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

2.3 - remanejn °uaisqu. redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra; e 

4 - 

 

cumprir cgda,uma d ás normas regulamentadoras sobre Mdicina e Segurança do Trabalhç 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEJR4 - 1.48 OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

1. À CONTRATA1) \ caberá, ali da: 

1.1 - assumir ] rosponsaI, ilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos 
-m vigo;, obrigando-se a salda-los na época própria, vez que os seus 
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manterão nenhum vinculo eniprugaticn com a CONTRATANTE, 

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

13 - assumir todos o, ncargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados a 
execução dos serviços, origina iamentc a' vinculada por prevenção, conexão • 1U continência, e 

!.4 - assumir, anda, a rr sponsabihdade pelos encargos fisc rtis fiscais e comerciais resultantes da e4 cução 
deste Contrato 

2 A inadimplência da CONTRA RA FADA, com referência aos encargos estabelecidos na Condição anterior, não 
ansfere a responsabilidade por seu pagamento a Adminis ração da CONTRATANTE, nem poderá onerai o objeto 

deste Contrato razão pela qual CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa 
ou passiva com a CONTRATANTE.  

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

1 Devera a CONTRA FADA obsçrvar, também, o seguinte 

1A - e expresamentc ÇToibida a contratação de servidoi pertencente ao Quadro de Pessoal do 
CONTRATANTE durante a vigência d' 'e contrato, 

1 2 - e epressainçtit proibida, também, a veicuiação de publicidade acerca deste Contrato salvo se 
houver previa autorização da A dnnristra ão da CONTRATANTE, e 

1,3 - e vedada a ubcortt ttaço total dos serviços objeto dest Cor 'rato; 

1.3.1 a subcoiahção parcial dos serviços só sena 9c initida se previamente autorizada pela 
dminitração da CONTRP-TANTE.  

CLAUSULA DECIMA 1 ILRCE!RA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

1 Caberá ,4  CONFRA1 ADA prc odenciar, junto ao CRUA, a devida Anotação de Responsabilidade 1 ecnica-
ART relativa aos serviços objeto L, pres ute lir tação, de acordo com a legislação vigente 

2 O responsável técnico pelos 's serviços a serem desenvolvidos de ,era ter vinculo formal com a 
CONTRATADA e devera sei ,  o ndica4c na Case de habilitação do certame l tatono da TOMADA DF ços n° 
2/2018-210801 

CLAUSULA DECIMA QU&RTf DO,  ACOMPANHAMENTO E DA FJSCrl IZAÇÃO 

fl  SÃO JOSÉ N s20 



1. Durante o período de vigência deste Contrato, a execução dos .serviços de reforma e adequaçãó serão 
acompanhados e fiscalizados por Comi$são da CONTRATANTE, para tanto instituída, permitida a eontrataão de 
terceiros para assisti-Ia e subsidia-Ia de informações pertinentes a essa atribuição, devendo 

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

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

2 Alem4o acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o Titular da CONTRATANTE ou outro servidor 
devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o 
especificado, sempre que essa medida se ornar necessária.  

3 A CONTRATADA devera indicar preposto, a sei submetido a aprovação da Administração da 
CONTRATANTE, durante o período de vigência deste Contrato, para representa-la sempre que for necessário.  

4 A CONTRATADA devera manter no local da obra, durante a sua execução, 01 (um) engenheiro inscrito 
no CREA e aceito pela Administração eLa CONTRATANTE, que na ausência do responsável técnico, se não for o 
próprio, para representa-la sempre que for necessário.  

5 O representante da CONTRATANTE anotara em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução dos £erl(iços mencionados, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos 
observados 

6 As ' decisões e providências t que ultrapassarem a competência do representante da CONTRATANTE 
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DA REFORMA 

1 4pos concluído, o objeto deste contrato será recebido piovisoriamente pela Administração do 
ONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de ate 10 (dez) dias úteis 

contados do redebrmento da comunicaçiic escrita encaminhada pela CONTRATADA a CONTRATANTE 

1,0 recebimento definitivo do bjeto deste contraio será efetuado por Comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstarte ado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo máximo de 30 (trinta) 
dias uteis, tiecéssário a observação, ou a vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observado o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93,  

3 Os serviços somente serão considerado concluídos e em condições de ser recebidos, após cumpridas todas 
as obrigaç*es "sumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusão pela CONTRATANTE.  

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

1 A atestação das rotas 1  fisca's/faturas referente as etapas dos serviços executados objeto deste Contrato 
caberá ao CONTRATANTE ou a servic1or designado para esse fim 
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CLÁUSULA DECIMA StlfliA - DA DESPESA 

1. A despesa com a execução dos serviços objeto deste Contrato, mediante a emissão de notas de empenho, 
está a cargo (ia dotaç ão orçamentária Exercício 2018 Projeto 2201.103010002.1.040 Construção,Reforma e 
Ampliação de Unidade de Sa lik-uSl- li IS Classificação econômica 4490 51 00 Obras e instalações .  

1. - A despe sa .-a os anos subseqüentes, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária 
prevista para atendimento d:.» fiiulid w. a ser consignada a CONTRATANTE, na Lei Orçamentária do Município. 

CLÁUSULA DÉCIMA ('II '.' t - DO PAGAMENTO 

1. Obedecido o Crclj1;gr.4 E. i. o-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitará à CONTRATANTE 
a medição dos trabalhos xeLL.dos. lima vez medidos os serviçospela fiscalização, a CONTRATADA apresentará 
nota lis a 1  latur de sei-viços rara ii L dação e pagamento da despesa peio CONTRATANTE, mediante ordem 
bancaria credi tada cmconta co i entcout tique nominal ao credor no prazo dç 10 (dez) dias contados da apresentação 
dos documentos na CONTRA 7- kNH 

- Somente:  sero pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização; 

1.2 - as mc.hç;es serão t ?etuadas pela fiscalização, obedecendo-se o seguinte: 

12.1 - 	 LP1C 

feitas a.; medições pela CMrvssao ti 
executados e por ela aprov a do~,, t.iman 

- 	 . 

 

1.2.2-ev 
assinadas com o De acordo 4 Resn-n 

1.23 as 
5 mês subsequente e a t.a. aç-c tu 

1.....A eri.ji. ,  ti? 

ser feitas considerando-se is cateriai 
valor a ser lavado em cos.a . cli 
composições dc custos unitário; aprese 

1.3.1. chiend 
TOMADA DL PRF( OS ti0  220 -2!( 

132-
o-de-obra e re spectivo 

iamente, em cumprimento ao Cronograrna Físico-Financeiro, quando serão 
c(+h/adora da CONTRATANTE considerando-se os serviços efetivamente 
r por base as especificações e os desenho' do projeto, 

r4nidos os Boletins de Medição dos Serviços, em duas vias, que deverão ser 
ay4 1 

 
Técnico, o qual ficara com uma da, vias, 

ço cli&s verão ser solicitadas pela CONTRATADA ate o 3 0  (terceiro) dia útil 
1 02 (do' 4 dias úteis par executar a medição 

aY Ização e no exclusivo interesse da CONTEATANTE, as medições poderão 
l e,, '.eç,j ,,ipamentos fornecidos e depcsit&dos no canteiro da obra Neste caso, o 
ti de pagamento será o custo dos materiais e equipamentos constante das 

pela CONTRATADA 

por custo a cotação de preço aprecentada pela CONTRATADA na 
menos o BDI contratual, e 

eativo aos materiais e equipamentos1 bem, ainda, a parcela dos serviços 
l, serão pagos após a efetiva e completa aplicação dos materiais e instalação 

- as Jct4l liso 
ara fui' ç!  iquida 

dos equpmentos. 

14 fatuvas deverão ser emitidas e 4:eút!i±gues pela CONTRATADA à 
e r;agamento, ate o d ia 2. 2 de cala 'nês, de forma a garantir o recolhimento 
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• 	 . 

das importfincias icridas relativas à coni -ibuição previdenciária no prazo estabelecido na alínea "b" inciso 1 artigo 
30, daLei 110  8.212/QI. 

1.4.1 - No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues à CONTRATANTE em 
data posterior à indicada no ficai anter or será imputado á CONTRATADA o pagamento dos eventuais encargos 
moratóri os decorrentes, 

1.5 - O pagamento,  meu ai dos serviços somente poderá sei efetuado após a apresentação tia nota 
fiscal/fatura atestada por sei do, dcs;iado, conforme disposto no art. 67 da Lei no 8.666/93, e veriflcaço da 
regularidade da CONTRATADA junto i Seguridade Social - CND e ao Fundi, de Garantia por Tempo de Serviço - 
CRF. 

2. O pagamento da pâneira f'tura nota fiscal somente poderá otirrer, se acompanhada dos comprovantes 
,,...-4os seguintes documentos: 

2.1 - Registro da obra no CREA: 

2.2 - Matrícula da obra no INSS; e 

2.3 - Relação dos Pnipie .ados - RE. 

1 A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços 
executados, os equipamentos cuos matciais fornecidos não estiverem em pufeitas condições de funcionamento ou 
de acordo com as especificações aprescli adas e aceitas. 

4.,À CON FRA1AN r:- poderá 'deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela CONTRATADA nos lermos deste Contrato. 

5 Nenhum paganienie setá eIeatdo à CONTRATADA enquanto pcnlente de liquidação qualquer obrigação 
financeira e previdenciária. sem que iss gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação de 
penalidade à c.ONTRATANTI 

6. Nos casos de eventuais atraEos cc pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concordo de 
alguma Form ac a par a tanto, fica convencioi ado que o índice de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, 
entre a data fina referida e a corres.'ondeme ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a 
aplicação da segubte fórmula: 

EM = Ix N x VP 

Onde: 

EM = Encargos moratóuos: 
N = Número de dias entre a daLd rlrrvlsla para o pagamento e a do efetivo paga'iieno; 
VP = Valor da parcela a ser paa 

I =  taxa de compensação Onarr'eira = 0,000 -i6438, assim apurado: 
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N(TX, 100) 	1=(6100) 1='0,00016438 

365 	365 

LX = Percentual da taxa anual r 

6.1 - A compensação lininceira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao 
da ocorrência.:  

CLÁUSULA DÉCIMA NONA DA A3-ITERAÇÃO DO CONTRATO 

1. O presente Contrato poderá s'r alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei ti" 8.666/93, desde que 
ja interesse da Administrarão da CO'U'RATANTL. COLi a apresentação das devidas justificativas, adequadas a 

,re Contrato. 

2. A CONlR,\TA 1 i ft .,derá a cray unilateralmente este contrato ri):, seguintes casos: 

21 - quando houver modificação do projeto ou das especifnçèes, para melhor adequação técnica 
aos seus objetivos: e 

2.2 - quando icce ;sr a modificação cio valor com? qtual cm decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objete. ries limites previstos tio artigo 65 da lei de Licitações. 

CLÁUSULA VEGÉSIMA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 

No interesse da \Jn'ink:caçào da CONTRATANTE,1 CONTRATANTE, o valor inicial au.alizado deste Contrato poderá ser 
aumentado ou suprimido a'é o limite d 5°o(vinte e cinco por cento,', conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1° 
e 2°. da Lei ii" 8.66693. 

11 - A CONTRATADA .ca obrigada a aceitar lias mesma; condições licitadas os acréscimos ou 
..pressões; que se Fizerem necessáfios, até, 'i limite ora pre'i&o. calculado ,obre e valor contratado; e 

1.2-neriuir ae. :cmtc vderú exceder o limite estabelecido nesta Cláusula; e 

1.3 - nenhum.: supres 	poderá exceder 25°' do valor inicial atualizado do contrato, salvo as 
supressões resultantes do acordo, cekhrj o entre as partes. 

2. Vm caso de suprees dos serviços, 5: ai ON RjTAfl,\ ja houver .tdqviiido os materiais e posto no local 
dos trabalhos estes deverá(.) ser pagos pc a CO?NTRATÀNTE pelos custos de aquisição regularn'ente comprovados e 
monetariamente corrigidos, podendo ca'.er indenização por outros dano' eventualmente decorrentes da supressão, 
desde que regularmente co nrrs'.auns. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRJMEU'. A í- DAS PENALIDADES 

1 . O arnso injustilicado 	e, ci'çào dos serviços u o descumprimenlo das obrigações estabelecidas neste 
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ti 
Contrato sujeitará a CONTF, 	mIto de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia e per ocorrência sobre o 
valor total dete Contrato. atéo máximé ,  de lOo (dez por cento), recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, urna vez 
comunicada oficialmente. 

2. Pela inewcução total l -u pie'al do objeto deste Contrato, a (ON 1tA1'ANTE pode rá, garantida a prévia 
defesa, aplicar â ( Ot'TRAT.DA as seP lutes sanções: 

2.1 - ad erténcit 

2.2 - multa 	1 0 '/" 4dá. por cento) sobre o valor tota contratado , ', no caso de inexeeu.:ao deste 
Contrato, recolhida no prazo iic i.' (q.liu e) dia', contados dc comunicação ofi 'iaL 

rqri. d..*%# n 1rris' ,, ai 	licita 

	

.. 	.- 
y1  l* 	Ã si 	 flfljJ!III¼4LAJ UC 'ULILI alas t"jiii a 

prrzo de até 2 (dois) anne; 

rieidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
piniçãn ou ate que seja p3 ,orno reabilitaçào perante a própria 

sela concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração 
3 o prazo da sanção aplicada com be no subitem anterior. 

rincipalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas no 

ão da apólice de sguro contta riscc de engenharia, conforme disposto na 

ção da obra, em relação .ao prazo projhostc e aceito; 

to dos Prazos estabelecidosno Cronogratna Físico-Financeiro; 

itttir qualquer material defeituoso c4ípregado na execução da obra, que vier 
'ição nio ocorrer no prazo rnaximo d .e 5 (,,inco) dias, ou no prazo para tanto 
t data da rejeição, e 

Ir qualquer serviç' que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se 
s, oi.. no prazo para tanto estabelecido peld fiscalização, contado da data de 

d alguma das Clausulas e dos pra os etipulados neste Contrato e em sua 

a CONTRATADA ficara sujeita, aqicla, ao cancelamento de sua inscrição 
ATANTE e, no que couber, as dcm3Js pe.ia1idades referidas no Capítulo IV 

riu reconhecida a força maior, deyidamerie  justificados e aceitos pela 
ia relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta Clausula, a 

Jades mencionadas .  

TV SÃO JOSÉ MI2O 	
\ 



. As sanções de ad ,crtencia suspensão temporária de participar eiti  licitação e impedimento de contratar 
com a Adminis{raçao da CO,NTRAF NTE, e declaração de inidoneidade 'para licitar ou contratar com a 
Administração Pública poderao ser aplicadas á CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos 
pagamentos a serem efetuados 

CLÁUS1J1JAVIGÉSIMÁ SÉGUNDA DA RESCISÃO 

1 . A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão conforme disposto nos artigos 77 a 80 
da Lei n°8.666/93. 	' 

1.1 - Os casos de reçcí ão contratual deverão ser fomialmeiite motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório eã ampla deffaa. 

2 A iesci ão deste Cont ato pod ra ser 

2.1 - determinada por eto unilateral e escrito da Administração da CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos 1 a X1I e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a 
antecedênQía mínima de 30 (trinta) dias; 

2.2 - amigável, por, acordo entre as partes, reduzida a termo rio processo da licitação, desde que haja 
convcnLência para a Administr2çáo da CONTRATANTE; e 

2.3 -judicial, nos lermos ia legislação vigente sobre a matéria 

3 '\ rescisão adimni tifln '1 nu amigável devera ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autorid ide cornpe ente 

DAS CONSIDERAÇÕES 

LS e/ou orniss 	tura existentes nas Especificações constantes do Edital da TOMADA DE 
PREÇOS 
	

210801, se .Ac 	pela CONTRATANTE. 

2.. 	trabalhos dcv 	:ecutados por mão-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA estar 
ciente das 	cnicas da AI 

	
ondentes a cada serviços constantes das Especificações 

3 A CONTRATADA ficara obng Ia a executar fielmente os serviços programados nas especificações, não 
se admitindo modificações sem ô previa (-or ;ulta e concordância da CONTRATANTE. 

CLAUSIJ1JAVIGESIMA QUA1U A HA VINCULAÇÃO AO EDITAL É ,  Á PROPOSTA DA CONTRATADA 

termos da TOMADA DE PREÇOS n.° 2/2018-210801, cuja realização 
decorre 
	

da 	 constante do processo licitatorio n° 2/2018-210801, e aos termos das 



Estado do Pará 
G )VERNO MUNICIPAL DE ACABA 

1 t\DO MUNICIPAL DE SAUDE 	 ri 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA -1 O FORO 

1. As ,questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administcativamente, serão processadas ia Comarca do Município de ACABA, com exclusão de qualquer outro, por 
mais pri"i!egiado que seja salvo nos ca'. s previstos no art. 102, Inciso 1, alínea "d da Constituição Federal. 

2. E. para firmeza e \ a idade cio elue foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor 
e f'ormb, para que surtam tur só ek'L .i, quais, depois de lidas; são assiéadas pelos representantes das ornes, 
CONTRATANTE e CONTR FADA elas testemunhas abaixo. 

A rCA R 1 PA, em 	de 	dct 

CONTRATADA(0) 

TV SÃO JOSÉ N°  120 
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