
MunicTpio dõ Acará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

EDITAL DE: TOMADA DE PREÇO N°. 21080212018 - CPI- 
PROCESSO N° 210802/2018 

DATA DA REALIZAÇÃO: 1310912018 
HORÁRIO DE INICIO DA SESSÃO as 09h00min (horário oficial de Brasilia - DF) 

LOCAL Prefeitura do Município de Acara - Para 

O MUNICÍPIO DE ACARÁ - ESTADO DO PARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ/PA, 
com sede a Trav. São Jose n° 120, Bairro Centro, cidade de Acara/PA, por intermédio da 
Ilustríssima Sra. Prefeita Muniypal de Acara/PA, mediante Comissão Permanente de Licitação 
designado pela Portara ri' 0412017-GAB, de 02 de janeiro dê 2017, publicada em 02 de janeiro 
de 2017, quadro de Avisos a Prefeitura Municipal do Acará - Pará, torna público para 
conhecimento dos inteieossad que fará realizar processo Licitatorio na modalidade TOMADA 
DE PREÇO, tipo MENOR Pk EÇO, regime de execução indireta e empreitada por PREÇO 
GLOBAL, POR ITEM )IMS corvÍçCSes estabelecidas neste Edital e seus Anexos 

A sessão de procesmerito da TOMADA DE PREÇO será realizada no horário e data 
supracitados no item Cd (seis, a seguintes, e será conduzida pelo Presidente e Membros da 
Comisào Permanente de citação, designados nos autos do processo em epígrafe, 
acompanhada pela Assessoric Técnica e Juridica do Municipio e demais interessados que se 
fizerem presentes Na ausência ou impedimento de qualquer um dos membros da Comissão 
Permanente de Licitação indiado neste Edital, poderão atuar outros servidores oficialmente 
capacitados  designados peI»administração municipal. 

O EditaLcõmpleto e maiores, informações poderão ser obtidas na Sala do Departamento de 
LicitaQões, predio da Prefeitura Municipal do Acara, Estado do Para, sito a Trav. São Jose n° 
120, Bairro Centro, cic'ade de Acará/PA, no horário das 09h00min as 13h00min, a partir de sua 
publicação nos órgãos oficiaisde publicidade, ate a penúltima data anterior aquela estipulada 
para sua abertura, desde que :a empresa tenha feito a visita técnica e a caução da garantia da 
proposta, local este disponnl também a partir da publicação do edital onde possa ser 
exam;nado e adquiric4c' o projet3 básico e demais elementos constantes de seus anexos 

1 DA LEGISLAÇÃO REGENT: DA LICITAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

1 1 O procedimento icitatórii obedecera, integralmente, a Lei Federal n° 8666193, a Lei 
Complementar n° 123106 e suas alterações e demais normas e exigências legais e 
regulamentares pertinentes de te Edital, inclusive no tocante a fiscalização e acompanhamento 
pela Prefeitura Municipal de Ar, iraPA 

2. DGOEJÈTO 
.1 • . 

2.1. kIpiêsente licitação tem orno objeto a Contratação de Empresa de engenharia para 
realizar serviços de r.onclus&o da UBS da comunidade Nova Aliança e Conclusão da UBS 
do bairo da Alegria no Munik upio de Acará - Para, conforme Projeto, Planilha Orçamentaria, 
Especificaçes e Norrnis 1 ecd cas, constante dos anexos desta TOMADA DE PREÇO, que são 
partes integrante e indivi, vel ft presente instrumento convocatório.  

.: 
PREFEITURA DE - 
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-rã ser realizada num prazo 
são da AES (autorização.: de 

CONTRATAÇÃO 

máximo 90 (noventa) dias 
execução de serviços) pela 

(a 
Acará • 	Municipio ao 

ESTADO DO PARÁ 

PREFpJTURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

3. DO PRAZO 

3.1. A exeõução da obra 
consecutivos, a contar da € 
Prefeitura Municipal de Acará/1 

4. DO VALOR ESTIMADO PA 

4.1. O valor global máximo e: 
obra está em conforrnide có 

4.1.1. O, valõr estimaçr:da pr r' 	mil e novecentos e treØ reais 

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMEN' 

5.1. As despesas decorrentes 
dotação orçamentária previstá 

-nado pela Prefeitura Municipal de Acará para a realização da 
o disposto no inciso X do art. 40 da Lei n. 8.666193. 

Licitação é de R$ 586.913,11 (quinhentos e oitenta e seis 
centavos). 

a contratação da obra, objeto desta licitação correra a conta da 
no orçamento financeiro do ano de 2018: 

____ 	ESPECIFCÃÃÔ 	. 	 E. DE DESPESA 
onnJ 	 de Unidade de 	

9051 
 CpLáP 

6. DA ABERTURA, DIA, HOR 1E LOCAL 

6.1. O recébimento dos envelo es relativos à habilitação e a proposta será efetuado da seguinte 
forma 

fl 6.1.1."No dia 1310912018 d 08h45min às 09h00min, : recebimento dos documentos de 
credenciamento e recebimen dos envelopes contendo, a documentação de habilitação e 
propostas de preços, que dev rão ser entregues em envelopes separados e fechados .na Sala 
do Departamento de Licitaçõe , prédio da Prefeitura Municipal do Acará, Estado do Pará, sito à 
Trav. São José n° 120, Bairro entro, cidade de Acará/PA. 

6.2. Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no primeiro dia útil 
subsequente, mesma hora e 1 cal, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator ou 
fato imprevisível.  

7. DA PARTICIPAÇÃO 

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

7.1.1. Atendam às conc içôes 'deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documntação 
exigida para habilitaçà.. 

./ 	PREFEITURA DE: a 
PA. 
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Municipio d6 Acará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEiTURA MUNICIPAL D9ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

7.2. A licitante deverá possuir capital social ou valor do patrimônio líquido de no mínimo 10% 
(dez por cento) do valor global ,  por item estimado para esta licitação, devendo ser comprovado 
na data da 'apresentação:da prjwosta, na forma da Lei, conforme Art. 31, § 30 da Lei n° &666193 
e suas alterações. 

72. Quando da participação as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão ser 
adotados os critérios s, abel idos nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 12312006 e 
alterações posteriores.1 1  j 

7.4. Não poderão concoçer dir t. ou indiretamente nesta licitção: 

7.4.1. Servidor ou dirgeriie 
J I  

d qualquer Órgão ou Entidadc' Hnpulada  ao órgão promotor da 
licitaçao 	bem assim a emp sã da qual tal servidor ou dirigente seja sócio, dirigente ou 
responsável técnico.  

7.4.2. Empresa associada ou te tenha sido associada ao Consultor ou qualquer outra entidade 
que tenha elaborado o rojet( 

I?ásico; 

7.5. A Licitante arcará fptgra en:e com todos os custos de preparação e apresentação de sua 
proposta de preços, iii4epend ite' do resultado do procedimento licitatório; 

7.6. Nenhuma empreft pu ir, ui ao vinculada à entidade licitante será elegível para participar 
deste processo licitatfio 

7.7. Não será admtifi!  est4 icitação aparticipação de: 
wX 	 SAM3M 	 4,111 

a) Consórcio de empr1 
?' 	 i 

nenhuma forma 

,- 	b) Empresa declara c nidôIL1  a por órgão ou entidade da administração pública direta ou 
1  indireta, 40deral, estaji 1. mi icipal ou do Distrito Federal; 

c) Empresa que est 1 currj findo suspensão temporária de participação em licitação e/ou 
impedimento de corfr ar a Administração Pública Direta e Indireta da União, Estados, 
Municípios ou Distrit4, dera 1l 

d) Empresa que se 4iionre i l 	ocesso de dissolução, fusão, cisão ou incorporação; 

e) Autor do projetoØengen 1 aria, ressoa física ou empresa da qual dito autor seja dirigente, 
gerente, acionista ou, rntrola jr. responsável técnico ou subcontratado. 

f) Empresa que entre1 . flirig 1 tes. gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco por 
cento) do capital conti  reito voto ou controladores, responsáveis técnicos ou subcontratados, 
haja alguém 	que sejis fridô,; úblico, ou que .tenha sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias 
anteriores à data da p 1 ca' desta licitação; 

• 	 •ll'' 
% lÇ 	PREFEITURA 

• 	 ': 

Travessa Sao Jose n 3 	L1 
1 
Praça 

ACARA ' 
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(a .  
MIÁ nic[Pio o Atará 
ESTADO DO PARÁ 

RA MUNICIPAL DOA CARÁ 
PODER EXECUTIVO 

sável pela homologação do procedimento (Acórdão 
-1, rei. Min-Subst. André Luís Carvalho, 16.03.2011); 

n° 

)do direto ou indireto, segundo o art. 54, inciso 1, alínea 'a" e 
Federal (Acórdão n°1793/2011-Plenário, TC-011.64312010-2, 
11). 

'1 JJ 
8.1. Os pedidos de eclrcir)tfos referentes ao processo 1itatório deverão ser solicitados por 
qual querpessoa e eTidpsJr 1 escrito, ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
em até 05 (cinco) di4j 4is44tériores á data fixada para 'abertura da sessão pública, por uma 

.- das seguintes formas1E j.J 
8.1. . Mediante entre »ainrotSSizada; 

	

ÂijI 	
HÍI 

8.1.2. Para o e-mail: l'Ucaoara@hotmaiI.com.  

8.1.3. A Comissão ftkèanérjte de Licitação responderá pôr escrito, pelas mesmas. vias os 
esclarecimentos solici'alos t 03 (três) dias úteis anteriores à data da Licitação a todos os 
licitantes. 	

1 

- 

8.2. Os questionam ! uestionam& 	re, pondidos estarao, sempre que possível disponível no e-mail: 
licitacao_acara@hotrn 1  PIO 	ara ciência de todos os interessados 

8.3. Os. participante4jer 	consultar diariamente no horário de 09h00min as 13h00min, 
através do Fone (91)T2-12fr2. para verificação de inclusão de adendos e/ou esclarecimentos 
neste Edital, 

esPeciali]bt1te 
 nddia anterior a sua realização. 

li 
8.4. É de exciusijftr.esp4isabilidade do interessado à obtenção de adendos e/ou 
esclarecimentos, nbIIi'od .do alegar desconhecimento: em relação • às informações 
disponibilizadas reiat4ao E ital 

8.5. As respostas a44 1
ia $mentos prestados pela Comissão Permanente de Licitação serão 

anexadas nos autoU proc 350 licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 
interessado. 

9. DA IMPUGNAÀ LffP P5 ,'CONVOCATÓRIO 

9.1. Éfacultado a Jier c adão impugnar, por escrito, os!  termos da presente licitação, até 
05 (cinco) dias út4s ntest ; da data fixada para abertúra dos envelopes de habilitação 
(Documentação), de tend a efeitura Municipal de Acará/P, por intermédio da Comissão de 
Licitação, julgar e re ponde pugnação em até 03 (três) dias úteis. 

1! - 	 PREFEITURA DE 

ACARA 
UNIEOS.00Nrourtwo MA NOVA IIIO7H!A 

Trávessa São José n° fr20 -'jPraça' i Mat"z Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690M00 	fE: 



('\ 

por inte 
dificulde 

a) Neste caso, neni 
e das%ondiçõesde 
obra tios termos re( 

b) É de responsabi 

1 

() 

MuniciÇio1Acará 
ESTADO DO PARÁ 

EÀ JURA MUNICIPAL DOA CARA 
PODER EXECUTIVO 

pna 	deveram ser protocolados no seguinte endereço na vala do 
s, 	dio da Prefeitura Municipal do Acara, Estado do Par& sito a 
ro 	tro, cidade de Acara/PA, no horario de 09h00min as 13h00min 

« nar os termos deste Edital perante a Prefeitura Muniçipal de 
zer ate o segundo dia útil que anteceder a data marcada para 

s 	lopes Documentação, apontando as falhas ou irregulridades 
ri 	'tal comunicação não terá efeito de recurso 

ri 	vamente pela licitante não a impedira de participar do processo 
ul: o:da  decisão a ela oetinehte:.:. 

hOIka a necessidade de aieração do Edital, seu extrato será 
hrri1)ja pela Lei, reiniciando a 1  0p1gem de prazo para apresentação 

lc 4J.nte e sem fundamento, recorrer da decisão do Presidente da 
Ijção, quer através de recurso administrativo, quer p'or ação 

Jseu pleito denegado, poderá ser acionada judicialmente para 
os danos causados a Administração Publica pela ação 

w 	qes prestadas pelo Presidente da Comissão Permanente de 
n fflutos do processo licitatorio e estarão disponíveis para loonsulta 

WÀr% .' U'h 	h11r, 
executados' os.serviços objeto deste4 rtame, 
para inteirar-se das condicões e do arau de 

em nenhum momento, poderá alegar desconhecimento do local 
objeto licitado, muito menos como pretexto para não executar a 
Processo .Licitatôrio. 

nfratada a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude. de sua 
s de execução do objeto licitado 

õ local onde será executado o objeto desta licitaçãÕ com o 
diQões e grau de dificuldade existente. A vistoria dvérá ser 
gal da empresa, devidamente credenciado, o mesmo será 

o de engenharia da Prefeitura Municipal de ACARA 

9.1 
	

os de 
de Li( 
n° 12 

9.2. 

9.3. A impugnação 
licitatôrio até o trân 

,t9 •4 •  No caso de 

das 

9.5. Aílibitânte que, 

9.6. AÊ 

por 

10. 

Matriz centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-090 d 



(a 
=icipíora 
ESTADO D9 PARA 

LIRA MUNICIPAL DOA CARÁ 
PODER EXECUTIVO 

:)rada de acordo com o Anexo constante deste Edital;: deverá 
iMunicipal te Acará/PA. 

'IRE DENCIAMENTO 

resentar apenas uma licitaqte 

Jade de fé pública com 
	

rafia, devidamente autenticados 

rções contratuais ou 
	

to ato constitutivo na sua forma 
na Junta comercial, di 	rnente autenticados em cartório 

^a, çe damente autenticados 

H de idáSente autehticado em 

certame 

forma 

10.3. A declaração dei 
ser visada por servidori  

11 DAREPRESENTP 

111 Cada credenciad 

11 2 Tratando-se de pi 

11.2.1. Copia de docun 
em cartorio ou pela Co 

,---. 

 

111.2j Copia do ato cc 
consohdada, devidame 
ou pela 'Comissão 

11.3.1ratàndo-se de 

111.3.11;. Cópia de doci4 
em cartorio ou pela Cc 

11 

em licitações, ou espc 

11.33, Cópia do ato c 
consolidada, devidarr 
ou pelo . Comissão. 

11.4. A Licitante devi  
retirada deste edital e 
licitante sem o mesm 

11.5. O representantE 

ii , 	iks. 

a aos documentos 
!de registro cadastral, 

itante que pão se credenc 
ara intenção de interpor 
para representar a licitan 

redenciamento a CPL verif 
iecialmente quanto á ex 
ra.contratação, mediante a 

empresas inidôneas e 

Centro — Acará 1 Pará •- CEP 

MOVA H:.STÕfS. 
lamento cópia do termo de 
) aceito o credenciamento da 

rante a CPL ficará  impedido de 
urso, de renunciar ao direito de 
Èante a reunião de abertura do 

ará o eventual descumprirnento das 
Lêrdia de sanção que impeça a 
Dnsylta aos seguintes cadastros: 

usppnsas — CEIS, mantido pela 

4 EITURA DE 

woO çoNnulNoouMAN.rnl.ItraRA. 

E5 •.ais 



11.6. 
mant 

11 .& 

11.6. 
cond 

11 .7. 
enve 
credÈ 
não.. 

11.8 
comc 

() 	 __ 

Município ao Acará  
ESTADO DO PARA 	

- 	 Rtka 
LIRA MUNICIPAL DOA CARA 

PODER EXECUTIVO 	» 
idenaçôes Cíveis por Atõs. de Improbidade Administrativa, 
Justiça. 

a realizada em nome da empresa licitante 

sanção, a CPL NÃO credenciará a licitante, por falta de 

a ao credenciamènto e do representante devem estar fora dos 
tação e de proposta. Os$umentos apresentados no ato do 
s os como sendo parte d  da licitante desde que 

hipótese, a 
	

licitante retardatária, a; não ser 

aos 

a  

12. £ 

12.1 
no 0 

SENTA fQcuMENTAÃO DE HABIL:1 AÇÃO E PROPOSTA 

ntes inteJaç4If  deverão apresentar a documl ïtaçâo de habilitação e propostas, 
io e ioc1ij(gjfriete  Edital, nos envelopes ° 01 - HABILITAÇÃO e. n° 02 - 
DE PR[I! Witados indevassáveis e distn s, endereçados a PREFEITURA 
)E ACAIhf4  fbn a seguinte identificação na parte externa: 

j!IIIIIILj : iuiL 	 . 

ENVELOPE N° 01 ( 	ÁO) 
PREFEITURA MUN 	 ACARA - PARA 
COMISSÃO PERM 	 LICITAÇÃO 
TRAV. SÃO JOSÉ 	 RO CENTRO, AC1RÁJPA. 
NUMERO DE CNP 	 OCIAL COMPLE1 A DO LII ITANTE. 
DATAEHORADA 
REF TOMADA DE 	 080212018—CPL  
ENVELOPE N°02(  
PREFEITURA MU 	 ___ CARA - PARÁ 
COMISSÃO PERM 	 LICITAÇÃO 
TRAV. SÃO JOSÉ — 	RO CENTRO, AC 1RA/PA. 
NUMERO DE CNP - 	OCIAL COMPLE1ÍA DO LIITÁNTE. 
DATA E HORA DA 
REF. TQMADA DE 	 1080212018—CPL  

12.1.1; O envelop4 	ft 1star lacrados e ru 
pelos rriembros da 

: 	 3 Iermanente de Lii 
e. certam 	 li 	I 

12.1.'2' 	os d 	 do interior dos en'frelc 
PROI5GSTA DE PF 	

1

rão estar: assinadb e 
licitante e.organizad' 	

1 	almente em ordem oro 
itens t3 e 14 do edit 	 de inabilitação e dscI 

José n4MUft flàtriztentro — Acará 1 Pará— CEP 

do abertos. somente em; público 
3ta e hora determinada  para o 

01 - HABILITAÇAO e N° 02 — 
los pelo representante iegal da 
de acordo com o solicitado nds 
o. 

/\. 	
PREFEITURA DE ..4 

'ACARA 
UNOS çoNsT,t'tnou.ANovAHIsromA, 



13. DO ENVELOPE 

13.1. Apresentar, de 
discriminados: 

13.2. DOCUIVIENTAC 

TAÇÃO 

ELOPE n°. 0 -1, lacrado, 4 seguintes documentos a seguir 

A À HABILITAÇÃO 

do RCij

h

Psócios da empresa Licit 
servidorlicfrlediante a apresentação do c 

come 	 o 	de empresa individual; 
111h 	i 

devidamente autenticado em 13.24- C 
cartório c 

13.2.2. R 

13.2.3. / 
tratando 
documer 

devidamente registrado,, em se 
s por ações, acompanhado de 
12002 (Código Civil Brasileiro); 

ivis, acompanhada de prova da 

:ut4;r 4sta*Ø ou contrato social em 
Jad 	omHciais  e, no caso de sock 

se!Jdministradores; a Lei n° 1 

lo àj1Oio,Jtútivo,  no caso de socieda 

e è rizi4b, em se tratando de empre 
pá me ai Øe registro ou autorização 
q 1ff0 a  cidade  assim o exigir. 

oc 	õrieriser  apresentado na sua forma 

AIiS.RE&TIVA À REGULARIDADE FIS 

13.3.1. Com Prova ntr !I'i.ins4I1ãc'  no Cadastro Nacional 
Fazenda(CNPJ-MF); :iIF 	1 

Ut 	Ift' 
1UIilhi 	IWj 

13.3.2. Prova de insciçijo 'rnIladastro de Contribuintes Es 
relativo à sede da l!c!JI$je o4lllinente ao seu ramo de qtiv 

13.3.3. Certidão Co'it 	de Débitos relativos a 
da União. regula ridLdSe Hdade Social ou Certidão C 
expedida pela ReceitE pede ,, do Brasil (RFBB) e/Proc 
(PGFN), da sede da li pte; .; 

13.3.4 certidão Neg» Ø d jTr!'outos Estaduais ou Ce 
expedida pela Fazeno 1 	ta l 	da sede da lic 	ou C 

13.3.5 Certidão Nej, a d : rributos Municipais ou Cc 
expedida pela Fazentf ,un .al, da sede da licitante ou C 

-j 	(1 

1: 

l 

José n'j Rràç4JU#Mat: z Centro - Maré 1 Pará CEP 

ou sociedade estranguira em 
funcionamento expedido pelo 

ETHISTA: 

soa Jurídica do Ministério da 

itatual.: Distrito Federal, ou municipal, 
idde é compatível com objeto desta 

s íributos Federais e à Dívida Ativa 
orjunta Positiva com efeito negativo, 
radori Geral da Fazenda Nacional 

Positiva com efeito negativo, 
de Não Contribuinte; 

Positiva com efeito negativo, 
de Não Contribuinte; 

• 	 r 	PREFEITOR/ DE 

¼4%CARA 
3 •a.T t 



=iorá .. 
ESTADO DOPARA 

rL/RA MUNICIPAL DOA DARÁ - 
PODER EXECUTIVO 

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

!itos Trabalhistas - CNDT: nós termos do Título Vil-A, da 
, aprovada pelo Decreto-1— ej n°L 5.452, de 10  de maio de 1943 

?011). 

A À QUALIFICAÇÃO 
	

7 
da 

EA/CAU, de sua mspectiva 
arnente atualizada em todos 
que existe em seu, quadro 
z 

	

iitação Pess4a Física 
	

de sua respectiva 

	

entação da habilitaçã 
	

atualizada em todos 
onstar que é 4ngenh&r' 

	

responsável técnico 	o quadro permanente da 

	

entrega dos invólucrõE 	werá ser feita mediante a 

	

de trabalho autenticadE 
	

tório ou pela Comissão ou 

	

uviços autenticado em 	Li pela Comissão. 

	

responsável técnicos 
	

ja sócio da proponehte. 

	

devidamente - emiti 
	

CREA ou outro conselho 

	

nsável técnico do p 	, tenha executado obra ou 

	

limitadas estas e: 	ente as parcelas dê maior 
da licitação: 

13.3.6. Prova de rec 
demonstrando situaçã 

13.3.7. Certidão Neg 
Consolidação das Leh 
(Lei n°. 122440, de 07 

13.4 DOCUMENTAÇ 

13.4.1. Certidão de F 
Região, com validade 
os s*us dados cada 
engenheiro civil. 

13.4.2. Certidão de 

os seUs 'dadôs caçias 

13 4 2St Cõmprovai 
proponente, na data 
apreséntaçãb da côr 
copia do contrato de 

13 4Z2 O item ante!  

1343. Certidão 

5 

	

licitantes apresentarem 
	

de um mesmo profissional, 

13.4.4. Atestado de iIIte  técnica devidamente regi ido frio CREA ou outro conselho 
competente compro4IJ4J 	o proponente tenha exo tadol  serviços de características 
comoativeis com o oaHIW  licitação ou serviços simila s d complexidade tecnológica e 
operacional superior :jJtiJJ 
13.4.6 A Declaração iIIItecnica  faz parte deste itern, 'era que vir dentro do Envelope n° 
01 (HABILITAÇÃO) jentaâo da mesma, implicr na i abilitação do licitante 

13. 5 DOCUMENTAÇfTIVA A QUALIFIC9O EÇ NO' ICA FINANCEIRA 

115,1 1 Balar'co PatrjIjfldemcnstrações  contábeis ¶1 ulti o exercício social (DRE), já 
exigíveis e apresenta 	a da lei, que comprovem 	a si uação financeira da empresa, 
vedada a sua substit 	alancetes ou balanços provi rioa podendo ser atualizados por 

1 	 ii( 	PREFEITURADE .1.1 

tiAtooS CO4StAUINDO UMA 
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índices oficiais quan 
proposta. Na hipótes 
obrigatoriamente, ar 
arquivada na Junta C 

115,1 
'

,1,, O balanço E 
de abril dQ ano subse 

a) A$r empresas com 
ainda no tenha ba 
demonstrações contá 
período de sua existê 

b) d ít)diões devei 
devidàmetité registra 
extraFdS da demo. 
competent na forma 
deverão efar inclusc 

(a 
Munic%io Acará 
ESTADO DO PARA 

TURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 
ação ou aumento do patrimônio líquido, a licitante terá que, 
cumento que altera aquela demonstração devidamente 
Cartório de Registro Civil dás Pessoas Jurídicas. 

aferente ao ultimo exercício social será aceita somente ate 30 

Dl (um) ano de existência ou mais de anos paralisadas, que 
e exercício, deverão apresentar balanço de abertura e/ou 

tido seus direitos, obrigaçõe'á e patrimônio líquido relativos ao 
isenta a apresentação da caacidade financeira da empresa 

lonstrados por cálculos e$tuados por contador ou técnico 
lho Regional de Contabilidde - CRC, os quais deverão ser 

Balanço Patrimonial defrdamente registrado no. órgão 
Øo vigente, cujos docume(os, balanço e demonstrativo, já 

nvelope de habilitação, seH10  vedada a sua inclusã&durante 

c)  

e as dertl*sfr1fIes  contábeis deverão ser a 
ocumeriSlomtbatório de registro na junta 

em cai4Jo 
ç4 

pela comissão, bem cor 
• CRP •lIftalizjJ) com finalidade balanço 
apia da $f ic110 em jornal, devidamente au 

RAR, a 	sit 	ão  financeira da licitante se 
3olvêncilffjterI ISG) e Liquidez Corrente 

;entados por cópia do seu termo 
iercial e termo de encerràmento, 
o Certificado de RegLiïSridade 
Irimonial. Poderá, também, ser 

a sessa 

c) Ob 
de atS 

d.1) Indico de Liquid er LG) maior ou igual a 1, obtida tela  formula 
AC+RLP 

LG= ------------------  
PC+ELC 

d.2) Índice de Solvê G (SG) maior ou igual a 1, obti 1 pela formula: 
AT 

Si------------------- 
PC+ELC 

d.3) li " ndil de Liquid or te (LC) maior ou igual a 1, ob ida pela formula: 
AC 

P1, 	 l4 
• 

• LC= -------------------- 
• P9 

OBS: Os fatores co nt d ; ' s formulas acima serao traídos do balanço patrimonial 
exigido no item 13$ des Edital, em que: 

PREFEI 

Travessa São Jose ri 0  Pra Matriz Çentro — Acará 1 Pará — CEP 6869 
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AC -f 
RLP - 
PC - F 

ivel em 
Circula 

em Lc 
AT - Ativo, Total 

13.5.2. certidão ne 
extrajudicial, expedíd. 

13.5.,3. Garantia de 
cento) do valor estit 
optandapot uma das 

z 
feitos sobre falência, recu 
buidor da sede do licitante. 

A licitante prestará garant 
a contratação, referente aç 
s previstas no ad. 56, § l °  c 

ração judicial ou recuperação 

correspondente a, 1% ('um por 
prazo de validade da proposta, 
lei no  8.666193. - 113.5.4 Se a opção d 	ran lfor Caução em Dinheiro, o itante devera tomar as seguintes 

providências: 

13.5.4.1 - Se for re 	iai 	caução em dinheiro, a empresa devera depositar na Conta 
Corrente: 43.006-4 - 	'011 	rasil S/A — Agencia 4014-2, em favor de Prefeitura Municipal de 
Acará-Tributos. 

13.5.4.2. O Certificad• 	Re bimento de Caução e o comprovante da garantia de manutenção 
da proposta (complet 	ve 	vir dentro do envelope n° 01 (HABILITAÇÃO). 

13.5.4.3. A garantia p 	ad 	6 será liberada após a decisão que inabilitar ou desclassificar a 
licitante, desde que n 	nh avido recurso ou após sua denegação, e no caso de habilitadas 
e classificadas após 	jud ção e homologação do seu objeto Exceto a do vencedor, cuja, a 
devolução ocorrerá a 	li 	latura do contrato, podendo ser retida e reforçada como garantia 
do contrato.`

i  
» 	13.5.5. Certidão Sirnp 	da litida  pela Junta Comercial. 

13.5.6. Certidão espe 	e ida pela Junta Comercial. 

13.5.7. Certidão de in 	te 	~ida pela Junta Comercial. , 

13.5.8_ Alvara de func 	m 	expedido pela Prefeitura Municipal do domicilio da empresa 

13.6 	COM 	V ES E ELEMENTOS: 

13.6.1.. Declaração d 	.pr 	de que não possuem em seu quadro, trabalhadores menores de 
14a 18 anos. confio, 	di 	e o inciso XXXIII do Art. •7°Ø Constituição Federal, conforme 
(Anexo IV). 

13.62. Declaração d 	e c apre todos os requisitos de hábilitação exigidos no Edital, quanto 
as condições de ha 	ã 	'ridica, qualificação tecnica, quahfuação econômico-financeira e 

- 4 	PREFEITURA fl 

IZOAÇA 
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licitatório..,(Mvdelo -- -) 

previsto no subitem anterior, 
de pequeno porte vencedora à 
i no 8.666, de 21 de junho de 
remanescentes, na ordem de 
er revogada a licitaçãc. 

Mun:c:p:o ao Atara 
ESTADO DO PARA 

FURA MUNICIPAL DOA GARÁ 
PODER EXECUTIVO 

que esta ciente e concorda com o disposto no Edital em 

ida de fato superveniente impeditivo de sua habilitação, 
ristâncias que impeçam a empresa de participar do processo 

13.6.8. Os docunient 	mi ,s pela INTERNET, somer 
validade e após a cori' 	le

1 
  autenticidade nos respec 

13.6.9: A cornprovaç' 	1 ,'  aridade fiscal das microerr 
somente será exigid 	ito de contratação, .obser 
43 da LC n° 123/2006' 'te 	es posteriores. 

/fl 
13.6.10. As microer 4$. 	empresas de pequeno 
documentação exrgid 	,I eito de comprovação de 

- 

investigações completares; 
ntados e Declaração que não 

implicará na inabilitação do 

só é válida no original", não 

acarretarão a inabilitação do 
e, somente serão aceitos com 

da a hipótese de a licitante 
ao convencionado, mediante 

aceitos dentro do prazo de 

sas e empresas de pequeno porte 
õ 4 disposto nos §§ 1 1  e 21  do art. 

deverão apresentar toda a 
ade fiscal, mesmo que esta 

13.6.4. Declarações 
Declaração de fidelk 
emprega servidor púl 

13.&5. A não apres 
licitante. 

13.66. Nó çaso de a 
sem aceito na forma 

13.6.7. Os documer 

data 
[ii 

io de autorização 
dos documentos 
(o XVI). 

acima 

a informação "Esta 

às com a validade e 
o possuírem prazo de 

dias, da expedição, 
prazo de validade s 

II 
13.6.10.1. Na hipôt, 	'd 	descrita, havendo algum, i 
regularidade fiscal da, 	presas e empresas de pequRo 
de 05 (cinco) dias úte 	9jd mio inicial corresponderá ao nio 
declarado o ven cedo 	: x me, prorrogáveis por igual príc 
Pública, para a regula 	documentação. 

13.6.10.2. A não re' 1 	da documentação, no pro 
implicará na decadên 	4 	ito da microempresa ou empS 
contratação, $em prej 	

11 	
anções previstas no art. 81 fli 

1993, sendo facultad 	,4 	nistração convocar os licitaijites 
classificação v,sandc'-I 	$ti 	o objeto licitado ou ainda pode  

Travessa São José n°. 'i 	
" 	

Matriz Centro - Acará 1 Pará.- CEP 68Q9Ot0 

ição na comprovação da 
e, será assegurado o prazo 
to em que o proponente for 
a critério da Administração 



Complementar n° 12 
o modelo constante d 

13.6,.1,0,,.4.'.A falsidadE 
123. de 14 de dezem 
sem prejuízo do enqt 
deste edital. 

13.6.11. Os docum€ 
, estabelecimento da 

apresentados em ori 
ou por cópias não a 
Comissão Permaneri 
de inabiUtação. 

13.6.12. Encerrado 
recebido, nem serão 
acréscimos, substitui 
de diligências que a 
pela Comissão Perm 
do processo licitatóric 

13.613. Após a fase 
decorrente de fato su 

14. DO ENVELOPE 1 

14.1. A..proposta fir 
emendas, rasuras, re 
contendo na sua part 
envelope de habilitaç 

14.1.1. As Propostas 
licitante, sirvam para 

14.1.2. Não serão p 
subfltujçôes ou entr 
que a Q,omissão ente 
Permanente de LicitE 
licitatório ou para inst 

(a » 
Muni 	Acará  
ESTADO DO PARA 

TURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

microempresas e empresa de pequeno porte deverá ser 
de que detêm tal condição, segundo previsão do arb 11 do 
que possam gozar dos benefícios outorgados pela Lei 
àda pela Lei Complementar no 14712014, podendo ser utilizado 

ão prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar no 
caracterizará o crime de qtê trata o art. 299 do Código Penal, 
m outras figuras penais e da 	prevista no subitm 14.1 

nados neste Capítulo deverão referir-se exclusivamente ao 
'igeMes à época da abertura da licitação, podendo ser 
qualquer processo de cópia autenticada por tabelião dé notas, 
desde que sejam exibidos os originais para a conferênôia pela 
ão, ou por publicação em órgão de imprensa oficial, sob pena 

Era entrega dos envelopes  nenhum outro documento será 
quaisquer emendas, rasuras, ressalvas, adendos, altrações, 
elinhas a documentação ou as propostas, exceto a promoção 
itender necessárias, bem cômo a autenticação de documentos 
citação, destinada a esclarecer ou a complementar a instrução 
trução de eventuais recursos interpostos. 

ão não caberá desistência de proposta, salvo por motivo justo 
e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

POSTA DE PREÇOS 

era ser apresentada em 01 (uma) via impressa, isenta de 
n'àções ou entrelinhas, em envelope fechado (ENVELOPE 02), 
frontal, além da razão social: da licitante, os mesmos dizeres do 
ido-se o termo Habilitação pelo termo "Proposta". 

poderão conter outros dados e informações que a critério do 
mentar e esclarecer os serviços a serem executadas. 

iendas, rasuras, ressalvas,:adendos, alterações, acréscimos, 
aumentação ou a propostas, exceto a promoção de diligências 
árias, bem como a autenticação de documentos pela Comissão 
ida a esclarecer ou a complementar a instrução do processo 
ntuais recursos interpostos 

v 	 PREFEITURA DE ø 
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() 

M=lpíoorá 	 - 
ESTADO DO PARA 

ITURA MUNICIPAL DO A GARA 
PODER EXECUTIVO 

verá ser apresentada de acordo  com o modelo (Anexo VIII), 
estado civil, nacionalidade é número do telefone celular do 

inará o contrato. 

reço da empresa e número do Cadastro Nacional de Pessoas 
ida - CNPJ do Ministério da Pazenda; 

:-á conter: (Anexo VIII): 

ada item fixo e irreajustáveLdas obras, em algarismos e por 
j.aí1 . 

iibs com indicação de preçps por item, unitário e total, em 

3 le Preço (Anexo X).  

s(jçnexo Xl) 

lrlic das taxas de B D 1 - Bonicação e Despesas Indiretas, 
11

ZI 	indicação de'Taxa Per4ent aI positiva para cada um dos 

. 1as taxas de Encargos 4 ci4 aplicadas, conforme (Anexo 
bação de Taxa de Percentu 1 positiva para cada um dos itens 

Épão inferior a 60 (sessenta)l'  ias ontados da data da abertura 

» qual indicara o inicio e o rmi'no da execução de todas as 

e garantia integral dos sere èos que devera se no mínimo de 
figo 618 do Novo Código MI, ,durante o qual a licitante se 

roblemas decorrentes de fa ias ou inadequações do serviço, 
9ta e duas) horas, contados partir da Lei n° 8666193 e suas 
a da Prefeitura Municipal e Acará, na forma do art. 69 

dera ultrapassar o valor d referência constante na planilha 
sificação da proposta 

PREFEITURA DE 

eAcARA 
ttnz Cantro - Acará 1 Pará - CEP 6869O Q 

14.2. A proposta fin 
contendo nome com 
responsável da empn 

14.3.,N orne, razão 5 

Jurídicas, ,no, Ministér 

14.4., A Proposta de F 

a) Preço unitário e 
extenso, em moeda c 

, 	a)Orçamento consta 
moeda corrente do p 

b)Résumo Financeirc 

C) Cemposição de cui 

d) Planilhas de comr 
(Anexo, XII), sendoC 
itens listados no mod 

e) PlanUhas de comp 
XIII sendo OBRIGA 
listados no modelo. 

f) PçzçdaIidade 
da Liôitádãb.: 

g) Cronogran' 
XIV). 

h) Declaração explici 
05 (cinco) anos na 



15.7 
julga 
ser 

1 nte 

14.5 O prazo de gara 
de conclusão definitiw 
com as disposições le 

14.6. Os preços unit 
licitante terão obrigat 
mão-de-obra, equipa 
composições necess 
de qualquer solidaried 

14.7 As empresas de 
Penal Brasileiro, De(:  

!' 	(Anexo XV) deste Edit 

14.8. Em nenhuma hi 
fixada cara o início dá 

15. PROCESSAMEN 

15.11..A. licitação será 
supiémentada pelas 

1 
ju 

15.3.,:ÂLrevniões 
propQstas, das re 
julgamento da lic 
assinadaSpSlos rï 

1 

1 

15.6 
com 
	

d z•i 

• ESTADO DO PARÁ 

tIRA MUNICIPAL DC 

no item "h" começa a cont 
expedido pela Prefeitura M 
tes. 

s, totais e globais que 
e contemplar todas as 
sociais, benefícios e 
execução da obra, excl 

ÇAO 

julgada nos termos da 1 
ões vigentes que regem 

circunstanciada que r 
o. 

e abertura dos invóluci 
ignações feitas e as der 
fladas as atas circunsta 
são e também por todas 

dirante a reunião serão e 
ã, devendo o fato ser regis 

.iditante e desclassificará a 
13 e 14, respectivamente, 

e3aminar todas as propost 

a partir da emissão do atestado 
cipal de Acará, em consonância 

põem a planilha de custos do 
esas decorrentes de materiais, 
3585 indiretas, lucro e demais 
a Prefeitura Municipal de Acará 

n9 . 8.666193 e suas alterções e 

ará todas as ocorrências que 

de documentos de habilitação e 
ocorrências que interessem ao 

adas, devendo as mesmas ser 
licitantes. 

recidas a juízo da comissão ou 
iô em ata, em ambos os casos. 

opostas que não contiverem as 
ue contrariarem este Edital. 

devendo rubricá-las juntamente 

ntar, sob as penas da lei, [jm especial o art. 299, do Código 
Elaboração lniependentede Proposta, conforme modelo 

qualquer fundamento 
	aceitas propostas apó$ a hora 

José no. 

sivo critério, decidir pelo exame e 
licitação ou em outra, em data a 

vista da documentação. .. 

são Permanente de Licitação 
que, se havendo desistência 

PREFEITURA DE . 

eA4AnA 
uNo, ,,NaT,,soouMA,ovA,.I,,eR,A. 

3 	TT 

e .icitação poderá, a seu ex 
11 resma sessão de abertura 
ia do, então os licitantes teu 

hbilitação, o Presidente da 
sua intenção deinterpor r 

uiz Centro — Acará ' Pará — CEP 



reaIiz 
q uant• 

15.10 
para: 
nen& 

C 15.11 
assim 
Comh 

15. l 
desd 
Licita 
propç 

15.13 
inabiJi 
que• 
comp 

15.14 
das 

nova 
envelo 

Presic 
nto dc 
poderá 

comp 
respe 

.icitaçã 

lo tod 
as, api 
azo de 
;oimad 

io da ( 

16. DO CRITÉRIO O 

16.1. No julgameni 
explicitados no item 
Editál,f,15erá adotado 
talo valor total da pr 

.4 á • 
I0.4 

das 
	

dos lic 
do 	recorrer 

julgame 

WY 
Munic7ío o Atará 
ESTADO P0 PARA 

!TURA MUNICIPAL 1 
PODER EXECUTIVO 

do Termo de Desistência 
s, com a abertura dás env 

a documentação e prop 
lacrados, rubricados por 
ntes e guardados em 
ido constar em ata es 

issão Permanente de 
com os documentos 

da licitante ao ato de 
uando for o caso, impl 

antes forem inabilitadas 
Art. n°. 48 § 30, a Entidac 

úteis para apresentação d€ 
que determinaram ainabiii 

ermanente de Licitação, 
as simples omissões forr 
prejudiquem o perfeito 
trem o caráter competitivo 

ou 

DAS PROPOSTAS 

stas classificadas por 
01 - HABILITAÇÃO",, a 
MENOR PREÇO GLOE 
t, sendo adjudicada a E 

Permanente de Licitação p 
litados, desde que tenha h 

o prazo legal, não tenha 
tuais recursos interpostos. 

CARÁ 

rposiçâo de Recursos' poderá 
da Proposta. 

não sejam abertos n&•mesma 
os membros da Comissão de 
até a data marcada para  a 
)rrência, com a indicação da 

ão declarar encerrado o prazo 
bilitação e com as propostas, 

ra das propostas ou falta de 
a aceitação das decises da 

i todas as propostas  forem 
de Licitação deverá fixar aos 

ova documentação ou de outras 
ão ou a desclassificação. 

rão considerados motivos para 
na documentação ou proposta, 
dimento da proposta :  e não 
ocesso licitatário 

?itas posteriormente à lavratura 

aos : aspectos documentais 
as condições prescritas  neste 
R ITEM, entendendo-sé como 
vencedora de cada item. 

$ará a abertura dos envelopes 
renúncia expressa e ubânime 
o interposição de recurso ou, 

16.3.: 	 todas as propostas 	s em voz alta e rubricadas a 
cada 	 e pela Comissão P 

	
de Licitação. 

PREFEITURA DE 
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d6 Atará 
DO PARÁ 

s, vagas, imponham condições, 
excessivos ou manifestamente 

anexos. 

não prevista neste Edital, ou 
licitantes. 

preços unitários e os- preços 
,a Comissão Permanente de 

o preço global. 

16.4. Serão desclassi 
ocasionem dúvidas q 
inexequíveis ou não ai 

16.5. Nenhuma projY 
apresentar preço ou v 

16S Na Proposta, de 
resultantes de cada 
Licitação proceder às 

16.7 Serão desclassif 

16.7.1. Que não atend 

16.7.2. Com , o valor 
inexequíveis, assim c 
através de documenk 
mercado e que os cc 
contratado, conforme 

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

16.9.. Nd caso de igua 
procederá ao desemØ 

,-. às licitantes serão con 

1—È assegurada 
contratação para as m 

16.9.2. Entende-se p 
microempresas e em 
supriores ao melhor 

16.9.3. A microempre 
por escrito,ique aceita 
30 minutos, nos termc 
proposta, deverá apre 
seu favor p gbjeto licite 

16 

aEem.na orde 

Travessa São José '. 1 

!TURA MUNICIPAL 
PODER EXECUTIVO 

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

incluir qualquer vai 
eada nas ofertas dos' 

caso de discordância 
ecprão os primeiros, 
ce'ssárias, inclusive c 

previstas do item 

ao limite estabele 
ueles que não ver 
ove que os custos 
rodutividade são c 

acima a Comissão Perr 
bço por item. Será venced 
dó edital e ofertar menor 

dus ou mais propostas 
rando como critério o sorti 

vedado qualquer out 

nte Certame, como crit& 
e empresas de pequen 

, ias situações em 
ueno porte sejam 
nor proposta). 

a de pequeno porte m 
osta com valor inferior 

da LC 12312006. 1 
té 02 (dois) dias úteis, 
as as exigências deste' 

ao da microempresa ou emi 
Dcdnvocadas as propostas 
:)ria, para o exercício do me 

1riCentro - Acará 1 Pará - CEP 686904 

,ris deste edital. 

ii preços manifestadamenté 
demostrada sua viabilidade 
s são coerentes com os de 
com a execução do objeto 

de Licitação classificará as 
ante que apresentar proposta 
tipo de licitação menor preço 

Permanente de Licitação 
público, para o qual todas 

a preferêhcia de 

)ostas apresentadas pelas 
até 10% (dez por" cento) 

lassificadà deverá declarar, 
meiro colocado, no prazo de 
interesse em formu'ar nova 
em que será adjudicado em 
seus anexos. 

de pequeno porte, nà forma 
escentes que porventura se 
reito. 

PRFEI'URA DE 

3 



rã 
ESTADO DO PARÁ 

A MUNICIPAL•DC 
PODER EXECUTIVO 

a que aludem os subil 
tiver sido apresentada 

sejam desclassificadas, a Ç 
dias úteis para que os licita 
s que determinaram  a sua 

S. 

se de julgamento, será abi 
a expressa da  

anteriores somente se aplicará 
microempresa ou empresa de 

iissão Permanente de Licitação 
s habilitados apresenterji novas 
selassificacão, na forma do art. 

o prazo para a interposição de 
dar-se-á prosseguimerto aos 

Permanente d e : 	caberá: 

rico) dias úteis, a contar d41  intimação do ato ou da lavratura 
09, incisos 1 e !.! e no parájrafo 4° da Lei no. 8.666/93 e suas 
itoridade superior, por int4médio da Comissão Perftianente 
iderar sua decisão, no przo de 05 (cinco) dias uteis, ou, 

,idanncn+à infnrmr1ne 	fl 

"a" e "b" do inciso 1 do 
lendo a autoridade cai 

interposto eficácia su: 

ia do ad: 109, da Lei 
e será comunicado a 
s úteis, contados a pai 
dada pela Prefeitura IV 
ti, obter vistas do proce 

os recursos devidame 

L 109 da Lei n°. 8.666193 e suas 
atente, motivadamente e razões 
nsiva aos demais recursos. 

8.666193 deverá ser entregue 
demais licitantes, que poderão 
do primeiro dia útil subsequente 
icipal de Acará, podendó, ainda 

fundamentados, protocolizados 

16.10.1. O tratamentc 
quandp a melhor ofei 
pequeno porte. 

16.11. Qaso todas as 
poderá fixar o prazo d 
propostas escoimad 
48, § 3°, do Estatuto d 

16.12. Anunciado o re 
recursos, que haven 
trabalhos 

17. DOS RECURSOS 

17.1. Das decisões pr 

17.1.1. Recurso, no p 
da ata, em consonânc 
alterações, dirigidos p 
de Licitão, a qual 
nessè mesmo prazo, 

117.11.2.. 10 recurso pre 
alterações' terá efeito 
de interesse búblico. 

17.12. O recurso 
contra recibo, na 
JmpugnSIorø prazo ci: 
ao recebimebto da coi 
qualquer Jiottante, denti 

17.11.& Somente serãc 
dentro do prazo legal 

17.2. Mantida a decisãcflj C ssão Permanente de Licitaçãt caberá representar a autoridade 
competente, no prazo rIIf co) dias úteis, contados a pai ir do dia útil subsequente a data 
de sua comunicação, 4 d irá sobre a sua procedêncí ou não, após manifestação da 
Assessoria Juridica da 1 'e it Municipal de Acara 

18 DAADJUDICAÃJ1 I  LOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 

181 DAADJUDlCAÇ' 1 	

\ 
PREFEITURA DE 

•ACARA 
Travessa Sao Jose n° 126 ftaa truz '.entro - Acara 1 Para - CEP 68690 3 



CARÁ 

a TOMADA DE PREÇO será 
idas as condições deste Edital, 
da unidade gestora. 

18.1.i. A execução 

com.&devida pub 

(a 
=ipíorá 
ESTADO DO PARÁ 

TURA MUNICIPAL O 
PODER EXECUTIVO 

correspondente ao objeto 
de cada item, depois de 
os oficiais e/ou quadro de 

118.2 ,1 rApos a divulç 
recursl:p.revisto em lE 

homqkgado,: pela aut 
publicação nos órgãos 

19 DACONVOCAÇÃ 

19 1 Ate a assinatura 
por despacho fundami 
sem prêjuizo de ou 
circunstância anterior 

;ultado de julgamento das,propostas e decorrido o prazo 
do o objeto à licitante vencedora do certame, o mesmo será 
petente da Prefeitura Municipal de Acará, com a devida 
no quadro de aviso da unidade gestora. 

VENCEDOR 

a Prefeitura Municipal de 
que estes tenham direitos 
s cabíveis, se tiver cor 
ao julgamento da licitação 
administrativa, inclusive s 

ará pode desqualificar ljitantes 
indenização ou ressarcimento e 
cimento de qualquer fato ou 
ue desabone a idoneidade ou a 
inscrição no CADIN (Cadastro 

19.2.JiYepois de 

oficiØlA.aatantia de 
caução em dinheiro, 
corresponder, a 3% (t 

sultado da licitação, a Ac 
de 05 (cinco) dias contadc 
obras e fiel cumprimento 

ida pública, fiança bancár 
do valor do contrato.  

inistração convocará o licitante 
do recebimento da comunicação 
o contrato, podendo optar entre 
e seguro garantia, a qual deve 

19.3. Prestada a garan 
prazo de 05 (cinco) dia .  
compromisso assumid 

19.4. O prazo de conv 
uma vez por igual perí 
desde que ocorra motiv 

19.5. Se o licitante ven 
instrumento equivalent 
documentação exigida 
tempestiva e por escrit 
direitos de vencedor. s 

a'dicatária será convocada par» assinatura do contrato, dentro do 
cor 	os do recebimento da comuni  ação oficial, a fim de formalizar o 

3lat 	rtes. 

aç' - que se referem os subitens Janteriores poderá ser prorrogado 
); 	do solicitado durante o seu trUnscurso  pela parte interessada e 
st 	do aceito pela Administração. 

Jor 	prestar a garantia ou desistir:  de retirar o termo de contrato ou 
ou' 	ixar de cumprir a exigêncis relativas a apresentação da 

ara 	contratação, na forma disposta neste Edital, sem justificativa, 
ac 	pela Prefeitura Municipal deAcará restarão caducos os seus 
çr 	o da aplicação das sanções ppvista neste Edital. 

19.6. È facultado á Adr?1str'  o, quando ocorrer à hipótese do item anterior, adjudicar ó objeto 
licitado aos licitantes r 

' 
entes, convocados na ordem de classificação, desde que nas 

mesmas condições da flpo 1 dá primeira colocada, ou a licitação poderá ser revogada, caso 
em que se aplicará a piéir 'locada, por inexecução total do contrato, a critério da Prefeitura 
Municipal de Acará, q3que as sanções previstas no art. 87 da Lei n°. 8.666193 e suas 
alterações. 1 

PRPEITURAD .............

iça Travessa So José n° I2 

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

atriz centro - Maré Pará - CEP 869O.JO 3 



lunicipso droAcara 
ESTADO DO PARA 

A MUNICIPAL D AtARÁ 
PODER EXECUTIVO 

DA LIÇIT 

á poderá além das hipóteses previstas no item anterior, por 
ante de fato superveniente, revogar a presente licitação a 
ira do contrato dela decorrente ou, em caso de constatação 
parte, o procedimento liciwtário. 

do procedimento licita»' io,. não será devida ao licitante 
isive por lucros cessantes. 

licitatorio, ocorrida antes d liretirada do instrumento contratual 
de a Prefeitura Municipal 	Acará, indenizar licitantes, sob 

o do procedi4nto licitat io cabe recurso a ser dirigido à 
'forma do incis9 1, alinea" ' do art. 109 da Lei n° 8666/93 e 

rrentes da p 
	

se processará de acordo com 
da Lei n° 86' 

apresentar co. o garant'. da execução das obras e fiel 
dinheiro ou tit9los de divta publica, ou seguro-garantia, ou 
6 (três por centp) do valorlo contrato, 

em títulos da dívid,j' pública, estes deverão ter sido 
registro 'em sistem centralizado de liquidação e de 
do Para e avaliado pelos seus valores econômicos, 

dinheiro, a epresa d.evra depositar na Conta Corrente: 
jencia 4014-2, em favor 

te 
 Prefeitura Municipal de Acara- 

escolhida pla Licitant4i deverá ser entregue, no ato da 
nprovante aPREFElTA MUNICIPAL DE ACARÁ. 

;ivamente a, o térmi,fr do contrato e sempre que seu 
do-se para ai o lndIcH Geral de Preços do lViércado 
Lulio Varga 

1 
ro - Acará 1 Pará 

f CEP 68690.0t 	'5 

20. DA ANULAÇÃO C 

20.1;A Prefeitura Mur 
razões de interesse ç 
qualquer momento, an 
de ilegalidade, anular, r 

20.2. Na ocorrência  
qualqLiêt•tipo de inden 

20.3.. A• anulação do iv 
equiVàiehtÉÇLnão gera 
qualquer das hipótese ,,  

20.4.»Da:.ahulação ou 
autorid•adesuperior co 
suas alterações 

21 DARESCISÃO 

21.1.A rescisão das o 
o ciueéstabelece a Se 

22. DkGARANTIACC 

22.1. O licitante venc 
cumprimento do contri 

,-. fiança bancária, corres 

22.2. Casq a garantia 
emitidos sob a forma 
custódia autorizado pe 
conforma definido pelo 

22.3. SefØr realizada 
43.006-4 - Banco do 
Tributos 

22.4. Qualquer que se 
assinatura do Contrato 

22.5. A garantia será,  
valor seja objeto de 
(IGP-M)lJgrtrncido pe 

Traveaá Sãq José ii°. lá 



23.1. 
Lei ri' 
come, 
gratifi' 

23.1 .• 
C' nus' 

23.2. 

a)Re 
máqu 
em pú 

b) M 
dever 

C) Ma  

d) Nã 
Contr,  

C\ e) Su 
de jc 
COMO,. 
repa1l 

f) A$ 
Ane* 
Conr 
ou nã 

g) Re 
matór 
cumpj 

h)Cü 

Munícfpio dó Atará 
ESTADO DO PARA 

LIRA MUNICIPAL DO 
PODER EXECUTIVO 

integral do contrato, te 
Serviço de Engenharia, a 
arantia à CONTRATADA. 

sido expedido o Termo de 
itura Municipal de Acárá fará, 

sob 

23. ti 

	

sponsabilidade da firma 
	

ora na forma do art. 71 da 

	

pregados e todos os er 
	

previstos pelas leis.; fiscais, 

	

inclusive os relativos a 
	

Les de trabalho, impostos, 
ntrato que venha a ser d 

para com os pagameni acima referidos não transfere o 
, nem poderá onerar o ritrato. 

almente causados às 	ações dos prédios, mobiliário, 
obra, ainda quando p 	os involuntariamente por seus 

•por acidentes de trabalho q indo em serviço ou em trânsito, 

	

,cessárias ao atendimento 	seus empregados. 

empregados contratados; 

ou em parte, o contrato, sem previa e expressa anuência da 

morando, independentemente 
atuação, permanência e/ou 
insatisfatórios à disciplina da 

	

pela execução das ob 	• nos termos constantes nos 

	

materiais a ser emprega 	receber prévia aprovação da 

	

) de rejeitá-los, caso não E 
	

çam os padrões espëcíficos, 
)ante às normas da ABNT; 

pela boa execução das obras, pelo fornecimento dos 
técnica e mão-de-obra qualificada, bem como pelo fiel 
s serviços, previstos neste Edital e seus anexos, 

are higiene e segurança do trabalho, inclusive promovendo 
us empregados; 

PREPETuRA D 

•AcARA 

	

- 	 )OI.COB3KUPNouMANo HPSVlA. 

	

Centro - Acará 1 Pará— CEP 6869O-OÕ 	• 



$viços de engenharia o "Livro Diário" que será destinado às 
assim como ás comunicações com a Fiscalização da 

TIVO 

com a licitante vencedora, 1:terá suas cláusulas e condições 
ias alterações, cuja minuta consta de anexo ao Edital 

a homologação do certame licitatorio, será convocada 
o de 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato, sob pena de 

i prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n 2  8 666/93, 

proposta durante o período de validade definido no Edital a 
natura Contratual. 

ntrato ou se convidada a fazê-I 
icairá do direito à contrataçã 
iditantes remanescentes, na o,rd 
ondições propostas pela primeii 
ãà, independentemente da àp 

contrato todos, os elemente 
base para o julgamento da lici 

anexos, independentemente "de 

tratante as despesas de publica 
cida até 10 (dez) dias corridos. 

LI,  cpi 8666193, o contrato refêren 
Ezado e conterá necessariamõn 

A 

não atender ao chamado no 
sendo facultada a Prefeitura 
ri de classificação, para fazê-
classificada., inclusive quanto 
ação das sanções previstas 

apresentados pela licitante 
:ão, bem como as condições 

do extrato do contrato nos 

ao objeto descrito no item 02 
as condições especificadas 

E$y 

?A MUNICIPAL DO, A CARA 
PODER EXECUTIVO 

artamento de Segurança da Empresa, bem como mantê-
dos e portando "CRACHÁ" de identificação e com 
i desempenho das obras, de acordo com a utilização 

e pontualidade de seus empregados, 

i) c 
	

os 
]os, 	em 

local da! 9Jra 
ocorrêndjps 

iicipal dá ,,  ar 

RATO AÉjIIN 

ato a serjelE 
i Lei n° 8.6I 

para no 
ito à conti 
révia def 

a LicitantE 
erá osdiri 

.usa em E 
c j nco )..: 

:Acará, cc 
razo e na 
ou revo 

parte in 
•üe tenhar 
:$ neste.. E 

por cortJ 

que sei 

dzo do 

EtL!iIS 

lo e 
c aos 

24.7 
do r 

istiuriieiitu UQIlVU LI)! 	QflIJflfl nriexu Avil. 

1 contrato dever d 1 r a 	auo OBRIGATORIAMENTE digitalmente 

S TIPOS DE RE ' BI 	ID DO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

PREFEITURA DE A 

vessa São José rr. 12V - 	 triz Centro - Acará 1 Para - CEP 68690400 	3 

25. 



25.1.. Executado o con 

a) Provisoriamente,; 
circunstanciado, assi 
comunicação escrita d 

b) Definitivamente, p 

disposto no art. 69 da :  

r solidez e. segurança 
leqislaçãapertinente. 

liii 
IlDlI[. 	Muni cipio ao Atara 

ESTADO DO PARÁ 

R44ITURA MUNICIPAL 
PODER EXECUTIVO 

. dLieto será recebido. 

1-ACARÁ 

iei por seu acompan 
	

e fiscalização, mediante termo 
partes em até 15 
	

e) dias úteis, contados da 

i comissão designada pela autoridade competente, mediante 
 partes, após o decirsõ do prazo de observação, ou 

» do objeto aos termos a'kençados  no contrato, observado o 

itivo não exclui a licitntt  da responsabilidade civil pela 
das limitações estatt1flda, quer pelo contrato, cüer por 

26 DAS CONDIÇÕES P MENTO 

26.1. Iniciadaa execu r 	pactuadas no Contrato dH E$ipreitada por Preço Global por 
Item, o pagamento se ef do conforme medições emiti as pela Fiscalização da Obra, e 
faturas devidamente $a' pela Prefeitura Municipal dê .Aprá que dará conformidade à 
porcentagem fisica exS tal  edecendo ao cronograma de 	ntre9a  da obra 

26.1.1. Para fins de p' ai serão observados os proce..imritos adotados pela Prefeitura 
Municipal de Acara , 

26.2. O paamento da '  ?rd estadas a Prefeitura MunicipHi 4 Acará somente será efetuado 
mediante .crédito em 1 nt rrente a ser especificada 	elá CONTRATADA no contrato 
administrativo. 

26.3. E obrigação dai TADA de manter, durante ¶ da1 a execução do contrato, em 
compatibilidade com a dbi ões por ele assumidas, toc s s condições de habilitação e 
qualificação exigidas ri pqit4 (art 55, XIII da lei 8666193), 1 uel para a devida comprovação, a 
cada solicitação de p . deverá juntar: Certidão de 	Zeoularidade 

o ao Instituto Nacional de Si,urdade 
do FGTS; Certidão 

Negativa dez Débitos NPJ  Social - INSS; Prova de 
Quitação com a Fazer F ai 	Estadual e Municipal, de 	coçdo com o disposto no 	rt 29, 
inciso 	lii, 	da 	Lei 	n° 	8.. •/j , dentro do prazo de 	 e,Jsendo: Certidão Conjunta de 
Débitos relativos aos t, Ad -derais eda Dívida Ativa da 	.niao, da sede ou do domicilio do 
licitante: Certidão Neg ,  atureza Tributária e Não T bu$ria da Fazenda Estadual da 
sede ou do domicilio d it4 Certidão Negativa de Natur 	i tributária,  ou outra equivalente 
na forma da lei da F •1 ÇÍcf unicipal; Certidão Negativa 	e ébitos Trabalhistas *CNDT 
vigente 

26.4. O pagamento d$ ntratados será efetuado, na fm do art. 40, inciso, XIV, alínea 
"a" da Lei nk' 8.666/93L a da execução das obras .r oviforme o cronog rama físico- 
financeiro, medido e st i o fiscal da obra e após cer atestada pela fiscalização da  

PREFEITURA rc 

S#ACAJIÂ4c\ 
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ACAPA 

previstas nesse cronograma e no 

27.2 
incIu, 

27.3 
obra.j 
M u n 
efeitç 
técni( 

27.44 
qualt 
ocor,  

27.5. 
relac,i 
emor 

por serviaor aesigna 
enquanto estiver per 
virtude de penalidac 
qualquer, natureza. 

26.7. Após o devido 
(trinta) dias, contadi 
mediante a emissão 
Acará. 

27. DA FISCALIZAÇ 

27.11-,""k Prefeitura 1 
fiscalizacão da o 

ura Muni dl c cará exercerá ampla e irresj1ta  fiscalização na execução das 
desta 	li ãC qualquer hora, pelo Engenheiro designado pela Prefeitura 

Acará, se ô esma realizada, individual Ó u conjuntamente, para todos os 
rido os ec ritos e padrões previstos •nbs projetos, nas especificações 
orienta çõ de relhamento; 

zação da ra Prefeitura Municipal de Acar4 poderá exigir a substituição de 
egado da ita 'encedora, de acordo com o interesse das obras, o que deverá 
24 vnte qu-  horas após a solicitação; 	H 

iento há b par' mprovação, registro e avaliação de todos os fatos e assuntos 
referente a e ção das obras, será o DIÁRIO DE SERVIÇOS, fornecido pela 

s tanto a ntr a quanto a fiscalização, derão registrar anotações diárias, 
provação ai ndamento da obra õ execuØo dos termos do contrato sendo 
basaspa s. 

PREFEIPJRA D 	.m 

''ACAnA 
iJosé ri0 . 120 raça 

UNIDÕ GONTRUINDOOMANovA WnTó-. 

triz Centro - Acará 1 Pará — CEP 68690%ô 

em 

rito o pagamento será ef 
ia data final do período 
cal/Fatura devidamente 

Acará designará um servi 
CONTRATADA, cabendo 

empresa contratada, que ap 
e parágrafos da Lei 8.666193 

não exclui e nem diminui 
alquer irregularidade. 

,efetuado à contratada, E 
ciais (FGTS e Previdência S 

como, apresentada nota 
dispõe o art. 67 da Lei n°: 

iidaçào qualquer obrigação 
)lência contratual, sem que 

quanto não for comprovado o 
dai), correspondentes ao mês da 
cal/fatura devidamente atestada 
.666193, e suas modificações, ou 
nanceira que lhe for imposta, em 
isso gere direito a acréscimo de 

Jo no prazo não superiora trinta 
adimplemento de cada parcela, 
ada pela Prefeitura Municipal de 

lor (técnico) apto a proceder à 
à fiscalização quanto i toda 
Ss análise, dará conformidade ao 

alterações posteriores. 

responsabilidade da contratada 

26.5.:: 

abaixo 

1. a 
lililU 	Munico oAcará 

ESTADO DO PARÁ 

.MtITURA MUNICIPAL 1 
PODER EXECUTIVO 

laçi J efetiva execução das etaç 

aio de faturas devidame4 atestadas, acompanhadas do 
xecução das obras (medição da etapa) e apresentação da 
á e ainda o "check Iist" para recebimento de faturas de 



Municipio 6 Acará 
ESTADO DO PARA 

A MUNICIPAL DO AcARÁ 
nnncn tv=ri 1w":?' 
rJnflL'auIlv'J 

deverá ser aberto mediante termo circunstanciado, la'ado na 
ao dia em que, efetivamente, a empresa iniciar as obras. 

27.7.1. Para o recet 
de Acará, se existir 
como os compromis 

27.8 Decorridos 30 
correção das ano 
fiscalização da Pre 
devida 'â Previdênci 
do Cétt•ifiãdo de C 

28. DOS AcRESCIMC 

28.tiAquantidade inic 
limites previstos no § 1 
nos térmps do § 20 , inc 

29 DAS SANCÕES 

29.1. Os atas praticadc 
satisfão total ou p 
estabelecidas nos arti 
defess prévia, recurso 

29.2 Assanções adm 
neste Edital ê demais 
de acordo com o proc 

se estiverem em perf 
ou pelo responsável por 

:Io TERMO DE RCEBIMt 
porventura verificados f 
ipal de Acará e, qomprovE 
iva ao período de:execuçã 
NSS e o comprovante  do 

IIII 

)ntratada poderá 
65 da Lei 8.66611 
?smo artigo. 

condições, serão recebidos, 
acompanhamento, que lavrará o 

fornecer á Prefeitura Municipal 
mentos instalados na obra, bem 
de operação e manutenção de 

D PROVISÓRIO, se as obras de 
i executadas e aceitas pela 
os pagamentos da contribuição 
obra, mediante a apresentação 

TS, será lavrado o TERMO DE 

e/ou suprimida dentro dos 
supressão exceder tal litfiite, 

, a CONTRATADA devàr 
)5 de garantiq dos equipp 
ção gratuita q os manuq 

rli antes ou contratados, contrárFds ao objetivo desta licitação ou de 
brigação assumida, sujeitar4-se os faltosos as penalidades 

86 88 da Lei n° 8.6663/93  e sua alterações, garantida, sempre a 
ta o processo na forma estabelecida pela lei, a saber: 

at s ensejadas pelo d 1 scumprirnnto das condições estabelecidas 
u 	tos contratuais oriundos do pçesente certame, serão aplicadas 
n 	stabelecido pela Ptefeitura Mtnicipal de Acará; 

de práticas irregulares e suas respectivas sanções: 

 

Ck 	 Sançes Admi 
ser 	aplica 

1,umentação - Adv4tência; 
-Mult; 
- Multa de mora; 
 -SusnsãoTei 

Centro - Acará í Para - CEP 

 

que poderão 



rã 
ESTADO DO PARÁ 

A MUNICIPAL ..DO.AcARÁ 
PODER ËXECUTIVO 

• impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Municipal de Acará até 02 (dois) 
anos; 

ii. Fazer Declaração F a. •  Advertência; 
- Multa; 

• L L Ml de mora; 
sus ensão Ter 'poraria 

- 	
Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 

Prefetura Munic 	a! de Acara ate 02 (dois) 
anos;f 

III 	Apresentar docum taç sa - Adv4rtência, 
- MuIt; 

• 
- MuIS de mora; 
- 	Impedimento le 	licitar/contratar 	com 

- Prefeitura Munici ai de Acará até 02 (dois) 
• anos;  

IV. Comportar-se de t. ló 1 teo. Advertência; 
- Muita; 

de 	ora; 
- uspensão 	er aorana 
- im edimento 	e 	licitar/contratar 	com 
Pitura Munici ai de Acará até 02 (dois) 
anos; 

Advertência, V Cometer fraude fisc 
- Multa; 

• tL - Muita de mora; 
- Suspensão Tem oraria 
- 	Impedimento 	e 	hcitar/contratar 	com 
Prefeitura Munici ii de Acara ate 02 (dois)  

sta, 

anos; i ,i 

VI Não mantiver a pn Jesistir do Advertência, 
lance. 	

• • 
- Multa: 
-Muita de mora; 
- Suspensão Tom orãria 

Prefeitura 
- 	impedimento i, 

Munici; 
le 	licitar/contratar 	com 
311 de Acará até 02 (dois) 

• • anos; 

vi i. Não assinar o con o ( 4o retirar a Advertencia, 
nota 	de 	mpenho, e nc onvocado - Multa 
dentro 	do 	prazo 	de ilk de 	sua - Multa de mora; 
proposta. 	 •: 

- Suspensão 
- 	Impedimento 

Tem oraria 
e 	licitar/contratar 	com 

____ 	____ 	• • ________ Prefeitura Municij il de Acará até 02 (dois) 

• . PREFEJTLMA O 

OMOOS DlIStMUIHDO UMA KUnFIIUFÕRA. 

B 	. Tvessa São José n° 120 Praça 	atriz Centro - Acará 1 Par - CEP 68,590-

0 



anos; 
- 

VIII. Entregar 	o 	objo b f 1  do 	prazo Advertência; 
estabelecido ou 	atra' r a' ecução de - Multa, 
obra: , 	serviço. - Multa de mora; 

Suspensão Terfn )orária 
- 	 Impedimento Je 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Munic4al de Acará até 02 (dois) 
anos; 

IX. No efetuar a troo do to, quando Advertência; 
notificado. - Multa; 

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

X. Substituir 	o 	objé . 	 fi do 	prazo Advertência; 
estabelecido. - Multa; 

- Multa de mora; 1 1 
- Suspensão Temporária 
- 	 Impedimento 	de 	licita r/contúatar 	com 
Prefeitura Municipal de Acará até 02 (dois) 
anos;  

Advertência, 
XI. Deixar de executar ,uak robrigação Multa. ; 
pactuada ou prevista e Lei to Edital da - Multa de mora, 
Licitação, em que nã se mine outra - Suspensão Temporária 
penafldade. . . . 	 . 

- 	 Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 

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

XII. Inexecução parciaL o co ito. Advertência 
- Multa; 
- Multa de mora; 

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

XIII. Irtõxecução total. . . Advertência; 
-Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária 
- 	 Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Municipal de Acará até 02 (dois) 
anos; 

4 PREFEiTURA OE 

't'AcArtA 
Lfl. 

rravessa Sao José n° 120 'raça 	atriz Centro - Acará 1 Para - CEP 68690-04 



(a 
Municipio ao Atara 

ESTADO DO PARÁS 

ITURA MUNICIPAL DO AGARÁ 
PODER EXECUTIVO 

II., III, V, XIII e XIV do acima, som prejuízo de outras, será, ainda, 
ção de Inidoneidade para licitar e contrata com a Administração 

s ocorrências dos itens II, lll e V serão obrigatoriamente 
co Estadual e/ou, se for o caso, ao Ministério Público Federal. 

neste edital, não excluem outras previstas em Lei, nem a 
ritra1ada por perdas e danqs que der causa pela pratica de 

29.3. Nas ocorrências 
cominada á sanção de 
Pública. 

29.31. Os fatos inct 
comunicados ao Minist 

29.4. As sanções esta 
responsabilidade da li 
irregularidades. 

29.5. As sanções estat 
a rescisão do contrato. 

30.Dos REAJUSTES 

30.1 Os preços poder 
(Lei Federal n. 10.1921 
a variação do Indice C 
venha a substituir. calc' 

ji 

Onde: 
R — Valordo reajustep 
V - Valor contratual a s 
lo - índice inicial - refei 
- índice relativo á dati 

31. DAS DI5POSIÇÕE 

31.1. É facultada a Cor 
da licitação, promoção 
processo, vedada a reti 
da proposta; 

31.2. O recebimento & 
direito ou compromisso 

31.3. A apresentação c 
disposiões contidas rw 

31.4. A licitante de'ier 
simples apresentação 1 

Travessa Sao José r'. 120 

cidfl neste Edital, não impedem a anulação/revogação da licitação ou 
rit exclusivo da Administração. 

IS: Eç.OS 

1) 
serijajustados. para mais ou para menos, a cada doze (12) meses 

da data limite da 
I d 

flntados apresfrntação da proposta, aplicando-se 
reços - IGP 	DI, ocorrida 	 indicador 

JO: rI 
— ro período ou outro 	que 

diante a seguinte fórmula: 

1- 

ura 
reaj'ado; 
;e 	kndice correspondente á data de apresentação da proposta; 
) re 	ste. 

;E 5 

são rmanente de Licitação ou autoridade superior em qualquer fase 
di ência destinada a esclarecer ou complementar a instrução de 

1 -a 	nclusão de todo e qualquer documento ou informação constante 

ro 	tas pela Prefeitura Municipal de '\cará não implica em nenhum 
m 	oponente, além do recebimento das mesmas, 

Dro ta obriga o proponente vencedor ao cumprimento de todas as 
DA DE PREÇO e seus anexos. 

xar 	r detidamente as disposições contidas neste EDITAL, pois a 
11

ei, lopes I e II subentende o conhecimento integral do objeto em 

tIflO cofinTurMro UMMtÕV* H!7 JA. 

raça 	atriz Centro - Acará 1 Para — CEP 6t'590-1)Oi) 



de ofício ou pôr provo(  

31.9. Nenhuma inder 
documentação e prop 

31.10. As, licitantes 
inobservância de qual 
propoStas. 

31.11. O licitante Ë 
apresentados em quaZ 1 ,1 

objeta licitado, nas cor 

3112, Asimples p' ri 
e condições deste E 
regulamentares em vi 

31.13. A, Prefeitura M 
enganos, erros ou dist 

31.14..AYahulacão da 

Munic7io6Acará 
ESTADO DO PARÁ 

UPA MuWICIPAi. DO ACAPA 
PODER EXECUTIVO 

ndicional do presente ED1FA1_, não sendo aceitas alegações 
Iáusula ou condição. 

Licitação poderá desclassificar a licitante que, no decurso da 
oro e/ou atentar contra a dor'eidade da Prefeitura Municipal 
nte legal da licitante se p9 ar inconvenientemente durante a 
rito a reclamação ou inderiiçao de qualquer natureza, 

nanente de Licitação o di4to  de rejeitar todas as propostas, 
anulação, sem que caiba 4alquer indenização ou reembolso 

'rherite será considerada 1 'dfirdtiva após homologação pela 

.cara poderá revogar ou' anrelar no todo ou em parte o 
e publico decorrente oj, fato superveniente devidamente 

	

para justificar tal condut 	evendo anula-la, por ilegalidade, 
ceiros 

,devida as licitantes pela laboração e/ou apresentação da 
J.ao presente Edital. 

rriprir as recomendações deste Edital, uma vez que a 
s disposições constitui mo o de invalidação irreversível das 

v I pela fidelidade das F.:l: f 

S  

ormações e dos documentos 
d' licitação, pela manuten do compromisso de fornecer o 
aqiecidas, dentro do prazo 'a validade das propostas. 

lkitação implica na aceftaç integral e irretratável das normas 
anexos, bem como, a o ervância dos preceitos legais e 

Apara não tomara em consi, eração alegações posteriores de 
ifitados nos preços apresent Qs 

	

idiliz a do Contrato e não g 	obrigação de indenizar, exceto 
at4 em que ela for declarada desde que não seja imputável a 
bliade de quem lhe deu caÇ a. 

pela. Comissão Phanente de Licitação, com base 

licitação, bem como ai 
de desconhecimentod 

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

31.6. Reserva-se a (Á. 
bem como propor a re 
de despesas aos parti(, 

\ 31.7...A decisão da,( 
Aut ridade Superior,  

31.8. APrôfeitura :ML 

José :O 
	

tri centro — Acará 1 Para — CEP 686)u ' 	3 



e processo será o da 
ie seja. 

31.17.Fazem parte inte 

r 

PREFETURADC -. 
a\ ACAPA 

3 	UtWIOSC TaWNDDtMÇA MOIA ÓRJ 

\cará/PA 23 de agosto de 

ERIC MIRA")(E"MIF 

atriz Centro — Atará 1  Para — CEP 

Anexo 1 - Memorial desritivo Especificações Técnicas 
Anexo II — Modelo de Procur )/Credenciamento; 
Anexo II! _'Modelo de Declá ão conforme dispõe o inciso, XXXIII do Art. 70  da Constituição 
Federaldei988; 
Anexo IV - Modelo de DcIan o de enquadramento de micrc e pequena empresa; 
Anexo V — Modelo de Dçclara o de que cumpre todos os req jsitos  de habilitação; 
Anexo VE— Modelo de Jeclar ode Atestado de Visita Técni 4a; 
Anexo VII 	Modelo de. Dec acão de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua 
habilitação; 
Anexo VIII — Modelo de Apres ação da Proposta; 
Anexo IX — Planilha de Orçam 
Anexo X 	Modelo de Resum' 

o: 
inanceiro; 

Anexo Xl - Modelo de Compc ão de custos unitários; 
Anexo Al - Modelo de ('omp ;ão de BDI; 
Anexo XIII — Modelo de ;omp ição de Encargos .Mensalista; 
Anexo XIV —,, 'Modelo  de >on ma físico-financeiro; 
Anexo XV —Modelo dei ecla ão Independente de Proposta; 
Anexo XVI -;Modelos de Deci ições; 
Anexo_XVII - Minu.a do Contr . 	 . .. 



unicipio ao Acara 
ESTADO DO PARÁ S  

4 MUNICIPAL D1À 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO 1 

E 
	

TÉCNICAS 

Centro - Acará! Pará - CEP 

PREFE-lTtJk, .IE 

AYACAIaA 
3 	Y) 



Estado do Para 
PODER EXECUTIVO 

lIA MUNICiPAL DE ACARÁ 

*VA ALIANÇA 

ímã&~ 



PREFEI 

MEMORIAL W 

-. MEMORIAL DESCRITIVO: 

Este memorial descritivo t 
obras e serviços relativos à o 
na Comunidade Nova AliançE 
fornecimento dos materiais, rn 
todas as despesas necessária 

II - DISPOSIÇÕES GERAIS 

1 - VERIFICAÇÕES E INTERJ 

• 	Compete a firma err 
deenjios dos projetos, esp1 
fornecida pela MA, bem corr 

Para efeito de interprd 
estps Caso surjam duvidas d 

A planilha de quantid 
taml?em para esclarecimento 
dimensões unidades quantid 

Os valores dos insu 
qua»iidades, deverá ser cons 

Os serviços de caráte 
Øagbrquipamentos e mac 

Nestas :especificações dev 
ou equipamentos 

jp'zo da fiscalização 

2- OtORRENCIA E CONT 

A empreiteira ficara 
anotaç8es pela contratada 
fiscalizacão 

A empresa responsa 
cóm a fiscalização devera a 
tais como plantas croquis 

3-MATERIAIS A EMPREC3 

O emprego de qua 
cerâmicas ferragens esqu 
decidira sobre a atualização 

Todos os materiai 
aplicação 

A empreiteira ser 
engenheiro/arquiteto fiscal 

como objetivo estabelecer as normas e condições para a execução de 
de Conclusão da UBS Nova Aliança, sito a Rodovia Perna Sul - s/n° 
o município de Acaráf Prá, conforme os projetos compreendendo o 
je-obra com leis sociais, equipamentos, impostos e taxas, assim como 
completa execução da obra pela empresa contratada, 

iteira, minucioso estudo 
	verificação e comparação de todos os 

ficações e demais elem os integrantes da documentação técnica 
providenciar os registros n órgãos competentes. 
Ao de divergências entre 

	
especificações e os projetos, prevalecerão 

rá a PMA esclarecer. 
?s, partes integrantes da 

	
cumebtação fornecida pela MA, servirão 

m todos os itens de servk 
	

através das indicações de características. 
s e detalhes nelas conti& 
dos serviços afins, que 

	
constarem explicitamente na planilha cie 

'ado nas composições de 
	

os dos referidos serviços. 
ermanentes, tais como, p to socorro, administração da obra, limpeza 
ários, deverão ter seus cu. s inseridos na composição do BDI. 

ar perfeitamente claro, I que todos os casos de caracterização de 
determinada marca, fica subentendido a alternativa "ou similar" a 

Z. 

igada a manter na obra um .livro diário de obras, destinado as 
o andamento da obra, bem dtmo observações a serem feitás pela 

em decorrência de evenuais alterações feitas nos serviços de acordo 
entar o "As BuiIV' através de documentos que se tornem necessários, 
ihos, detalhes, etc. 

er material, com maior éntase para o de acabamento, como lajotas 
ias, metais, louças sanitárias e etc. estará sujeito a fiscalização, que 
mesmo, 
everão ser previamente 	 pela fiscalização, antes da sua 

obrigada a mandar etirar qualquer material impugnado pelo 
itro do prazo estipulado 11e devidamente registrado no livro diário de 

norial Descritivo e Especifjcaçâo Técnica 

Estado do Pará 

MUNICIPAL DE ACARÁ 



• 	.AMscahzação será e> 
verificar o andamento das obn 

..O responsável pela 
devendo a PMA ser consultac 

Em caso de inexistêr 
proceder às definições nece5 
modelos cores, etc. 

5. -CÔMUNICAÇÃO E SOUC 

Toda comunicação e 
necessário, através de oficio .c 

6 - PRONTO SOCORRO: 

A empreiteira deverá 
do opeários que sofrerem p 

,7, -  ADMINISTRAÇÀÇ) DA OE 

contratada déverá 
,permitam, a execução com p 
perfeita administração cia obr 

A contratada déverá 
suas prerrogativas profssion 

A PMA fica noYdireito 
.0 mesj-rto demonstre nsutic 
fiscalização. 

A mão-de-obra a ser 
obrigatória a utilização dos e 
a melhor segurança do operá 

A contratadà sérá re 
normas federais, estaduaL 
inclusive por suas subdontra 

Durante a execução 

v' Provdenci 
referentes 1 
6496L77. 1 

/ Resporsab 
legislação  
alccaøo no:  

1 Efetuar p 
incidentes 
definitivo ci 

V' A contrai  
Para uso. 
funcionam 

1 A vigência 
obra. 

(. 

 

PREFEI 
4- FISCALIZAÇO 

Estado do Pará 

MUNICIPAL DE ACARÁ 

ia por engenheiro ou arquiteto designado pela PMA. Cabe ao fiscal. 
elaborar relatórios e outros elementos informativos. 
Fiação respeitará rigorosamente, 1 o projeto e suas especificações, 
ra toda e qualquer modificação. 

ou omissão de projetos, compete rn à fiscalização fazer a indicação e. 
as para execução dos serviços, como por exemplo, locais, padrões, 

deverão ser registradas no livro diário de obras, e quando 

no local da obra, um serviço de pronto socorro paia atendimentos 
acidentes no canteiro de obrás. 

ter na direção da obra um preposto, com conhecimentos técnicos que 
ição de todos os serviços, além dos demais elementos necessários à 
mo, almoxarife, apontada vigia e etc, 
unicar com antecedência à PMA, o nome do responsável técnico, com 

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

npregada, nos casos necessários, deverá ser especializada, onde será 
pamentos de proteção individual (EM), apropriados a cada caso, visando 
juntamente com os crachás dos trabalhadores relacionados para obra. 

rnsávei pelas observâncias das leis, decretos regulamentos, portarias e 
municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, 

serviços, a contratada deverá: 

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

ar-se pelo fiel cumprimento de todaS as disposições e acordos relativos à 
1a1 e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal 
erviços, objeto do contrato. 
rnentos de todos os impostos1:taxas e demais obrigações fiscais 
que vierem a incidir sobre o objeto do contrato ate o recebimento 

serviços. 
deverá montar um escritório na obra, com dependências confortáveis 
fiscalização, dotado de pessoal e material necessário ao perfeito 

D e atendimento dos serviços de construção. 
ré ininterrupta; por conta da contratada, até o recebimento definido da 

morial Descritivo e Especificação Técnica 	 2 



 

PREFEI' 

8— EQUIPAMENTOS, ANDAI 

Estado do Pará 
MUNICIPAL DE ACARÁ 

E MAQUiNÁRIOS: 

A contratada será re 
maquinarios, assim como pe 
serviços até a sua conclusão. 

Os agregados serão e 

LIMPEZA: 

• A:contratada será res 
execução, sendo responsável  
construção da obra como ma 

eI pelo fornecimento de todos os equipamentos, andaimes e 
ferramentas necessárias ao bom andamento e execução dos 

em silos previamente preparados. 

mI pela limpeza permanente da obra durante todo o seu período de 
retirada de todos os materiais excedentes oriundos do processo de 

materiais brutos, tijolos, etc, 

01,- SERV)IÇOS PRELIMEINA 

PIaca:dà.øbra 

Ai CONTRATADA se 
ideritifiôáção da mesma, medir 

02— PAREDE E REVESTIMEI 

Alvenaria com tijolo ceramic 

'Será executada pareci 
maxim assentados com erga 
1 6 com O 70 1 de aglutinante 
øimensóes indicadas no projet 
e aprumadas Na execução de 
dentro da obra preparo da 

será executado 

;Os vãos das portas 

responsável por manter na entrada principal da obra, placa de 
3,00 x 2,00 metros, conforme padrão adotado pelo Governo Federal. 

cutelo: 

m tijolo cerâmico, assente a cutelo, juntas com 12 mm de espessura 
asa mista de cimento, areia e aditivo aglutinante organo-sintético, trace 

cada m 2  de argamassa. As paredes obedecerão aos alinhamentos e 
rquitetônico, devendo as fiadas ser perfeitamente niveladas, alinhadas 
serviço, consideram-se material e mão-de-obra, transporte de material 

amassa, marcação e execução da alvenaria. As juntas horizontais 
aias, com espessura máxima de 12 mm. O assentamento dos tijolos 
ntas de amarração de acordo coro o que preconiza a NBR 8545:984 

elas, caso não sejam coincidentes com as vigas, levarão vergas de 

paredes dealve; 
a com argamassa 

a entrada da unidade será instalado um painel em vidro temperado de 
da porta, 

vazado) 

a da platibanda e superfícies de concreto armado da mesmaçserâo 
cimento e areia no traço 1:1 

oria! Descritivo e Especificação Técn:ca 	3 	3 

Painel dó Vidro - Bandeira: 

H:Sobre a porta de 
lO m:fl para compor ab 

concreto 



(SIKA CHAPISCO OU SIMILAR) no processo de chapiscagem, 

Nassau, Zebu ou similar CP II - Z32, 

Plast.: 

:om acabamento em pintura executado em uma única camada. Neste 
cnica de execução deverão resultar em um revestimento capaz de 

o quanto do reboco, ou seja, regularização da base e acabamento, 
e externas, que não serão revestidas com cerâmica serão revestidas 
aço 1:2:110 (cimento, aditivo ligante de fabricação industrial e areia 

io do reboco deverão estar com as tubulações que por ela devem 
iestradas e deverão ser convenientemente molhadas. 
a instalação das tubulações deverão ser corrigidos pela colocação de 
mchimento com cacos de tijolos ou blocos. 
apresentar acabamento perfeito, primorosamente alisado à 

do, de modo a proporcionar superfície inteiramente lisa e uniforme. 
mida procede-se a execução do chapisco, e posteriormente a do 

consistência adequada ao uso,: compatível com o processo de 
com dimensão máxima de 1 .2mrn, e cimento e aditivo, 

everá ser espalhada para secagem. Em seguida, será peneirada, 
tros serão em função da utilização da argamassa. 
deverá estar regularizada. Caso apresente irregularidades superficiais 
pressões, furos, rasgos, eventuais excessos de argamassa das juntas 
leverá ser reparada, antes de iniciar o revestimento. 
iciado somente após concluídos os serviços a seguir indicados, 

e concreto, das alvenarias cerãrnicas é de blocos de concreto. 
será determinado através de pontos de referências dispostos de forma 
compatível com o tamanho da desmpenadeira, geralmente régua de 
pontos, deverão ser fixados cacos planos de material cerâmico ou 

ara tanto, argamassa idêntica à què será empregada no revestimento. 
de revestimento, devêrá ser feito õ. preenchimento das faixas entre as 
ssa, que será sarrafeada, em seguida, constituindo as "guias" ou 

ado depois da colocação dos marcos das portas e antes da colocação 

s das argamassas deverão atender às recomendações das Normas 
s cimento, cal, areia e água: 
se admitindo a utilização de cimento "empedrado". 
ometria e características condizentes com o tipo de argamassa que 

dia, fina (peneirada), comum com -poucas impurezas ou lavada 

presente impurezas, tais como sais, álcalis ou materiais orgânicos que 
-n o cimento, A água potável da rede de abastecimento é considerada 

ução deverá obedecer ao previsto na NBR- 7200 .- Revestimentos de 
-. material, preparo, aplicação e manutenção. 

Á 
oral Descritivo e Especificação Técnica 	 4 

• PREFËI1 
Usar produto indüstriah: 

seguir as orientações do fabricar  
O cimento utUizadç será 
Areia com granüloinetria 

Reboco com argamassaW6: P 

•0 reboco é o re)etimer 
caso, a argamassa utilizada e 
cumprir as funções tanto do emt 

Todas as paredes intern 
com reboco com argamassa nc 
fina) espessura 3 cm. 

As paredes antes do ir 
passar,, concluídas, chapiscadas 

Os rasgos efetuados pa 
et tela malica galvanizade•ou pel 

- 	Os rebocos deverãc 
desernpeqadeira de aço eespor 

Com a superfície aihd 
reboco: A argamassa deverá 
aplicação, constituída deareia.fi 

A areia a sei ,  utifizad 
utilizando-se peneiras tõjos diâi' 

.A base a recebOd o reb 
superiores.a 10 mm, tais como! 
da alvenaria ou outras saliência,  

O reboco devetá er 
obedecidos seus prazos mmnim 
- ,24 horas após a aplicáçãoio 

4 dias de idade das estutupsV 
O plano de re'Jétimii 

alurninio, a ser utjuzaaa. 
taliscas de madeira usando 

Uma vez definido o 
taliscas empregandose 
mestras'. 

o reboco só será e 
d eal(sares e rodapés. 

Os materiais coçnpc 
Brasileiras referentes aos ir 
- cimento - Deverá ser nov 
-Areia Deverá apresentar 
comporá Poderá se qross 
provehente de jazidas ÇIet 
Agua Deverá ser tal que 

possam prejudicaras reace 
satisfatória para ser,  uttliz-ad 

O procedimento de 
oaredes e tetos com arpam 

Estado do Pará 

MUNICIPAL DE ACARÁ 



3 r/ 4r 

Estado do Para 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 
Emboço 

O èmboço para recebimento da cerâmica será assentado com argamassa 128 5 preparo e 
aplicacão manual 

Cerâmica 20x20cm 

As superfícies ndlcadas receberão acabamento de revestimento cerâmico será tipo qres ou 
semi-gres de dimensões 23x20 cinforme projeto 

Massa Única p/ Recebimento de Pintura - em Teto 

Os rebocos deverão apresentar acabamento perfeito primorosamente alisado a 
desempenadeira de aço e esponjado de modo a proporcionar superfície inteiramente lisa e uniforme 

Com a supqrticie ainda úmida procede-se a execução do chapisco e posteriormente a do 
reboco A aigamasa devera ter consistência adequada ao uso compativel com o processo de 
aplicaqão constituid)de areia ti  com dimensão máxima dei 2mm, e cimento e aditivo 
A areia a ser utilizada devera s4 espalhada para secagem Em seguida será peneirada utilizando-se 
peneiras cujos diâmptrçs serão -n função da utilização da argamassa 

- COBERTURA/FORRO 

Esruqira de madeira para telita de fibrocimento 
A cobertura da edificaço a ser substituída devera ser estruturada por peças de madeira do e 

de primeira qualidade pecas ientas de brocas, fendas ou outros defeitos que comprometam a sua 
reistaiçia não sendo aceitas 4mbern todas as peças que apresentarem sinais de empenamento 

A especie da madeira  fpera Macaranduba Angelim vermelho ou similar, sendo que a opção 
asçoiiiiaa aevera cortr na prposta. 

Às peças d? struturde madeira serão montadas seguindo a conformação sugerida pelo 
rojeio arquitetônico) nas bitola abaixo: 
caibros de 6x12cm; 
4érca elinhas de 8x1 cm 
pontaletes 8x8cm 	 1 

sarrafos 3x5cm. 
- - Todas as peças devero receber tratamento para imunização contra cupins, brocas e 

Teih «e fibrocimento 

A qualidade da telha d ve estar em conformidade com as normas da ABNT 
4s tlhas serão doiiofbroci ento 6mm, fabricante Brasilil ou similar, fixadas na estrutura da cobStura 
obSce endo ases  peifiaçoe écnicas do fabricante. 

Cumeeira para telha d fibro imento: 

.Ós capotes ti4zados t3a cumeeira serão adequados as telhas utilizadas na cobertura, fabriôante 
Brailit 

 
ou Similar, 15eecendd  as especificações do fabricante. 

Calha effl chapa mt  ali, /ca: 
erS, ipstalada na dificaçãQ calhas em chapas metálicas galvanizadas desenvolvimento de 53cm, L-• 

previffiiente tratadr  om tinta anti-ferruginosa, seguindo orienteôes do projeto de cobertura e da 
.fiscahaçâo da obrá, / 

/ 	
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Imunização plmadeira c/carbokr3eum 

O madeiramento estrutural (tesoura terças caibros ripas, etc.) devera ser previamente 
imunizado com produto e?Pecf}c7  para esse fim e aprovado pela FISCALIZAÇÃO.  

Cobertura m pohcarbi1ato- inU estrutura metálica:  

éxecução da,cobertura obedecerá ao(s) desenho(s) e :tm5  constantes, do projeto 
executivo de cobertura previamente aprovados pela fiscalização O projeto de cobertura e telhamento 
obedecerão as NBR 6I20 e NBR7 190 

Laje pré moldada:  

04- PISOS/RODAPE 

Camada regularizadora 

Todos os pisas com acabamento em cerâmica, levarão urna argamassa de cimento areia media 
ou grossano traço 1:4. espessufra 02 cm com a finalidade de nivelar para receber o revestimento final,
obedecendo aos nivçis ou iqthnacões previstas para o acabamento que os deve recobrir. A 
reg,ulaózaçâo das áras para pisos com acabamento em argamassa de alta resistência ceia 
executada com argerassa de pimento e areia media ou grossa no traço 1:3 desempenado e com 
espessua,de 03 cm!J 

Quando o m*eual  a e ppregar for de origem natural (v g granito) o assentamento somente 
poderá ser feito com,' orientaç uda FISCALIZAÇÃO 

A refenda ca da dará caimento do piso acabado de acordo com a seguinte relação 
Arncrt'a C/ffk r çoí,. i 

- 6kreas moinqas. 

- 	 - Boxes de 
Zebu ou similar 	1 

Areia com g)'apuoi 

Lajota cerâmica - PE l) - 

:ós pisos de rinii 
antiderrapante, PEI I\ 
pela fiscalização.1 

A argamassa olar 
O rejunte utili do 

calça dá (incluindo ker 

N'os locaisJl 
indicadas, como s ie 
argamassada no fr j18 
baldçarpe será ad1 gpre 
baldm taes será iir ÈLhI 

e nas 

te i ustrializada utilizada será da Quartzolit, Argamassas Belém ou similar, 
se C ØaQuartzolit ou Similar, na cor a ser determinada pela fiscalização. 

e, i aldrame e concreto c/ junta seca): 	 - 

O: Im Projeto serão executadas calçadas de proteção nas dimensoes 
A nidação será direta constituída de sapata corrida em pedra preta 
(ci ento e areia) com dimensões de 0,20 x O SOm (largura x profundidade) O 
a, FCK=15MPA com 0,10m de espessura. O caixão formado pelos 

'àrn aterro arenoso até atingir a altura de 0,10m abaixo do nível de 
r ompacÂado e nivelado, serão executadas juntas em réguas de madeira 

fcrmando quadros de 1,00m de lado. Os quadros serão preenchidos, de 
rtice tipo dama em concreto com seixo resistência 13 5MPA com 10cm 
desempenado Após a pega do concreto serão retiradas as juntas de 

i '  s será aplicado produto a base de asfalto, formando as "juntas secas". 

pmorial Descritivo e Especificação Tecnic- 	 6 

x- <1.5% em direção ao ralo ou à porta de saída; e 
,5%sx52.5% em direção ao ralo. O cimento utilizado será Poty, Nassau, 

média ou grossa. 

ão Médio): 

ad4 em projeto receberão acabamento em lajota cerâmica 35cmx35cm,, 
o  9 fabricante Porto Rico Cecrisa ou Similar, a lajota devera ser aprovada 



Os rodapés serq em laj ta cerâmico em placas tipo grês de dimensões 35x35cmcerâmica, 
fabricante Porto Rico, Cdrisa ou imitar, com 7,0 cm de altura, no mesmo modelo da lajota definida pela 
fiscalização para ser utizda no so. 

05— ESQUADRIAS/GRADESJ'F RAGENSISOLEIRÀS E PEITORIS 

As portas em adeira eráo executadas segundo técnica para trabalhos deste género e 
obedecerão rigorosam9nte as in Icações constantes nos projetos, detalhes especiais e especiticaçees 
gerais Os tipos e dimensões bá as obedecerão rigorosamente o projeto de arquitetura, devendo todos 
os vôos ser confirmados 1 (ia obr antes da fabricação. A madeira deverá ser de lei, bem seca, isenta de 
partes brancas, caruncios e sem nós ou fendas, que comprometam a sua durabilidade e 
aosçGnc,a, 	 1 	 * 

Será feita a inst. 	ci uma porta em vidro temperado, com ferragens adequadas. 

	

- As janelas e 	5cins s rão executadas em vidro temperadocom espessura de Bmm. 
Nos locais idqfos e planta, deverão ser instaladas grades e portões de ferro com alturas 

variactas conforme dØinjdo e planta. As grades de ferro serão lixadas e receberão pintura esmalte 
com préviQ tratarnentoflóni pinára anticorrosiva, 

Conforme es5p,íicaçõ 4 do projeto arquitetônico, os serviços de serralheria serão executados 
deacordo com as bofjOrma dicadas e serão confeccionadas em perfis metálicos tubulares. 

Os caixilhosesqu ' ias de madeira serão do tipo aduela e alizar com dimensões mínimas 
de 7,SO x 1,00cm. 4Jihas t Elo couçoeiras com 10 cm de largura e pinázios com Bem de largura, 
cendo que o ultimo 4Wio  ter m de largura. 

As 
 

fechaduráspo 	de madeira deverão ser de embutir, sempre de cilindro e maçaneta do 
tipo siavanca e de 	rev, ivel acionado pela maçaneta e pela chave com 02 (duas) voltas. As 
chaves ,deverâo ser bIØ cidas ,fn duplicata. 

:As dobradicçs]rào 	metal cromado do tipo reforçado,Icom anel de 3 '/2 '  x 3" e serão, no 
minimo de 03 (três) dp Üdes 	folhas. 

Os rebaixos]'encai4 $ terão a forma das ferragens não sendo toleradas folgas que exijam 
em,epçiaa. enchimenfr 4pm tali a de madeira, etc. 

A localizaçq cas fer gens nas esquadrias será medida .com precisão, de modo a serem 
evitdás çliscrepancj ce posi o ou diferenças de nível perceptíveis à vista. 

.Alocaliza 4 i10 as ntamento das ferragens será determinada pela fiscalização, se não 
identiflóSvel pelo se d de ao rtura constante em projeto. 

As acanei 	as pó as, salvo em condições especiais, serão localizadas a 105 cm do piso 
.aàabaç!o. 	1 	/ Antes do a s 9tamen , as ferragens deverão ser aprovadas pela fiscalização. 

As soleiras peitori serão em granito cinza com 2cm de espessura nos padrões a serem 
çleflnidos pela fiscdi cão. 

06 JNStALAÇO 'LÉTR 

• .. ,Q,s serviços/ q instala 'es elétricas e de lógica obedecerão às normas da ABNT e normas as 
cxtndesstonarias l 

Será 

	

instai k 	quad , 	de distribuição de embutir para 32 disjuntores com barramento 
2F:+ 	"I rra 127 MJi Ebricant 	emarou Similar, 

Os disjuntor 	tlizad no quadro de distribuição devem ser DIN. fabricante GE ou Similar. 
Astomada]' iiversais everão ser da Periex ou Similar. 
Todos o ih! rJpt?res evêm ser para 1OA-250 v, Fab. Perle ou Similar, instalados em caixas de 

PVC4'x2' 
Lumnaria t opa ha d sobrepor com 2 lâmpadas tubulares de 36w Fornec Insi 
Qéverão é fÔrricido e instalados cabos condutores de"cobre de 25 mm 2, 40 mm2 . com' 

:i4lamentoR e nu 	no,rme. rojeto. 

emoríal Descritivo e Especificação Técnica 	 . 	7 



Estado do Pará 

LA MUNICIPAL DE ACARÁ 

PVC (normalizados), Fab. Tigre, hidroso) ou Similar, rígido, 
diâmetros e bitolas indicados no projeto e conforme a planhlha 

n 

de quantíddes, 
A haste de aterr 

proieto 

07 - INSTALAÇÕES H 

Os.:servícos de1 

com conector e dimensões de 518 x 300 m, conforme o 

hidro sanitárias obedecerão às normas da ABNT e normas das 

As instalações se$o exec  tadas em tubos de PVC norniatizados. Fab. Tigre, Akros ou Similar, e 
com diâmetros de acprçi4i com o projetos.. 

Sara fornecidos càbça de assagem 60X60X70 cm fundo brita el tampa e Caixa sifonada, PVC, 
DNIOPXIOOX5O mrp' 

Será executad9l/fossa si nidou.ro  e filtro anaeróbio, conforme projeto. 

08 —APARELHOS LOUÇAS E ETAIS: 

As louças, meta ia b ace 'ócios serões da marca Deca. ou similar. O fabricante deverá manter 
assistêncja teonica aut6ada 1 ai (no estado do Pará), com peças de reposição. 

As posiçõe r tivas 	s diferentes peças serão, para cada caso, resolvidas na obra pela 
Fiscalização, devendo,Jcontudq orientar-se pelas indicações constantes nos desenhos do projeto. 

• 	Todas as lo4 $ (port 1 toalhas, saboneteiras, papeleiras, caixas de descargas e chuveiro) 
serão aprovadas pele rauza9 9 

09 PINTURA 

Acrdjca com massa selado 

• 	Ahtes de ele kar u0 uer servi ço de pintura., a CONTRATADA deverá efetuar a retirada de 
todas as infiltraçi5es / tr;nca 'existentes na alvenaria e junto às .esquadrias externas e internas com 
tratamento adequad'para c a situação, devendo ser utilizado bidro-jateamento com hipocloritó, as 
fissurastratadas co rgama a semi-flexível, e duas demãos de impermeabílizante acrílico, 

Aa superfici a ser pintadas deverão ser examinadas e corrigidas de quaisquer defeitos 
antes da ,execuçâd j4$ servi s. Todos os cuidados quanto às superfícies estarem secas e limpas e 
prcaucães quant JjÉio int i aio de tempo, entre demãos, deveràõ ser observados, conforme 
recomendacões das ,  rmas asileiras, 

Cda dem jie tint á poderá ser aplicada quando a procedente estiver perfeitamente seca, 
observar um interv Ide  24 	as entre duas demãos sucessivas. 

. , Deverá eqr 	licado, elador acrílico para paredes em cujas demãos da marca SUVINIL ou 
shu1ai opservanq e nte lo de secagem mínimo, e diluído conforme recomendações do fabripnte. 

Devera s 	pipad9 	lixada massa ACRILICA da marca SUVINIL ou Similar de mesma 
qualidade, de fonj 	cter 	erfície perfeitamente lisa, regular eitrnpa, pronta para receber pintura. 

Deve sen 	cada c 	a desempenadeira de aço ou esptula sobre ,a superfície em camadas 
finas e sucessivâs 	cada [la  demão após um intervalo mínimo de três horas, a superfície deve ser 
txada com lixe de ão 100 150 a fim de eliminar os relevos deve-se aplicar a 2 1  demão corrigindo o 
nivelamento e, ap' 	períod de secagem, proceder ao Jixamentofinai. 

li 	1 1 1 	 - 

L / 	
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Estado do Pará 
MUNICIPAL DE ACARÁ 

;eladõr: 

a preparação se fará com o lixamento e limpeza das superfícies ,  
massa a Óleo, lixamento para hivelamento para depois aplicar o 
milar. Toda superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, 
ade e brilho, 

bem como os mastros, deverão ser pintados com Esrhalte Suvinil ou 
e Camurça, acabamento Fosco, de acordo com projeto arquitetônico, 

vaIje 24 horas entre as demãos, 
ar$jferruginoso nas esquadrias metálicas em duas demãos da marca 

intervalo de secagem mínimo, é ,  diluído conforme recomendações 

e nilares metálicos, etc., a serem pintados, deverão ser amassadas com 
correção de defeitos mais grosseiros, pois esta não dá acabamento 

e aplicar massa rápida Luxforde, em camadas finas, para correção de 
o$èriormente lixada com lixa de 220 à 400 para acabamento liso. 

Esmáltõ sobre madeira ct 

Nas esquadrias de 
corrëço as imperfeiçb 
verniz das marcas Coral1 Si 
uniformidade quanto à  te Ài~t 

Esmalte Sobre Ferro; 1 
As grades, poí $ 

rigorosamente similar ri]4 
com 02 (duas) damã^ç im 

Deverá ser a 
CORAL eOU similar ,  
do fabricante. 

Todas as esqu 
a adáotde 

sua 

14 
10—LIMPEZA 

A don  trata da ieverá efbtuar a limpeza diária da obra para que não atrapalhe as atividades nos 
demais áetores. 

Sérá removiçjj todo o eitulho do terreno e cuidadosamente limpos e varridos todos os excessos. 
Tpdos os pisps serão ,[ uidadosamente limpos, retirando-se , toda e qualquer sujeira aderente, 

{avádos, a fim de qresenta Jjsuperfície uniforme, isenta de qualquer impureza, manchas e outras 
mperreiães encont ando se eqi perfeita condições de utilização 

Todas as aklbrta  ias 	mentos vazados, revestimentos, 	sanitários, etc. serão linibos 
atxtn4ae e cuidadas! ente ,:4kados. de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes 
èrvicos de limpeza ] 	(!íI 

Todas as ton?e,r  s e rqgistros serão limpos com escova e sabão, ?té que sejam retirados todos 
os vest ígios de sujeira /ou re spingos da pintura: 

todas as Iqç. sanitias serão abundantement.e lavadas. removendo -se com cuidado todo o 
excesso de massa f4?i do n1 olocação das peças, 

• , 	 Todas a t3a de ssagem, assim como as sifonadas, deverão ser abertas para limpeza e 
remocã de detrito 

Todas as 1 	k5dura deverão ser testadas quanto ao: seu funcionamento e o perfeito 
nIvelamento das b 1 ' 

Todas as Jadas 	erão ser perfeitamente limpas retirando-se toda e qualquer impureza .  
Todos os ,2 r?Jhos 	iluminação deverão ser rigorosamenle limpos e polidos ,  observando-se o 

.per7itÕuncionam b dos 	3
amos e o estado das lâmpadas. 

Todas as b 1àdrias pverao ser convenientemente limpas, podas e lubrificadas as dobradiças, 
trinós fechadu 

 

/

E.MO CIVIL 

Ç •:'%¼,%\  

/ 	J 	/ 

emonal Descritivo e Especificação Técnica 	 g 



PREFETURA DE 

Estado tioPará 
poDER EXECUTIVO 

FEITURA MUMCTPAL DE ACARÁ 
uoSCON5tR_0MAO 

ZL 

CONCLUSÃO DA UBS 
ALEGRIA 
,RO ALEGRIA 

3 



Estado do Pará 

MUNICIPAL DE ACARÁ 

1— MEMORIAL DE 

Este memorial 
obras e serviços r 
Pará, conforme os 
equipamentos, imç 
obra pela empresa 

II DISPOSIÇOES 

1 VERIkAQÕE 

Compete 
desentwsï dos 
fornecida pela PP 

.Para efei 
estes. Co surja 

A planilh 
tarnPn para es 
dimensões, unid 
- .Os valor' 
quaUSqs, dev 

Os serviç 
da--ob.ëquiparT 

pela 

empr 
com a fIsLaIIzaç 
-tais pp. pl ant 

.4Ai,ERlAlS 

Qempi 
cerâmicas, ferr 
decpd)ra sobre a 

*todos. 

fmoriai Descritivo e Especificação Téctc 

como objetivo estabelecer as normas e condições para a execução de 
de Reforma da UBS, sito Comunidade Alegria no município de Acar& 
eendendo o fornecimento dos materiais, mão-de-obra com leis sociais, 
assim como todas as despesas necessárias à completa execução da 

eiteira, minucioso estudo de verificação e comparação de todos os 
ficações e demais elementos integrantes da documentação técnica 
providenciar os registros nos órgãos competentes. 
ção de divergências entre as espeçj.ficações e os projetos, prevalecerão 
era a PMA esclarecer. 	 . 
es, partes integrantes da documentação fornecida pela PMA, servirão 
m todos os itens de serviços, através das indicações  de características, 
es e detalhes nelas contidas. 

dos serviços afins, que não constarem explicitamente na planilha de 
rado nas composições de custos dos referidos serviços. 
ermanentes, tais como, pronto socorro, administração da obra, limpeza 
ários, deverão ter seus custos inseridos na composição do BOI. 

icar perfeitamente claro, que todos os casos de caracterização de 
r determinada marca, fica subénlehdido a alternativa "ou similar" a 

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

&n decorrência de eventuais altétaçõés feitas nos serviços de acordo 
sentar o "As BuiIV através de documentos que se tornem necessários, 
mho, detalhes, etc. 

ar material, com maior ênfase para o de acabamento, como lajotas 
as, metais, louças sanitárias e etc. estará sujeito a fiscaUzaçâo,, que 
mesmo, -. 
-verão ser previamente aprovados pela fiscalização, antes da sua 

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



Estado do Para 
PR ØITÍJRA MUNICIPAL DE .ACARA 

- 
4 FISCALIZAÇAO: 	,1 JJ 

A fiscalizacão .á exer d por engenheiro ou arquiteto designado pela PMA. Cabe ao fiscal, 
verificar o andamento s obras ,laborar relatórios e outros elementos informativos. 

O responsáv 	lafi, hzação respeitará rigorosamente, o projeto e suas especificações, 
devendo a PMA. ser c Sultac 'ara toda e qualquer modificação. 

Em caso de i 	stên,c If ou omissão de projetos, compete à fiscalização fazer a indicação e 
proceder às definiçô 	ce4 n 	ias para execução dos serviços, como .por exemplo, locais, padrões, 
mqdelos 3  cores, 

  

5- COMUNICAÇAc , LICI ÇAO: 

Toda comui '?° e '  licitação deverão ser registradas no livro diário de obras, e quando 
neeessáçiix, através 	icio q  memorandos, 

6-PRONTO SOCd 

A, empreitei 	ver â inter no local da obra, um serviço de pronto Socorro para atendimentos 
aosperrios que 	ijem r uenos acidentes no canteiro de obras: 

7 ADIMIsTRAç 

	

A contrata di vera 	nter na direção da obra um preposto, com conhecimentos técnicos que 
perrnit?rn 'a execu , om p 'çfeicâo de todos os serviços, além dos demais elementos necessários à 
perfeita administra io.ca  ob fomo, almoxarife, apontada vigia e etc, 

	

Acontratail, 'çidverá 	unicar com antecedência à MA, o nome do responsável técnico, com 
su 	prrrogativasj 'Ëctission' 

A' PMA fic nè direito` J 'exigir a substituição do profissional indicado, no decorrer da obra, caso 
o mesmo demonfrpi insufíci 'fe perícia nos trabalhos ou indisposições em executar as ordens da 
fiscalização. 1 

A mão-de-o a a se mpregada, nos casos necessários, deverá ser especializada, onde será 
obrigató1a a utilizaçã, dos e pamentos de proteção, individual (EPI), apropriados a cada caso, visando 

hi 

	

a eíhor segurança d oper 	,juntamente com os crachás dos trabalhadores relacionados para obra. 

	

A contratada era re 	nsavel pelas observâncias das leis, decretos regulamentos, podarias e 

	

normas federais, estaduais 	municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, 

	

inclusive por suas suticontrat 	s. 

	

Durante a excuçâo 	serviços, a contratada deverá: 

' 	V Proyidenci 'unto ao CREA as anotações de responsabilidades Técnicas - ARTs 

	

referentes 	objeto do contrato e especificações pertinentes, nos termos da lei n° 
6496-77. 

/ Réponsab 1 ar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 

	

egi'slação 	ial e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal 

	

aloçado no 	rviços, objeto do contrato. 

	

V Efetuar p 	mentos de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

	

incidentes 	que vierem a incidir sobre o objeto do contrato ate o recebimento " 

	

ulitivo d 	serviços. 

	

ft contrata 	deverá montar um escritório na obra, com dependências confortáveis 

	

pga uso 	fiscalização, dotado de pessoal è material necessário ao perfeito 
fiucionam o e atendimento dos serviços de construção. 

'V 	vigenui 	rã ininterrupta, por conta da contratada, até o recebimento definido da A
dbra 
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8—EQUIPAMENTOS 

A contratada 
muiários, assimJ 
selviços.?té a sua cr 

Os agregadps 

9—LIMPEZA 

A contratad 
execução, sendo re' 
construção da obra 

- SERVIÇOS PISEI 

Placa da Obra 

A CONTRÂ 
idenúfkção da me•s 

Estado do Pará 
MUNICIPAL DE ACARÁ 

NOAl 
r 
"S E MAQUINÁRIOS: 

irá re ' Lnsávet pelo fornecimento de todos os equipamentos, andaimes e 
frio pe enas ferramentas necessárias ao bom andamento e execução aos 
uso, 
rão e cados em silos previamente preparados. 

r' res 	séveI pela limpeza permanente da obra durante todo o seu período de 
jável Dela retirada de todos os materiais excedentes oriundos do processo de 

1 	m 	iras, materiais brutos, ti jolos, etc. 

111—ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

¼pA 5 á responsável por manter na entrada principal da obra, placa de 
medi o 1,50 x 2,00 metros, conforme padrão adotado pelo Governo FederaL 

ELÍ VESTIMENTO 

rârni 	a cutelo: 

a pare em tijolo cerâmico, assente a cutelo, juntas com 12 mm de espessura 
rri arg 	essa mista de cimento, areia e aditivo aglutinante organo-sintético, traço 

ara cada m 3  de argamassa. As paredes obedecerão aos alinhamentos e 

? pro l 	arquitetônico, devendo as fiadas ser perfeitamente niveladas, alinhadas 
çâo 	se serviço, consideram-se material é mão-de-obra, transporte de material 
ro d 	rgamassa, marcação e execução da alvenaria. As juntas horizontais 
arnen -cheias, com espessura máxima de; 1:12 mm. O assentamento dos tolos 
ado c 	juntas de amarração de acordo côi.ï á quepreconiza a NBR 8545:1984 

ortas 
L 
 janelas, caso não sejam coincidentes com as vigas, levarão vergas de 

amp do íOmm 

,rito d' é obedecer às seguintes disposiçôeigerais, além do exposto: 
vjdrldevem ser colocadas de tal forma que não sofram esforços oriundos de 

)rçoJJbração ou deformação do sistema (es uadria, estrutura); 
içio JJftontato das bordas das peças de dÏo entre si, com alvenaria, peças 

diate 	de dureza superior ao vidro: 
pev de vidro deve ser tal que impeça,, o seu deslocamento em relação aos 

& ceçios os casos em que o projeto prevê, movimentações; 
o 9posta por vidro, cuja presença nãõseja perfeitamente discernível. deve 

a fim de se evitar a ocorrência de cdentes: 
r 	de vidro com bordas expostas, estas devem ser trabalhadas. NOTA: No 

co pare NBR 14697; 
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'.As bordas:( 

a prejudicar a utiliza 
.0 envidraç 

As aplicações para 
envidraçâmentos má 

• Todos os 
peças de vidro e cor 
de um dos metais, di 

idro, em qualquer caso, não podem apresentar defeitos que venham 
ncia do vidro após a colocação; 
o fioat ou impresso deve ter todo o seu perímetro fixado em rebaixo. 
i impresso devem ser sempre na vertical, excetuando-se aquelaa..em 
s, conforme tabela abaixo; 
ádos no envidraçamento devem ser compatíveis entre si, com as 
das esquadrias. Os contatos bimetálicos, que ocasionam a corrosão 

feitasm envid raça mentos devem cynsidevidroar eventuais alterações nas 
lo vidJ 	 J 
em pira que possa ocorrer na superfíèiedo 	não pode originar tensões 
es ajjssíveis do vidro; 

vidrao só pode ser utilizada em vidros incolores, coloridos, impressos, 
eradfl quando utilizada, deve ser aplica,da de maneira que não forme vaz4os, 
par 	ser lisa e regular; 
çao 	peça de vidro, a massa de vidrâceiro deve ser protegida contra as 
1s051 	que sua composição química dispênsár tal proteção. 
envj4çamento deverão ser executados rigorosamente de acordo com os 
jitet[ôo, com as presentes especificações, de acordo rcom  a NBR 7199 e 
RICfTES quando houver. 

a 1;4Fdit. Plast.: 

esti4Jfito com acabamento em pintura executado em uma única camada. Neste 
ada$a técnica de execução deverão resultar em um revestimento capaz de 
do  '4iJboço quanto do reboco, ou seja, regularização da base e acabamento, 

• A variaç 
que ultrapassem a 

•Amass 
aramados float ou 

•.ApOS a 
intempenes salvo 

gre 

Todas as raiê esint nas e externas, que não serão revestidas com cerâmica serão revestidas 
com reboco com assa, 'pessura 3 cm. 

As pared41ta tes d meio do reboco deverão estar copi. as tubulações que por ela devam 
psar., ooncluída$1J 	pisca s, mestradas e deverão ser convenientemente molhadas. 

rasgos 	nado ara a instalação das tubulações deverão ser corrigidos pela colocação de 
tel,,metUca gaiv4ry 	da ou lo enchimento com cacos de tijolos ou blocos, 

:os 	rebolcps dev o 	apresentar 	acabamento 	perfeito, 	primorosamente 	alisado 	à , 

4sçpnadeira Ø o e e njado, de modo a proporcionar superfície inteiramente lisa e uniforme.. 
Qom a sÇ4 	icie a da úmida procede-se a execução do chapisco, e posteriormente .a do 

reboco. A argai4 dev,  á ter consistência adequada ao use, compatível com o. processo de 
aphçaçaq constitt de ar fina com dimensão máxima de 1 2mm e cimento e aditivo 

)\ 	areia 	r 	utili a deverá ser espalhada para secam. Em seguida, será peneirada, 
utilizando-se peni 	cujos Àmetros serão em função da utilização de argamassa. 

A base a ber o oco deverá estar regularizada. Caso 	irregularidades superficiais .presente 
'uperrc*es a 10 rM, ais c o depressões, furos, rasgos, eventuais excessos de argamassa das juntas 
da alveq$ ria ou 	sabe ias devera ser reparada antes de Iniciar o revestimento 

O reboc?vera f iniciado somente após concluido os os serviços a seguir indicados 
'oed6didos seus 	raos mi 
- 	 4,'tõras apos 	paçã 

os: 
d chapisco; 

- d%as de idade' jà estrutja de concreto, das alvenarias cerâmicas e de blocos de concreto. 
O plano dfr ?vestl 	to 

se 
 determinado através de pontos de referências dispostos de forma 

arqtS a distândi?jptre el 	aja compatível com o tamanho da dêsempenadeira, geralmente régua de 
a ser 'utqzada $p es pontos deverão ser fixados cacos planos de material cerâmico ou 

 de madéirrsnd4 para tanto argamassa idêntica a que será empregada no revestimento 
Uma ve± di9ido 	no de revestimento, devera ser feito o pieenchimento das faixas entre as 

t ,  11 	empreba,do se 	massa que ser sarra a 	feada em seguida constituindo as 'guias ou 
"metras' 

	 . 	
, 
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depois da colocação dos marcos das portas e antes da colocação 

as argamassas deverão atenderás recomendações das Normas 
mento, cal, areia e água: 
admitindo a utilização de cimento empedrado' 
ietria e características condizentes com o tipo de argamassa que 
fina (peneirada), comum com poucas impurezas ou lavada 

proveniente de jazida 	to dçj 1 
- Agua - Deverá ser t 	íe nak resente impurezas, tais como sais, álcalis ou materiais orgânicos que 

possam prejudicar a 	bões' 	O cimento. A água potável da rede de abastecimento é considerada 

satisfatória para ser 	aéia 	
1 

O procedim 	de e ução deverá obedecer ao previstqna NBR- 7200 - Revestimentos: de 

paredes e tetos co 	)amas 	- material, preparo, aplicação e manutenção. 

Emboç: 

O emboço 	a rec 	ente da cerâmica será assentado com argamassa 1:2:8 preparo e 
aplicação manual. 	' 

Aplicação de esso 	teto e3,Omm 

Será aplica ~ lii  mad e gesso de 3,Omm a qual será lixada para futura pintura PVA. 

. coERruRAiriro  
Cobertura em poli, bonat kicolor - incluindo estrutura metálica 

A execuç 	ca co 4ura obedecerá ao(s) desenho(s)  e detalhes constantes, do projeto 
executivo de cober i a prev 	ente aprovados pela fiscalização. EL) projeto de cobertura e telharnento 
obedecerão as N3k t2o e IR 7190. 

Ó-F'ISOSERO' 

Rodapé, soleiras , itoris 

As soletra §ro as ú@das com argamassa de traço 1:3, ci mento e areia. 
,As soleira 	verão so necessário, possuir rasgos rebaixos e outros detalhes imprescindíveis 

ao seu funcionam Øl 

Nos vão de qØas  a 	rIas, considerar soleiras em granito preto polido na largura da parede & 
espessura de 3 cecebe uma argamassa de assentamento tra do T3 ou T4 conforme as condições 
de exposição de . 1 prfíci r intempéries, bem corno da necessidade de manter as superfícies 
impermeáveis  

m todos 	y$o 1 	nelas deverão ser colocados peitoril em granito preto polido com rebaixo 
para água nasdi 1 	 5 cm de largura (espessura da parede mais 1 a 2 cm de pingadeira) e 3m 
de espessura (co 	 cm da pedra mais 1cm de rebaixo?.  Não se esquecer de considerar o 
transpasse de 01 	a , lado do comprimento do vão da jan*, 

O peitoril 1  ., 	 ocado por funcionário especializada, ficando a cargo da contratada a 
argamassa de as 	çp 

Os roda 	, 	 ento de acabamento e proteção da .transição das paredes com os pisos. 	" 

Os roda 	M cerâmica, incluindo polimento. 
Q assar, 	 'peças se dará com argamassa ainda fresca tendo-se o cuidactØ. de 

pulverizar cimen 	 ,e a superfície. A argamassa de assentamento será no traco 1: 3 ou 1:4 
conforme as cor 	ie1 

1 
 sição de superfície às intempéries, bem corno da necessidade de manter 

,as superfícies i ' 	 vê 

• 	 , 	 ,l ," 
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Todos os piso 1 1 

1111
in acimento em cerâmica, levarão uma argamassa de cimento, areia média 

ou grossa no traço  1À ess 02 cm com a finalidade de nivelar para receber o revestimento final, 
obedecendo aos ni bu d 	tfri'açôes 	previstas 	para 	o acabamento que 	os deve 	recobrir. 	A 
regularização das a ra s pisosü 	com acabamento em argamassa de afta resistência, será 
executada com arga dp me rito e areia média ou grossa no traco 1:3 desempenado e com 
espessura de 03 cm 

Quando o m W ,jipregar for de origem natural (v.g., granito), o assentamento somente 
1 

poderá ser feito com nta4 3da FISCALIZAÇÃO. 	
.1 

A referida ca dar caimento do piso acabado de acordo com a seguinte relação; 
- Areas seca 

Áreas molh p,5 x<1,5% em direção ao ralo ou à poqa de saída; e 
oxes de ejl  ,50 5x52,5% em direção ao ralo, O cimento utilizado será Poty, Nassau, 

Zebu ou similar CP 
Areia com 

2. 
iine timédia ou grossa. 

Lajota cerâmica 	PE i 	(P[ ' EâO Médio):  

Os 	pisos dilial inadi  em projeto receberão acabamento em lajota cerâmica 35cmx35cm, 
antide rir, apante, PEII 1 Tipo fabricante Porto Rico, Cecrisa ou Similar, a lajota deverá ser aprovada 
peia fisça}ização. ii 

A argamassar Slpnte dustrializada utilizada será da Quartzolit, Argamassas Belém ou similar. 
Q rejunte 	utih 	

ij  se 	.cla Quartzolit ou Similar, na cor a ser determinada pela fiscalização. 

Calçada (rncluind cerce aldrame e concreto cl junta seca): 

Nos locais tfinidoI em Projeto serão executadas calçadas de proteção, nas dimensões 
indicadas, como 4? Ajfhndacào será direta constituída de sapata corrida em pedra preta 
argamaSsada no tça4J1:B  1 , 8(c ente e areia), com dimensões de 0,20 x 0,30m (largura x profundidade). O 
baldrame sera enj 4flicretoriplopico FCK=15MPA com 0,10m de espessura O caixão formado pelos 
baidramés será rhçhidc9om aterro arenoso até atingir a altura de 010m abaixo do nível de 
cabqmento. Sobrç aerr4f compactado e nivelado, serão executadas juntas em réguas de madeira 

branqa êspaçadaiDOrdi formando quadros de 1,00m de lado, Os quadros serão preenchidos, de 
orma ltçrnada, jjij1 pei4rtice tipo dama, em concreto com seixo, resistência 13,5MPA com 1.0 cm

tto de esp4ssura e 4 mer4 tesempenado. Após a pega do concreto serão retiradas as juntas de 
madeira, e nas 

suY!sressfras 
 será aplicado produto a base de asfalto, formando as 'juntas secas. 

Ás porta, 	ma 4h a serão executadas segundo técnica para trabalhos deste gênero e 
.obe4çêtão rigor 	indicações constantes nos projetos,, detalhes especiais e especificações 
gerais Os tipos d 	ásicas obedecerão rigorosamente o projeto de arquitetura devendo todos 
osvâo Ser confirri$àbs n ' ra antes da fabricação. A madeira deverá ser de lei, bem seca, isenta de 
prtê rarcas cW cho4 brocas sem nos ou fendas que comprometam a sua durabilidade e 
'pãçénca 	

if 	 . 
"N os locaS,Økicad 	Im planta, deverão ser instaladas grades e portões de ferro com alturas 

vaçi$as, conforn+finI 	m planta As grades de ferro serão lixadas e receberão pintura esmalte 
com prévio tratanflp co 0 tura anticorrosiva. 

onfonne êeclfI p 'es do projeto arquitetônico, os serviços de serralheria serão executados 
x4 acõrdo com 	as no ri s indicadas e serão confeccionadas em perfis metálicos tubulares. 

ecna1  Oescr$Io e Espec'ceçâo rc7ic9 	3 
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de madeira serão do tipo aduela e alizar com dimensões mínimas 

couçoeiras com 10 cm de largura e pinázios com 8cm de largura, 
n de largura, 

madeira deverão ser de embutir, sempre de cilindro e maçaneta do 
acionado pela maçaneta e pela chave com 02 (duas) voltas. As 

ietal cromado do tipo reforçado. com  anel de 3 '/? x 3" e serão no 

terão a forma das ferragens não sendo toleradas folgas que exijam 
de madeira, etc, 
ns nas esquadrias será medida: com precisão, de modo a serem 
ou diferenças de nível perceptíveis à vista. 
miento das ferragens será detêrminada pela fiscalização, se não 
ra constante em projeto. 
salvo em condições especiais, serão localizadas a 105 cm do piso 

ns deverão ser aprovadas pela fiscalização. 

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

tribuição de embutir para 06 disjuntores com barramento 2F+N+Terra 

quadro de distribuição devem seDlN, fabricante GE ou Similar. 
tão ser da Periex ou Similar. 	1'[ 

m ser para IOA-250 v. Fab. Perléx ou Similar! instalados em caixas de 

em plástico de sobrepor, oh Lâmp. 15W Fornec, Inst.: 
instalados cabos condutores de cobre de 25 mm', 40 	com 

uto . íerão de PVC (normalizados), Fab. Tigre, hidrosol ou Similar, rígido, 
los; 'pecUvos diâmetros e bitolas indicados no projeto e conforme a planilha 

me 	copperweld com conector e dirnensõe de 518' x 3,00 m confon e o 

ANITARIAS 

r1 t, 'âes hidro sanitárias obedecerão as normas da ABNT e normas das àf 4cutadas em tubos de PVC normatizados, Fab, Tigre, Akros ou Similar, e 
) 	 jjs projetos. 
o,&gua existentes serão revisados coma sybstituição de tubos e conexões 

ai 	passagem 60X60X70 cm fundo brita O: tampa e Caixa sifonada, PVC. 

IÇE METAIS: 

a1slj4essonos serões da marca Deca, ou hnilar. O fabricante deverá manter 
&or4i local (no estado do Pará), com peçasde reposição. 
rlat 	das diferentes pecas serão para cada caso, resolvidas na obra pela 

cnk o orientar-se pelas indicações constantes nos desenhos d projeto 

morial Descritivo e Especificação Técnica 	 7 
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saboneteiras, papeleiras, cai xas de descargas e chuveiro) 

PREI 1 
Todas as lou 

serão aprovadas pela id ali 

09-PINTURA 
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Nas esquad 
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unitermiciade quanta 
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Todas as es 
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tf&i peto, e após sua 
peqnõs3defeitos, 

1tJ-LlpiEzA 

A. contratad 
denals setores. 

,será removi 

r serviço de pintura, a CONTRATADA deverá efetuar a retirada de 
stentes na alvenaria e junto às esquadrias externas e internas com 
situação, devendo ser utilizado Ndro-jateamento com hipoclorito: as 

:semi-flexível, e duas demãos de impermeabilizante acrilico;
s:.  pintadas deverão ser examinadae  corrigidas de quaisquer defeitos 

Todos os cuidados quanto às superfícies estarem secas e limpas e 
o de tempo, entre demàos, deverão ser observados, conforme 

	

de tinta 	poderá ser aplicada quando a procedente estiver perfeitamente seca, 
o de 24 h s entre duas demãos sucessivas. 
aplicada lador acrílico para paredes em duas demãos da marca SUVINIL ou 

o inte lo de secagem mínimo, e diluído conforme recomendações do fabricante, 

	

aplicada 	lixada massa ACRLICA da marca SUV1NIL ou similar de mesma 

	

obter s 	rfície perfeitamente lisa, regular e limpa, pronta para receber pintura. 

f idda co a desempenadeira de aço ou espátula sobre a superfície em camadas 
pliàda a demão, após um intervalo mínimo de três horas, a superfície deve ser 

irão 100 a 50 a fim de eliminaras relevos deve-se aplicar a 28  demão corrigindo o 
operiodo e secagem, proceder ao lixamento final. 

leri c/ m sa e selador: 

rias de m eira, a preparação se fará com o lixamento e limpeza das superfícies, 
eicões uti ando massa a óleo, lixamento para nivelamento para depois aplicar o 
oral Suvi ou Similar. Toda superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, 

	

textura 	nalidade e brilho. 

'eráIntulho

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

odo 	do terreno e cuidadosamente 

 

'limpos e varridos todos os excessos 

, bem como os mastros, deverão ser pintados com Esmaite.Suvinii ou 
e Camurça, acabamento FoscoØe acordo com projeto arquitetõnico, 

de 24 horas entre as demãos. 
ferruginoso nas esquadrias metálicas em duas demãos da marca 
o intervalo de secagem mínimo, e diluído conforme recomendações 

driassimilares metálicos, etc., a serem pintados, deverão ser emassadas .com 
lástic*1para correção de defeitos mais grosseiros, pois esta não dá acabamento 

abemI[xar e aplicar massa rápida Luxforde em camadas finas, para correção de 
sera steriormente lixada com lixa de 220 a 400 para acabamento liso 

fmonal Descritivo e Especificação Técnica 
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dosamente limpos, retirando-se toda:  e qualquer sujeira aderente, 
rflcie uniforme, isenta de qualquer impureza, manchas e outras 
(feita condições de utilização, 
ritos vazados, revestimentos. aprlhos sanitários, etc. serão limpos 
is, de modo a não serem daniflc.das outras partes da obra por estes 

DS serão limpos com escova 	bão, até que sejam retirados todos 
os da pintura,, 
serão abundantemente lavadas. removendo-se com cuidado todo o 
,ação das peças. 

'em, assim como as sifonada, deverão ser abertas para limpeza e 

erão ser testadas quanto ao seu funcionamento e o perfeito 

ser perfeitamente limpas, retirando-se toda e qualquer impureza, 
inação deverão ser rigorosament& limpos e polidos, observando-se o 
e o estado das lâmpadas. 

io ser convenientemente limpas, polidas e lubrificadas as dobradiças, 

'laje 
'e,' 

PA 1602183729  
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A MUNICIPAL DÕ. ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO li 

— DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO 

Por este ,.instrumento ] 

........... ., com se 

r 

procurador(a) o(a) Sr 

........... (nome, 

cidadede nascimentç 

inscrito(a) no CPF/M 

(endereço 

a represe 

procuração ou instrumento particular, a empresa 

social da empresa) inscrita no CNPJ sob n° ........... ...... 

. . . . (endereço completo), Bairro 

Cidade de . ............. ............... . Estado do. 

com CEP . ........................, nomeia como 

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

estado civil, etc.), portador (a ,) da cédula de identidade RG n°. 

do .................... Etado emissor do documento) e 

residente n& ........................ 

Bairro ...............................Cidade de ......... 

com CEP ................. 

citação instaurada pela Comissãp Permanente de Licitação da 

na modalidade TOMADA DE PREÇO N° 21080212018 — CPL, na 

TE LEGAL, outorgando-lhe podees para praticar todos os atos 

ie em nome da empresa suprarnncionada, bem 'como formular 

dos os demais atos inerentes ao certame.  

• 	Local e Data. 

em Cartono Representante da Eknpresa  Outorgante) 
(Nome do Representante) 
CPF n° do Representante 

RG n° do Represe 

DOS ENVELOPES 

PREFEITURA DE 

'S'ACARA 
uNILoSGO4sTRuI4no VMANOVAHs7Õ'.JA. 

i Matriz centro — Acará 1 Pará — CEP 68690-006 



A 
Prefeitura Municipal 

Trav. São, José n° 1 

TOMADA DE P 

MODELO DE O 

Aérnpresa. 

CNPJ sob n° 

Sr. (a) 

(nome.dô .tpresentz 

de identidade RG .° 

do doàumènto) e me 

disposto no inciso X. 

que não  emprega r 

emprega menor de r 

Ressalva 

ANEXO III 

 

irrp Centro, cidade de Acará/Pará 

Lctjção 

2108fl/2018 - CPI - 3 

 CONFORME DISPÕE O INCISO XXXIII DO ART. 70  DA 

	

II 	NSTITUIÇAO FEDERAL DE 198? 

(razão social  da empresa), inscrita no 

1 
...........................por intermédio de seu representante legal o (a) 

legal ................ 

Est

.................. . .. .. do 

	

...........portador (a) da cédula 

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

(a) ri jCPF/MF sob n° .................., DECLARA, pará fins do 

do 70  da Constituição e na Lei n°9 854, de 27 de outubro de 1999, 

ditezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

nor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (). 

Local e Data. 

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

- Prai* dz Matriz Centro - Maré! Pará - CEP 686919 OCO 

tACARA 
PREFEITURA DE .a 

5 



() (1%) 
Municipio do Acara  
ESTADO DO PARÁ 

PREFpTURA MUNICIPAL DOA CARA 
PODER EXECUTIVO 	1 

: 1 

 

ANEXO IV 
A 
Prefeitura Municipal de Acará 
Trav. São José no 120 1 ., irro Ç.entro, cidade de Acará/Pará 
Comissão Permaner$Licição 

TOMADA DE PREÇc?S?i210Sb2120 1 1 8 - CPI- 

MODELO DE DEC1j4Çt DE ENQUADRAMENTO DE MICRO E..PEQUENA EMPRESA 
1 	

- 

A empresa. .....(azão social da empresa), inscrita no 
III 

CNJ sob ri0........ (i. 1 	......................por intermdio de seu representante leal o (a) 

Sr. (a)................... 'id ......... .................................... 

da  

... 

(nome do rePresentari$ 9. 

gal) ...... . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . 	

portad ........., 	or (a) 	cédula 

de identidade RG n° .0 ......do Estado do. . ................ (Estado.emissor 

do documento) e iri4.'k3I(a) no CPF/MF sob ti0  . ................., DECLARA, para fins do 

disposto no item 13.J&3. d41 EDITAL DA TOMADA DE PREÇO N°210802/2018 - CPL, sob as 

sanções administra 1iy$Øabí$Sis; e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente: data, é 
L1'jI considerada: 

MlCROEMp :: ::A. c4i.nforme Inciso 1 dó artigo 30  da Lei Complementar n 1  123, de 

r-  1411212006 e suas aitõesj 

( ) EMPRESA DE PORTE, conforme Inciso II do art'o 3 0  da Lei Complementar 

n° 123. de 14/12/200( . Huaaiterações. 

Declara aind 	pr preencher os requisitos legais, pretende usufruir do direito de 

preferência para cq '1 tÀãqna presente licitação, na fordia do parágrafo 20  do art. 44 da Lei 

Complementar n° 12 !4 1'3ie dezembro de 2006 e suasaIterações, não se enquadrando nas 

	

II -I 	i 
vedações constante 	arafo 40,  art. 30, do referido Diploma Legal 

Local  Data. 

(Nome do Representante) 

- - 	 : 	CPF n° do Representante 	 \ 
RG n° do Representate 

I"REFEITIJRA DE !Ø 

	

Travessa São José n - 	Pr MI, Matriz centro - Acará 1 Part - CEP 68690.090 	 & 



1unicTpió 86 Atará 
ESTADO DO PARÁ 

A MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO V 

às 

A 
Prefeitura Municipal d 
Trav. São José n° 120 
Comissão PermanentE 

TOMADA DE PREÇO 

MODELO DE DECLA 

A empresa... 

CNPJ sob no. ....... 

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

(nome do representan 

de identidade RG n°1  

do documento) e insci 

todos os requisitos d 

jurídica, qualificação t 

de que está ciente e 

de Preços, constante 

cidade de Acará/Paçá 

3-CPL 

É QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(razão social da empresa), inscrita no 

por intermédio de seu, representante legal o (a) 

portador (a) da cédula 

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

(PF/MF sob n° .................., DECLARA, que cumpre 

ço exigidos neste Edital, quanto às condições de habilitação 

ialificação econômico-financeira e regularidade fiscal, bem como 

Com o disposto neste Edital em referência Habilitação e Proposta 

• 13 e 14 do edital da TOMADA DE PREÇO N° 21080212018 - 

a presente declaração sob as penas da lei 

Local e Data. 

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

PREFEITURA DE 

'iSACARA 
Matriz centro - Acará 1 Pará - CEP 68a90-000 



8- CPL 

DE DECLARAÇÃO DE VISITÁffL 

atender ao Previsto no Edital 

Sr. (a) 

na 	qualidade 	de 

das instalações a 

executadas. 

de 

Representante da 

ação do vistoriado 
do vistoriado da Li 

Centro — Acará 1 Pará — CEP 68590-000 

rã 
ESTADO DO PARA 

A MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO VI 

cidade de Acará/Pará 

TOMADA DE PREÇO N° 

CPF no 

mtante 	da 	eipresa 

CNPJ 	 no 

ção e. certificaçãõ das 

construídas/reformadas e 

2018. 

nte 

PREFEITmA- D! . 

COP$TKIJF%OO MM MOVA IAfl.c:,lA. 



Municot Atará 	 « 

ESTADO DO PARA 

EÉdITLJRA MUNICIPAL DO;A•CA 
jI 	PODER EXECUTIVO 

ANEXO VII 

A 

Prefeitura Municipal de 

Trav. São José n° 120,, 

Comissão Permanente 

TOMADA DE PREÇO 

MODELO DE DECL 

cidade de Acará/Pará 

8 - CPL 

INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 

DE SUA HABILITAÇÃO 

À empresa 	 (razão social da empresa), inscrita no 

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

Sr (a) 
(nome do representan 	'g' portador (a) da cédula 

de identidade RO n° 	 do Estado do 	 (Estado emissor 

do documento) e insc 	
) 	

ÇPF/MF sob n° ...................DECLARA, sob as penas 

da Iêi que ate a pre 	 inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no processo 

Iicitatorio da TOMADA 	fl 1 O N° 21080212018 - CPL, cinte da obrigatoriedade de declarar 

'\ ocorrências posterior 

Local e Data 

(Nome do Representante 
CPF n° do Representante 
RG n° do Representante v . 

PREFEITURAD Ø 

IA. 

Travessa São Jose n° 	ra 	Matriz centro - Acará 1 Pará - CEP 6869? OÓO 	j 	r/S 



Atenciosamente, 

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

latriz Centro — Acar 1 Pará - CEP 68690-0Q0 

. w ..  
'V ,jç 	 !REFSTURA 01 

&AcARLA 
utlVo. coIrnrauI,rno Lt 

-....... 

F E 

[E 

A 
ti 

Prefeitura Municipal de 3 rã 
Traí São Jose n° 120, rro 
Comissão Permanente ic• 

ç 
	

TOMADA DE PREÇO, J  

Senhora Presidente 

..... 
Em átendimenf ti T 

Empresa 	para cá 
li 

nossaprpposta nas se 

01)- Preço Global do 
02) - Prazo de Execu( 
03) -  Prazo çe Validac 
04) — Condições de Pc 

Na oportunidad 
PRECO e seus anexo 

lunicTpio dó Acará 
ESTADO DO PARA 

A MUNICIPAL DOAARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO VIII 

'DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

Local e Data 

cidade de Acará/Pará 

2018- CPL 

A DE PREÇO solicitado, que objetiva a Contratação de 
de 	 na 

_____ no município de 	 /PA., Apreséntamos 
ições: 

dias; 

nos submissão aos termos expressos no referida TOMADA DE 

ia garantia integral dos serviços realizados será de no mínimo 
ttigo 618 do Novo Código Civil, durante o qual a licitante se 
roblemas decorrentes de falhas ou inadequações dos serviços, 
ta e duas) horas, contados a partir da comunicação formal da 
pão, na forma do art. 69 combinado com o art.73, dá-  Lei n° 
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ESTADO DO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

kCARÁ 

T

.,( 1  
DESEMBOLSO, RflIII06939 2 27 
BOI ADOTADO: 2EN, 	 01 d 

PLANILHA ORQAMENVA!A REF ERENCIAL 
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ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÀCARÁ• 
OBRA: CONCLUSÃO DA UBS DO BAIRRO ALEGRIA: ACARÁ - PA 

DURAÇÃO: SÕ DIAS 
DESEMBOLSO P3' 8O 07384 

BOI ADOTADO: 2591 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL 

ccl 
••'t - 	 • 

Xi.... .fd 

:! 
REF. DISCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT 1 VL UNIT. 

fØif$) 
VL TOTAL(R$) 

Ti 
:i 

________ 
SINLAPI . 	: 

__________ 
74209/001 

SERVIÇOS PRELI 
Placadaobraemc 

ÍNARES  
paaIvanizada rfl 

_____ 
3,00 

________ 
R$ 	45376 RS 	56720 

R$ 	1 .701.60 
RS 	170t60 
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7;- .:,.  
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Ei 	'çcz p)çl 	injodeceânhica, emaluarflassatraÇo 1:2:g 
Re\ 	jmeflooe' 	coparaparedes2üx200m 

A2 	:b o de ges 	?rntetoe3Omrfl 

m- 

til2  

m 
ri? 

L. 1 

758,86 

747,67 

2757 
370,371 

RS 	6,111 

R$ 	27.45 
RS 	29,90 
R$ 	4907 

L 

R$ 	7 

R$ 	3431 
R$ 	37,38 
P5 	61,34 

R$ 	9,24 ,  

R$ 	579769 

R$ 	25.652.56 
R$ 	10311Z02 
R$ 	16.921,87 
R$ 	3,422,22 

. 

3.1  

'ERTURA 65 
Õb dum em p 

 - 
arbonato incolor (ind est metálica) -Instalada rn 40,69 

________ 
R$ 	288,00 

________ 
R$ 	360 00 

R$ 	1464840 
R$ 	14 648 40 

J[1111 	9111 1 	 1 
4.0 ' c PISOS E RODA _______ ________ R$ 	31.15735 

T SlN)J't-.:..,-96648 .pée7,00i . m'23Q46 R$ 	4,91 Pá 	6,14 R$ 	1.415,02 

4.2 814API'., .87622 Camada reculari ra no traço 1:4 ri': 370,37 P3 	2636 Rá 	32.95 P3 	12.203,69 

4,3 SiNAPI''. .. 93389 LitaCerâmica :iiv - (Padrão Médio) 35x35om , 370,37 Pá 	37,68 P8 	47,10 Pá 	': 17.444,43 

44 8IÇ'JAPI 94993 
E) buQeoepa 

:01co 	
de proteção (calçada) ou piso de 

ir2  9651 Pá 	5052 Pá 	83 15 8$ 	609461 

ESQUADRIAS/10 ESQUADRIAS/10  DES! FERRAGENS! SOLEIRA/ PEITORIL - R$ 	56.926,61 

"BT SINAPE....ï .i...1•  90822 àde Madeá lOom uni 6,00 1 8$ 	276,79 Pá 	345,99 Pá 	2.075,94 

5.2 É 	S1N4P.. '90823 a de ~05 10cm 	 . uni .27,00 1 	8$ 	292,17 8$ 	365,21 8$ 	.9.660.67 

T 'j_ 
9 ft12 	. 
sINApl..K::.'73932/ool 

..73933/003 adeferro 
G 	Øedeferro 

1 " 
. 

i" 
m' 

3,95 
47,76 

8$ 	339,96 
8$ 	245,16 

8$ 	424,95 
8$ 	308,45 

8$ 	:1.678.55 
8$ 	•1463605 

"  5u5 1$ItPI-:'.. <68054 :odeferro .;hapa galcanizada plana ira 2,10 8$ 	194,86 8$ 	243,58 8$ 	511,52 

iT' 1 	CPU CPUO2 É 	ua4na de C Qt em vidro temperados mm Janelas 7v?" 2080 8$ 	37055 8$ 	46319 8$ 	963435 

CPU .... CPUO2 Mriadec 'ernvidrotemperadoermii-Balaflcifl mz 11,60 8$ 	370,55 8$ 	468,19 8$ 	5.373,00 

58 CPU 	' CPUO3 rtaemVidro perado 	lornm ir' 420 P8193880 83242350 8$ 	1011870 

59 
i 	

SINAPI 72118 ' 	rçtperad m 	paesacrfarmác,a ir' 1. 00 8$ 	17795 8$ 	22245 8$ 	222,45 

510 SINAPI 90530  
l â um de, irion 

Ilo Incluso 
gtir c] 

de t 1 	t r°
rão Uni 2400 8$ 	91,65 8811481 8$ 	235544 

6,0 1 	ÂUj 
flfrb:!de Dia 

tTRICA$  
ode energia P/32 disjuntores 

8$ 	2138962 

1T .'Il4APi ... 	741311006 uiïi" 1,00 8$ 	953,43 8$ 1.191.79 1.19179 

..a '::U: 	»í:.::.'.: CPU1O &rifásio 
htor3Pd' 

CELPA ürii teo 8$ 	62622 8$ 	782,78 782,78 

6.3 6.3 74130/005 iOGA uni: 1.00 8$ 	85.21 8$ 	106,51 Pá 	106,51 

6,4 '.  93862 ht&2P-.  utY' 400 8$ 	39,10 8$ 	48,88 8$ 	195,52 

55 SINAPI 93653 rflàrlP "ü? 700 8$ 	736 8$ 	920 8$ 	6440 

66 SINAPI 93654 rftorlP da,  uni 1400 8$ 	777 8$ 	971 8$ 	194 

17 

SIN$Ptt'.. 
.$NPl;,: .. 

$NAP'.i*E.'93655,_ brlP -i uni  100 R$ 	8.428$ l053'%' 10,53 

68 SlNA 	_1 93655 O r1P2  um 200 8$842 8$1053 

6.9 'lNAR?.r.93657 nr,1P-  uni 1,,9 8$9,29 8$11,61 8$.11,61 

6.10 J.L .slt.':':': 93128 aide ilun4ri ) ,ar 72.00 8$91,09 8$11386 8$ _.,:8.197,92 

611 SNAPI __ 93141 oidetoma 0N250V p 5900 8$10954 8$13693 8$807887 

6.12 :'SffAp.k:H',':.: 93143 deTon 20,flJ250V. £L ib" p114,08 8$138,85 8$2,636,15 

513 SINAPI 97586 EUILirijária tipd dOlha de sobrepor, com 2lâmpadas tubulares de 36w uni 4600 1 8$71_86 8$8983 8$ 	_413218 

614 $INAPI 97589 LMiária S nemplátioc com 1 lâmpada de15w -  TF 803 8$2451 8$3064 8$ 	_24512 

6,15 91NAPivii.',..;. 97608 arairiffis tiv tartarueacom gradeia!lâmpadade15w 'f: )õ p$67,25 8$84,06 

615 CPU CPUO9 a4lade ofieME uni 100 8$20752 8$25940 8$25940 

617 SINAPI 95996 ate~nto 5/8 uni .  í , 00 8$4555 8$ _5694 JSL_5694 

Ti'  OEIliffiDRO-SANITARIAS - 8$ 	2380926 

71 '$$'I -  .. 89957 luindo tubas econexões  '0 8$ 	93,73 8$ 	117,16 8$ 	3.046,18 

72 ..SíMPI:i :,.: 	89353  de ia bruto, latão. roscavél, 3/4" 	 . ÜiIi A 6,00 8$ 	31,92 8$ 	3990 p3 	638,40 

7,3 ..'*'U..'.... _,'  deesolcliffinciuindo tubos  conexões S 24,00 8$ 	262,76 R$ 	328,48 7.8352 
7.4 ,.':.81NAPlflt 83449 	1 p m e0X60X7Ocm fundo brita o/ tampa dci 13,00 8$ 	305,73 8$ 	3841 
75 SINAPI 	1 .. 	89491 sifonad C DNIOOXIOOX5O mm 'L7Ç J,90 8$ 	1715 8$ 	2144 8$ 	32160 

76 SIMAPI ,  89955 troda obruto 3/4o/ecabooplaciomados - Uru 200 8$ 	6748 8$ 	8435 8$ 	16870 

7,7 CRUII 
' 

_ouroe nanade tijolo niaoiçodiâipetn 1,20m e atura 500 uni 1,00 8$ 353788 R54.422,35 8$ 	4.42Z35 

76 CPU CPUI2 	, r naer t oncarm 0=1 4m p1 8m jj ,jjlO P8186166 R$232708 8$ 	232708 

79 
- 

_'SINAPI 89495 1 sifona o ClOOy$Omm tini 200 8$ 	685 8$ 	së 8$ 1 - 
,':l' •.j __________________________ 



ÇPT& METAIS. 	_______________________ ____ R$ 	17.319,81 

8.1 SINAPI 95547 
Saboneteir 	plásuca tipb 1ispen:er para sabonete liquido com 
rés~ 	incluso Êxação 

uni •17,05 8$ 	42,16 8$ 	52.70 8$ 	895,90 

8.2 CPU 4 	Iporta, DaneigeIOiJ05,jI4 uni 17,00 2 8$ 	5.228 8$ 	,9L6 

83 SINAPI 86904 LavatóQO 	Uja San 
ii 	r, forrie 

sjispeneo. 29,5 X 39011 OU equivalente, 
?nto e instalação 

uni 10,00 6 _ 8$ 	116,08 8$ 	1.180.80 

5,4 86915 e  insta  
& 112'ou3/4", p/ lavatório, padrão médio- 7 R$ 	800,30 

 
'1oc 2 R$ 	80,03 

&5 SINAPI 96470 =) 
,nvencionauouça branca, incluso conjunto 

em  
uni 1,00 09 

P 
8$ 	196,36 8$ 	.. 196,36 

86 CPU 5 Caixade a-extena uni 6,00 40 8$ 	88.00 8$ 	528,00 

8.7 CPU ' 	6 Áp sto  uni .0,00 17 8$ 	26,96 8$ 	173J6 

8.8 SINAPI 93441 
8ancaa 	granito 
aço n4d vél méd, 
sifãofl 	se/ 

polido 150 x 60 om, Cc! nuba de embutir de 
uso vãlvu 	americana em metal cromaJ 
iate flexivel 30 cm, torneira cromada lonas 

uni 
- 

6,00 44 8$ 	74305 8$ 	4.458.30 

9 CPU 7 ChuveitáWC 1 	 ' uni 1 	12.00 8$ 	19,94 8$ 	24,93 8$ 	49,86 

8.10 SINAPI 
- 

95472 
Vaso 
brapi 
ai e 

rio sito 
assn 

krnri 

)nvenconaj p/ FOCAS! furo frontal ei louça 
uso conjunto de ligação para bacia sanitãria 
inaiação 

uni 
-. 

5,00 8$ 	553,63 8$ 	692,04 8$ 	3,460,20 

5.11 CPU. . 
__________ 
' 	. 	5

__ 
BartáLdropolo m111 ox 1 ri 1 	16,80 1 	8$ 	222,41 8$ 	278,01 8$ 	4,670,57 

ir ii' __________________________ . ________ ________ R$ 	34.402,M 

1T 1 	SINAPI 	. . . 	88423 PinbJEIAcrílica j  ri' 896,46 8$ 	14,78 8$ 	18,48 8$ 	16.566,58 

'Ti 1 	SINAPI 88495 M exc  ri' 896,46 1' 	6,40 8$ 	0,00 8$ 	7.17168 

1T 1 	SINAPI . 	88485 Sei, ciiT1 ' mz '.896,46 8$ 	1,71 8$ 	2,14 8$ 	1,918,42 

9.4 SINAPI 88486 Pint lese ' "ff'T .370,37 8$ 	9,08 8$ 	11,35 8$ 	4.20370 

9.5 81F'LAPI 740651001 Sor rema cirnassa e seador m'i 88,20 8$ 	17,06 8$ 	21,33 8$ 	1,881,31 

9.6 SII4API 	, 73924/003 Pint maltaP duas demãos, sobre superfície metálica P1'. .107,60 8$ 	19,76 8$ 	24,73 8$ 	.2,660,95 

IQO ' 	' . 1 . ".__ ___ ___ RS 	1.294.87 

10.1 -SINAPI2 1 9537 Um da obra ni2  '499,95 8$ 	2,07 8$ 	2,9 8$ 	1.294,87 

6: Forant usadas as composIç6esd S 91144 RIL 2012 - Desonerado .. . TOTAL R$ 280.073,84 

asu ¶ÁUTÜ , CntlSS flís. 
civil. L 

CREMPA 160218$ 



L!I 0 :  de 1 Orrim 

COD tern 	{oescriçao Unid Coef. R$ - Total 

86315 1 	'Q Serralheiro  com encar 'os complementares It 0,500 R$ 	17,13 R$ 	8,57 

6836. 2, 	tentecofri encarg complementares 	 - h 0,500 R$ 	13,75 R$6.88j 

mercadd___ 0 __ Ferragenaesqu kria decorrer cj 1,000 R$ 	11500 R$ 	115,00 

(e=lOmm m2  1,050 R$ 	284,21 298,42 141drotemP 1 radord 

R$ 	428,87 

-02 Es,quadna de r Vidro mperado - Bmm 

É8C803E11)51 

Ítéit Desgçp lJnid Coef. R$ 

l 2icmenc 

Total 

 os complementares 1,000 R$ 	17,13 R$ 	17,13 

88316 2.0 Sent , ocar s complementares 'h 1,000 R$ 	13,75 R$ 	13,75 

mercado 30 jFerragenpra esq dria de correr cj 1,000 R$ 	115,00 R$ 	115,00 

72119 4.0 _ JVidrotem ,re=Bmm mI, 1,000 R$ 	224,67 R$ 	224,87 

37055 
1 - 

CPU -03 Porta em Vidro Te4 rado - mm 

COIY  Descnç4 Unid Coef.  Total 

L 88315 '.: 	Q Serraihei[ ement rgos complementares .b 1,000 R$ 	1713 R$ 	17,13 

88316 2,0 	- ServentWhIM enca os complementares h 1,000 P8 	1375 R$ 	1375 

mercaoo 30 Ferragei ara es" dria de correr 1,000 R$ 	11500 R$ 	115,00 

í72120 
4 Q Vrdro ter rado in or e=lOmm m2  1,000 P8 	28421 R$ 	28421 

í149 '- - 50 - Moia hid cace 	o p/ porta cj 1,000 P8 1.130,03 P8 	1.13003 

3104 61 Jogo de agens 	reporta de vidro bi 1,000 P8 	378,68 R$ 	378,88 

-_____  1938,80 

CPU -04 Padotrifasico d ELPA ___________  
CÓD ':Jm_ 0 tk' L_. Coei.  Total 

88264 1 O Eletricis j, :'.h 5,000 R8 	1.7,39 R$ 	86,95 

88247 

, 

?.L...... Ajudant Eetn 	a  Hh 000 P8 	13,62 P8 	40,86 

95747 ' 	S.o Eletrod oJ,54eF°G  m 3,000 R$ 	38,55 P8 	115,65 

92660 40 Luva p 4Ietrod&J 	em ferra galvanado Unid 1,000 P8 	1952 P8 	.19,52 

92983 - 	5.0 Cabo fie 	ei de 25mm 2  :,re 'rn 12,000 P8 	13,64 P8 	163.68 

EST 400 
PREFEITL 
OBRA: CÕNCLÜ& 

0 PAR/ 
tA MUNIdPAL DE ACARA 
'DA UB8 NOVAÀLANÇA!ACARÁ - PA 



n 

CPU plastica 	ext a  

COO item Descrição Urnd Coet -  Total 

88267 10 Ajudante com encargo omplementares h 2 , 300 R$ 	1353 R$ 	3112 

88267,  2,0 Encanador encar comp'ementares h 2 , 300 R$ 	1708 R$ 	3928 

3146 30(Fita  deved ao  mOSCO R$ 	200 R$ 	100 

5141 40 Ligaoaof(e (engat lasfico Unld 1,000 R$ 	315 315 

4330 50 Caixa dedt a externa Unid 1,000 R$ 	2875 R$ 	2875 

1031 de d árga e «C-40mm Unid 1,000 R$ 	871 

ItI
Tubo 

 
7040 

CPU ID Assento pastico 

C0D tItem crfl UdCoef.   Total 

88267 IM Encando a m o 	eno is complementares h 	0,010 R$ 	1708 R$ 	0,17 

I377IIEJAssento co - Unld 1,000 2300 R$ 

HHH 
CPU 07 Chuveiro plastico 

COÍY Item ia  Unid Coef,   Total 

88267 10 Encanad m enc Egos complementares h 0 , 500 R$ 	1708 R$ 	8 , 54 

88267 20 Ajudante 4iencai  s comp'ementares 0 , 500 R$ 	13 , 53 R$ 	677 

3146 3Q  Fita dev 4cLn  m 0 , 280 R$ 	200 R$ 	056 

7608 4,0 Chuveu t}ÁQco Unid 1 , 000 R$ 	407 R$ 	407 

CPU 	11 Barra de apoio aç 

1 COO Item Descnç 	JI  Unid Coef.  Total 

88309 1,0 Pedreirij IfPenci ecomplementares  n 2 , 000 R$ 	1723 R$ 	3446 

88316 2Q Servent 4iey os complementares n 2000 P$ 	1375 R$ 	2750 

360 81, _4ÍI .E 1 , 000 R$ 1 56 , 90    R$ 	5690 

38546 40 Argam 

J121

1 r~ 'w 

 

 e areal 4 nt' 0 , 008 R$ 	4329 R$ 	355 

R$ 	222,41 



E 

1 CPU 	06 
.. 

Fossa septica cone arn 
.•• 
d1,60 p=2 l5mcap40 pessoas 

COO item Descriçao[ jj  Unid Coei 
1 

Total 

\ 88309 . 	tO..:, ecireiro_jmencarcornpementares E 
:. 

h 1000 R$ 17,23 9$ 17,231 

58316 20 Servente 04rn encarç4cmptementares h 1,000 R$ 1375 9$ 1375 

72897 4,0 Retirada d entulho 	anualmente (mcl caixa coletora) ma 13,480 9$ 1733 9$ 23361 

93358 50 Escavação ]manual at t1 .50m de profundidade m3  10, 	0 R$ 54,39 9$ 564,02 

95957 60 Concreto medo fckg0MFAcIformamad Bra nca  1 360 9$ 1 89869 9$ 2 5822 

C 	100n4(LS) 
559 

89800 70 Tubo enP m 0,500 9$ 1329 9$ 

6 	
150r1.i(LSI 

m 4 , 000 R$ 3010 

:: 

(CPU07 Fdtroanaerobiocon armmpl_3m 

COO tem Descrição  Unid Coei 9$ Total_ 

88309 10 Pedreiro cm arcar 	complementares ii 1 , 000 17 23 9$ 1723 

86316 20 !nteoaenca4scomplementares ti 1,000 9$ 1375 9$ 1375 

72897 4.0 Retirada de entulho linnualmente (ind caixa coletora) m3  4,470 9$ 17 , 33 9$ 77 , 47 

,I7A EZfl 
T 	1i 

1W rn'4 ')77fl 17Q IR Pt kQA'IQ 

93356. 1 	Ii0  jEscavação anua 1 Áfi 1. Som de profUndidade m3  3,440 9$ 	54,39 9$ 187,10 

95957 70 Concreto ,rnlado  fc1ft OMPA ei forma mad Branca m3  0 , 560 9$ 1 89869 9$ 1 06327 

89800 LrS0 Tubo ern4freL 10Q ) 0,500 9$ 	13,29 f 9$ 6,65 

1861 66 

ícpu 	08 Porta Papel em Louj,  

COD Item Descrição  Unid Coei. 9$ Total 

85309 1,0 Pedreiro n'complementares  ti 1,000 9$ 	17,23 9$ 	17,23 

88316 29 Servente rn encarb complementares h 1,000 9$ 	13,75 9$ 	, 	13,75 

mercado 

370' 

130 

4Q Areia 

Porta paDdlouca, rolete plastico Unid 

 m' 

1,000 

0,010 

9$ 	10,50 

9$ 	60,00 

9$ 	. 	10,50 

9$ 	0,50 

10511' 50 CimentoJ 1 -  se 0,020 9$ 	27,00 9$ 	0,54 

9$ 	42,62 

ÍI 

CaÃO 1a0 
ENOt$HE%RO CtVtLE 	 t.. CREA lpA 1502763 



w Np 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 
OBRA: CONCLUSÃO DA UBS DO BAIRIO ALEGRIA- ACARA - PA 

DURAÇÃO: 90 DIAS 

ÇOMPOSIÇÂO DE PREÇO UNITÁRIO 

CPUOI Painel fixo em vidro temDerao de lOmm  
COO. Item IDescrição. (iiFd Coef. R$ Total 
86315 1.0 Serralheiro  comencrgos complementares _ti 00 _R$ _1713 R$ _8,57 
88316 20 Serventecomenca os complementares h 13,75 R$_6,88 

mercado 3.0 Ferra3erls para àdriadecorrer L 1,000 
0,500 __ 

R$ 115,00 R$_11500 

72120 4.0 Vidro teMperadoin 'lorelOmm m2  1050 
_ 
_R$_284,21 R$298,42. 

_________ _________________  R$_428,87 
. Iwt  

CPUO2 de Correr emià Temperado .. 8mm  
COO'-'-ltém . . Descripãd  Unid Coef. - Total 

88315?. 'ik' SerralheiFb com en9argos complementares ti 1,000 R$_17,13 R$17113 
88316 2.0 Servente com en&43iocomplementares h 1,000 R$ 13,75 R$_13,75 

mercado 3.0  jp  ara eJadria decorrer ci _1000 R$_115,00 R$_115,00 
72119 .4.0 Vidro te radoJjiJlore8mm m2 1,000 R$_224,67 R$ _224,67 

Hjj' lia 
1  

li  
. 	 ,., 	IIW 

CPUO3 Porta em Vidro TnØerad4 10mm -. 
Coo Itém Descriøq ffiLd Coêf. R$ Total 

88315.' 1.0 Serralhojcom 

_ 
arcos complementares h _JQQ_ R$_17,13 R$ 	17,13 

8831L 20 Servenekm en 
_ 
_oscomplementares ti _jÇQQ_ R$ _13,75 R$__13,75 

mercado 3.0 Ferraoe4sbarae tadriadecorrer _2L 1,000 R$ _115,00 R$ 	115,00 
72120' 4.0 -  Vidrot&tipéradoi lorelomm m2  1,000 R$ 	_28421 R$ _284,21 
11499 "5.0 Mola hi áulica d 

_ 
'isoplporta _sL 1,000 R$ 	 1.130,03 R$ _1.130,03 

3104 -  _e:o 
_ 

Jogod**aQen 

_ 
raportadevidro ci 1,000 jj__.,78.8 R$_378,68 _ 

CPU04,; Po'rtPapelern. 	úca  
COO .. ltém Desc( L Vnkl Coef. R$_-  Total 

88309 1O Pedreicoj rqoscomplementares ti 1_Qp0 R$ 1723 R$__1723 
88316 serveri :nen  'oscornp1ementares _li_ _..i.000  R$ _..12fl.  R$_- 13,15 

mercado_ 3__0_ Porta p, peldelo a_c/roleteplasttco Unid _JJQQQ_  R$_1050 R$ 	1050 
37T- - M3 

  0010 R$ 6000 R$ 	060 
10511 50 Cimeni --  sc ._0J.02Q._ 

_ 
R$ 	 2700 _ R$ 	054 

CPUO'5 Caii de desc'a.DlastiJ- externa _______ __________ 
C OD' «em Oesc4àà 	. 4 - Unid _. »Total 

88267 «4 ?1üdarØcomen raios com  h 
Q!f._fi,11.

LQQ_ 13,53 R$ 	31,12 
2.0' Encaii$(Õrcom óargoscomplementares li 2,300 

_ 
 __17,08 R$_39,28 

3146 30 FitadeWédacao jj _0.500 1 R$ 200 R$ 	_100 
6141 40 Ligaca _flexivel( gate_plastico Und 1 _000 R$ 	3 15 R$3 15 
103Q' '5.q CaixaFØjØ$car pjcaexterna Unid 1,000 R$ 	 26.75 R$28,75 
1031 160 Tubo 	Øcar flfYQ-AQma  Unid - jQ0 R$__871 

_ ' v' 	•I.h';:»• 	lIi;» CPUOO 	Assentoplastk  
JUnid_Céf. _R$ 	 Total 

	

CODItemO 	QçgLçs4L 7 	1_ 	_ 8826 -  Encanacc m  carØos complementares 	h 	00W 	1 R$ 17,08 1 R$ 	O 17 
371 	20 	?ssentc Pjg,s  tio d Unid 	jjD00 	R$ 2300 J.BS_. 	2317 iV,2h .. 
CPUO7 6&jjj CTTTC   
COQ 	Item 	Dei ç'o. 	Vnid 	Coef. 	 li  
88267 	1 O 	Encai 	i -omerx-argo0 complementares 	h 	_QjQQ_ 	R$ 	1708 	R$ 	854 
88267 	2 0_ 	ç1a t com erjçcrgQ complementares 	_QjQQ_. R$ 	1353 	R$ 	677 
3146 	30 	Fitad ' dcicao 	- 	rn _°aQ_ R$ 	 200 .BL 	056 
Jj 	4 O 	Qfly.y! 1v PlasticÕ - - 	Unid 	190 	R$ 	407 	R$ 	4,07 

c 



CODJIta m, Descrição , iW 	 IUnidi Coef. - Total --J 
88309 L_1 ,.0 Pedreiro com encar4$ complementares _tL..4 _2000  1723 R$- 

 2.0 Servente! comencartcomplementares ri 1 	2,000. 13,75 R$ 	2750 
36081 .3.1) Barra emaço nx lifi Unid 1000 156,90 R$ 	156,90 
3854 4.0 Arciamass de cirne$ e areia 1:4 m3  _QQ0& R$ 	443,29 R$ 	3,55 

R$ 	222,41 

CPU09 ,. TornadadePiso 
COD" Item .. Descriçãoi . 	1• 

' 	

..{ Unid Coef. total 
88264 1.10, 'ri 4000 R$ 	 1 7,39 R$ 	69,56 
s8247 fla c 	Eletrioi )çta 1 L 8,000 R$ 	 13,62 R$ 	108,96 

30  d p1 ]  Unid 1 , 000 R$ 	 2900 R$ 	2900 
.11 "1 _ R$ 	207.52 

••IhII 	. 

CPUIO PacItàô trifásico d  
COD Item Descriç( ffT - Unid Coef. R$ 
88264 tO Eletricist  ri 5,000.. R$ 	 17,39 95 
88247 20 Aiudante •e Eletnc» ri Ooo[ 13,62 86 
95747 . 3,0 Eletrodu de F°G9]jft] m 3,000 R$_38,55 65 
92660 4.0 Luvapai1 eletrod9fflj'èm ferro galvanizado Unid 1,000 R$ 	_19,52 52 

HR$32,55 

 

92983 5.0 Cabode obrefle4l de25mm2  m 12,000 R$ 13,64 88 
1788 :_____eg. Curvadc. 0? defàJff galvanizado DN 32mm Unid 1,000 R$ 32,55 55 

39211 7.Ó Arruela Unid 1,000 R$ 0,90 90 
39682 ..$,Õ Caixade )roteçâo' ramedidortrftásicoem Unid 1.01)0 R$ 166,11 11 

R$_626,22 . ..., 	.:i. 	I1!.:.. 	!ItKiIiI•11 CPUII i Sumidouro emaInaria diiolo maciço diâmetro1 20m   aituró5,00 m,_ei tampa em cor sfmado COEl Item 1 Descricão, 1 1111w 111 Unid Co$f. . Total 
88309. Pedreirdi _comen oscomplementares h 1. 0410. 17,23 R$ 17,23 
88316 ._ Ø servenM_  com en'Qoscomplementares ri .1,000 R$_13,75 R$_13,75 
72897____ »'4Õ RetiradáKle_entul_L manualmente (mcl.caix n13  13,480 R$ 17,33 R$ _233,61 
9335... $'0 Escavadc_manute1.50mdeprofundidad m3  10,70 R$ 54,39 _ R$_564,02 
95957Y $M _ _ 

Concretdarniado=2OMPA ei forma mad.1 m3  1,3O : 	1898,69 R$_2.582,22 
89800 . 	741 Tubo en _PVC-1m (LS) m .0,50: R$ 	13,29 _ R$ 	.',65 6 _ 
89849 $0 Tuboem_PVC-1m(1.8) rn 4;0 0 30,10 R$_: 120,40 _ -  R5_3.537,88 CPIJI2 Filfro.anaerobio donc.arm4$1,4m p=1,8m  COD, Item Descri4ào 1  tinid Ao f. R$ Total 
88309 .1Õ reird Comen Q0Scomplementares ri R$ 17,23 R$ __17,23 
8831& 2 0 ve nté _comer toscQmplementares ri 1, 000 R$ 

_ 
_13,75 R$ _..13,75 

72897, ;40 rad$ deentu 

_ _ 
manualniente(ind.cai' rI? 4, _70 R$ 17,33 R$ .:77,47 

4734 &0 Seixo ia 
jE 

. tu 3  2. 70 R$ _ 
_179,13 R$ 

_ _ 496,19 
93358 6Q_. - av* _manti _late1.SOmdeprofundidad m3  3, 

_ 
_40 54.39 R$ 18710 

95957 1O ereUlarmaddi 

__ _ 
k2OMPAei formamad:1 m3  0, 60. _ 1.898,69 R$ 1.063.27 

89800  .$,Q o efr VC- _ 
mm(LS) m 0, 00 R$ 13,29 _ R$ :6,65 _ _ 

1.86t66 
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ANEXO XII! 
MODLO DE ÇOMPOSIÇÃO DE ENCARGOS MENSAIJSTA 

fl 

/fl 

PEF!TJRA b' :. 

Cj 



EstadoFT F1 £T71 	

t 
PREFEITURAMUNCIPALDEACARA 

TAX 	E EI' ARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO 

CóDIGO 	 DSLRIÇÃO T 	7HÔRISTA % 	1 	MENSAUSTÃ 
GRUPO 

 

Ai NSS 	 1  000% 0,00% 1' 	" 

A2  SESI 1,50% '50% 

SENA1 . 1,00% L00% 

A4 1114CA 	 1  0,2007,  020% 

SEaRAB  06070 060% 

A6 Saári 	ducação  250% 2,50% 

AZ Seguro Contra Acidentes de T 	aho 3,00% 3,00% 

1ê8 FGTS  8,00% 8,00% 
A? SECÕNC  0,00% 0,00% 

A -fl TOTAL 16,80%  16,807o 
GRUPOB  

____ Repouso Semanadhum  ido 18,14% Não nside 
Feriados 	1 

- 	
1 

Enfermidad j 
 4,16% 

-- 

 0,93% 

Não Irssíde 
--1 

0,70%  
____ ____________ 11,10% 8,33% 

B5 L!cenaPaternidaj  0,07% 0,05% 
Fa 	ais Justificadasj' 0,74% 0,56% 

P7  biad&dhuvas J 1  
2,83% Não inside 

58 de cd 
~-9 Èéífas Gozadas 10,86%  8,15% 

?10 SatarioMaternida ji L_ 0,03% 0,02% 
 TOTAL 48,97% 17,89% 

1 9p 	GRUPO C  
téviTn do  7,14% 5,36% 

C2 do  0,17% 0,13% 
3,20% 2,41% 

bepsio'Rescisc rn Ju Causa 5,31% 3,99% 
0,60% 0,45% 

E 	TOTAL 16,427o 12,347, 
i 	! li fl 	MIL GRUPO  

Dl ReineTdenciaddi r1 poA 'bre Grupo b 8,23% 3,01% 

02 
______ 

RiKci'dehcia cd 	rjpo 
TÊobqihado e Rei 
Aa 	révio lndL 

A~I 
idënc 
Jdo 

«bre  Aviso Prévio 
do FGTS sobre 0,60% 045% 

D Jiij,[ ]fl7 TOTAL 8,83%  

TOTAt L 91,02%  50,49% 	- 

J gNHEIRO CIVIL 
PAlSO27$372 $ 

4 
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MunicoAcará 
ESTADO DO PARÁ 

PREÉÇITURA MUNICIPAL DO ACARA 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO XV 

MODELO DE DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

ProcõSso fl° 021080212018 

TOMADA DE PREÇO N°21 

Eu,  

doRGn°  
representante devidamente 
denominado simplesmhte 
PREÇO N° 2108021201 8 - CI 
Penal Brasileiro, que: 

(a) K' 	óàta apresentada r 
elaboráda 

dê 
 maneira IndepE 

todo ou em parte, direta ou 
participante potencial ou de 1 
meio ;oupor qualquer pessoa 

(b) A:intenção de apresentar 
210802120.IB - CPL no Fpi 
potenbiàl1ôUíde fato da TOM 
qualquer, pessoa; 

(c) Que não tentou, por qua 
outro participante potencial o 
participar:ou. não da rørid$ 
(d) Q uérày/ conteúdo . 	prc 
2108021 018 - CPL rik sei 
discutido com qualqu4 outr 
21080212018 — CPL an4 da 

(e) Qú&õcnteúdo 44 .prc 
21080212018 - CPL ntfol, 
ou recebtçlq de qualq4r mi 

m certae tantes da abergibia of 

(f) QüéêStá :1p nameÇÇ cke  

Local e Data. 

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

M$riz centro — Acará 1 Pará — CEP 68690-00 

(nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador 
/(UF), e do CPF n°   na condição de 

mstituído de (Identificação completa da licitante) doravante 
tante), para fins do disposto no item 14.7 da TOMADA DE 
declaro, sob as penas da lei  em especial o art. 299 do, Código 

participar da TOMADA DE PREÇO N° 21080212018 :CPL foi 
nte pela empresa licitante, e o conteúdo da mesma não foi, no 
retamente, informado, discutido ou recebido de qualquêr outro 
da TOMADA DE PREÇO N° 21080212018 - CPL, por qualquer 

)posta elaborada para participar da TOMADA DE PREÇO N° 
mada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 
DE PREÇO N° 21080212018 - CPL por qualquer meio ou por 

meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
fato da TOMADA DE PREÇO NO 21080212018 — CPL quanto a 

sta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO N° 
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou 
)articipante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO N° 
uicação do objeto da referida licitação; 

sta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO N° 
lodo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido 
ante da Comissão Permanente de Licitação responsável pelo 
1 das propostas; e 

do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

S
•t• PREFEITURA DE , 

'ACARA 
NoltAIs-6R.tL 



DECLARAÇÃO E 3 FIDELIDADE E VERACIDADE DO DOCUMENTOS 
APRESENTADOS 

Declaramos p os devidos fins de direito, que aceitamos todas as 
condições do Eci tal da )MADA DE PREÇO N° 210808 ?/201 — CPL, sendo 
verídicas e fiéis todas informações e documentos apresentados. 

Aca (PA), 	de de 2018. 

No e número da idenUdade do dçclarante 

•e; 	 - 1 	PREFEITURA DE e$ 

ACARA 

a 



rã 
ESTADO DO PARA 

A MUNICIPAL D9A 
PODER EXECUTIVO 

QUE NÃO EMPREGA SERVIDOR PÚBLICO 

e%pfrr  k t31 
«».nfl MIA 4  OA. H . srrõ IR»..A 

tt 	PREFEÍTIJRA DE 

'dACARA 
Centro - Acará / Pará - CEP 68690-000 

REFERE Ti 

A empresa_ 
de seu represeta 
identidade n° 
os devidos fins lu 
publico 

inscrita no CNPJ: 	por intermédio 
g.I o Sr. 	portador da carteira de 
e inscrito no CPF n°  . DECLARA para 
possuímos em nosso quadro de empregados servidor 

PÁ), de 0e 2018. 

e número da identidade do 4eplarànte 



ANEXO - MINUTA DE CONTRATO 

O Município de ACARA, através da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, neste ato denominado 
CONTRATANTE, localizado tia Av, Governador Fernando Guilhon s/n°, inscrito no CNPJ (MF) sob o n° 
11.750.869/0901, -70, representado pel.fla Sr.(a) "ANDA OLIVEIRA E SILVA, e, de outro lado a 

ucnh no CNPJ (MF) sob o n° 	estabelecida na  
doravante irnominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por 

 acordo um a representação  legal que lhe e outorgada por têm entre si justo e avençado, 
e celebram o presente Contrato, de conformidade coma TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-210802 e a proposta 
apresentada pela ,CONTRATAD A, \. sujetando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da 
Lei n° 8.66693 e alterações posteriores., -nediante as Cláusulas que se seguem: .  

'LAUSULk PRflIEUfl -00 OB.JF O 

1. Opresente Contrato tem coi4 objeto a Cone são da construção da Unidades de Saude da Comunidade 
Nova Alian41ç conclusão da con'.trucâoçla Unidade de ¶aude do Bairro da Alegria.  

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SER\4Ç0S A SERE'I 0NTRATADOS 

1. O', serviços ora contrata4ps compreendem s especificações, descritas nos Anexos do edital da 
TOMADA DE PREÇOS  n'2/2018-21 8 2, partes integrantes deste Contrato: 1  

CLÁUSULAITEREIRA - DO VAI$ 

1. O valor total deste Contrato é de RS ...............(.....................................................), discriminado de acordo 
com a planilha integrante da proposta de; preços e o cronogra4na físico-financeiro apresentados pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA QL AR IA DO PRAZO DE EXECUÇÃO LOS SERVIÇOS 

serviços  deverão ser executados até 31 de Dezembro de 2018. 

1 1 - O prato para inícij dos serviços será 4e até  (cinco)dias, contados do recebimento daOrdem 
de Serviço expedi4a pela CON1 RATAN [E e o de conclusão, será de acordo com o proposto pela CONTRATADA, 
se inferior ao, máximo definido no capur ('esta Cláusula; 

2. O prazo de garanti 3 dos servç )s deverá ser de 5 a4ios, contados do Termo de Recebimento Definitivo a ser 
emitido por Comissão designada pela autoridade competente. 

CLÁUSULA QUINTA - DO sMPARcI; LEGAL 	 1 
1. A la ratura do presente Contrv.jo decorre da realizção da TOMADA PE PREÇOS n° 2/2018-210802. 

Os 'serviço'. foram tdjuraçutus  cm favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado no processo 
licitatoni no 2 2018-210802, u irndo nulo base o disposto no artigo 45, paç4grafo 1°,inciso 1, da Lei n°8666/93 

CLÁUSULA SEXTA - DA G&UANTLÀ 

TV5Ã0JOSÉN0I2O 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACAkÁ 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  

1.'Será,exigida da CONTR ATAfl,\ a apresentação à Administração do CONTRATANTE, no prazo máximo 
de 10 (dez):díasw  úteis contados tia data da assinatura deste Contrato, comprovante de prestação de garantia 
correspondente a 5 01( (cinco porcentó)c do valor global de sua proposta, mediante a opção por uma das seguintes 
modalidades: 

lA - caução em Jinhei4ou títulos da dívida pública; 

ganw .a em apreço, quando em dinheiro, 'deverá ser efetuada em caderneta de 
poupança em favor da CONTPJ TANT1 

1.2 - seguro-;za anti: 	1, 

1.3 - fiança bocária. 

2. No caso de resriâo desLe Contrato, por culpa da CONTRflADA, não será devolvida a garantia, 
responsabilizando-se a CONTRM ÁDA por perdas e danos causados ao CONTRATANTE, além de sujeitar-se a 
outras punhdadcs pievistis n1 1 1   

CLÁUSULA SÉTIMA - IM E XECUHÁO DO CONTRATO 

1 A execução deste (cntrato Ien como, os casos nele omissos, regular,se-ão pelas cláusulas contratuais e 
pelos preceitos de direito público. apflL4pdo-;e-Ihes, supletivamente, os princípios4a Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privada, na i"iinâ do artigo 54, da Lei n° 8666/93 com bindo com o inciso XII, do artigo 55, 

•do mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA OITAV - DA %1(É'.Ç1 4, E DA VALIDADE 

A igenc'.i deste Contrato t '1 início a partir da data de sua assinatura e vigera ate 31 de Dezembro de 
2018, ando m cio e vencimento em dii ê expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo 

, ÇLAUSUL t \ON4 - DOS ENCAI4(,( 500 CONTRAÍ &NJE 

.Caberá à CONTRATANTE: 

1 1 pci mli i e livre aL ,so dos empregados da CONTRATADA ao local da prestação dos serviços 
de reforma e adequaçan: 

1.2 - prestir as i;t;niakàes  e os esclarecimentos que venham a, ser solicitados pelo preposto ou 
responsável técnico da COt'1 RAL\Df 

1 3 - acompanha :  e iJcaiiir o andamento dos serviços de rforna e adequação, por intermédio da 
Comissão para tanto formamnite Lesignnda; 

1.4 - autori;rr uaisq' qç serviços pertinentes ao objeto dest contrato, decorrentes de imprevistos 
durante a sua xecuço hei 311 01 4 nento detalhado e previamente subietilo e aprovado pelo Município de 
ACARÁ, desde que coinprovaQa J n-e idade deles; 

TvsÂoJosÉN°12Õ 	

,! 
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Estado do Pará 
GQVJ' UNO MUNICIPAL DE ACARA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

dquer n'iço executado equivocadamente ou em desacordo com as orteiltações 
OU o as especificações constantes dos Anexos do Edital da TOMADA DE 

1.6 - solicitarq 
Anexos do Edital da TOMADA 

1.7 - atestaras 
da CONTRATANTE, especiln 

LA DECIMA - DOS 

2/201 8-2108Q2:. 

1.1 - ser responsável, 
dos serviços objeto deste contrato, tais 

a) sàhlrÏcis; 
b) seguros de; 
C) taxàs, impo 
d) inçleniz-açõí 
e) valçs-refeiç 
f) vjes-transp 
g) outras que 

1.2 - manter os seus 
qualquer vínculo empregatício c6m o 

1.3 - manter, ainda, 
imediatamente qualquer um dels 
(Y)NTRÂTÃNTP 

1.4 - responder 
terceiros, decorrentes de sua cuir 
essa responsabilidade a fiscalizaç 

1.5 - responder, 
CONTRATANTE, quando esses 

1.6 - arcar comi  

:ito o serviço recusado, de acordo: com as especificações constantes dos 
€n°2/2018-210802; 

'aturas correspofidentes 'e fiscalizar o serviço, por intermédio de servidor 
do para esse fim. 

OS DA CONTRATADA 

dos encargos previstos nos Anexos do Edital da TOMADA DE PREÇOS 

elação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução 
no: 

ente; 
e contribuições; 

entura venham a ser criadas e exigias pelo Governo; 

egados sujeitos as normas disciplinares da CONTRATANTE, porem, sem 

seus empregados identificados, quando: em trabalho, devendo substituir 
êja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplináres da 

anos causados diretamente à Administração da CONTRATANTE ou a 
o, quando da execução da reforma e adequação, não excluindo ou reduzindo 
icompanhamento pela CONTRATANTE,-,  

L, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da 
Mo ocasionados por seus empregados durante a execução ddos serviços, 

ecorrente de qualquer infração, seja qual: for, desde que praticada pôr seus 
o recinto da CONTRATANTE; 

e total responsabilidade pela - execução do projeto, pela resisência, 
struturas da obra a executar;  

os desenhos fornecidos para e-xecução dos serviços: 

TV SÃO JOSÉ N 120 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

	

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 	 11 
Z9 

1 	

1 

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

1.9 - reparar, corrigir, rmovcr, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 
serviços efetuados em que se verificar cn vícios, defeitos ad incorreções resultantes da execução ou dos materiais 
utilizados, no prazo máximo de 5 cinco)' dias ou no prazo paratanto estabelecido pela fiscalização; 

.10 - provkk'w ar, pai conta própria, toda a sinalização necessária à execução dos serviços, no 
sentido de evitar qualquer t'po de aíiderife;  

1.1 l - fornecer insialaçõ.s adequadas para a fiscalização dos serviços de reforma e adequação; 

1,12 - instalir unia plac de identificação da obra com os dads necessários e na forma da legislação 
rtinente: 

113 - remover . criiulhc e lodos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra, 
durante todo o período de execução e, eseciaImente, ao seu final; 

.14 - prestar a garantia cm relação aos serviços, exigida pelo presente Contrato, conforme o disposto 
no § 1° do art. 56 da Lei n° 8 66693: 

J. 1' - permitir, ai, ttnU os da CONTRATANTE e aqueles por ele formalmente indicados, acesso as 
suas instalações e a lodos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto; 

1.16 - com'n:L; à 1'6.riinistração da CONTRATANTE, por ecrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esc1areinwnbs que julgar necessário; 

1.17 - responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro de obras, 
vigilância, organização e nuLnuteiçãc' do esquema de prevenção de incndio, bem como outras construções 
provisórias necessárias, conTónTie rrvst nas Especificações Técnicas constantes do Edital da TOMADA DE 

,REÇOS no 2/2018-210802 

1 - respc i a flu ar-c idas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços 
pela CONTRATANTE e pelos atrasos ac carretados por esta rejeição, 

1.19 - rcsponsabiliiar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços contratados, bem 
como por ensaios kstes ou pro 	ne'.s anos, inclusive os mal executados, 

1.20 - provi clen :iar, às ,  suas expensas, atestado de similaiidade .de desempenho dos materiais 
apresentados, Junto a instituições ou kiidaçes capacitadas para este fim, quando do uso de similar ao descrito nas 
Especificações Técnicas consLnics d Edital da TOMADA DE PREÇQS n' 2/2018-210802, sempre que a 
fiscaliLação da CON FRATv;TFu'g: se':essário; 

1.21 - exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da:ART dos serviços a serem realizados, 
apresentando-a a l.'rnoade d.. li ..iil/lçao da CONTRATANTE, quando solicitado, 

1 22 - responsabilizar-se nela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, 

TV sÃo JOSÉ N° 120 



1. À COM RATADA cÂberá, 

li - assumir lit'Spon' 
ação social e trabalhista' em 

nenhum 
 

vinculo eiiipregatícic 

12 - assun'irtniheni 
'o especifica de acidon , is do t 
rrcr do fornecimci lo e do de 
nela da CONTRA1 ANTE; 

1 	- q1I:ii,i tnnç 

na 

no 

Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACABA 	 A 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1
H 

i'a e administrativa necessária para assegurar andamento conveniente dos 

ovação da Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, o(s) nome(s) e o(s) 
t. tpacidade técnica do responsável técnico que, porventura, venha a sustitiur 

a: mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados à partir 
n .cnto Definitivo, conforme artigo 618 do Código Civil Brasileiro; 

lo de gar.tntia de que tratam os itens 1.24 e desta Cláusula, a CONTRATADA 
cadas' ro de empresas suspensas de partcipar em licitação realizada pelo 

s 
 

da CONTRATANTE no prazo mnimc de 15 (quinze) dias, contado da 

to Øa a execução dos serviços de reforma e adquação, em compatibilidade com 
idçàes de habilitação e qualificação e,xigidas na TOMADA DE PREÇOS n° 

HA, como parte de sias obrigações:, 

te Contrato no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

ir, os danos causados as vias ou logra doures públicos; 

iCil nies ou empecilhos, porventura existentes no local da obra; e 

t 11 is normas regulamentadoras sobre Mddic na e Segurança do Trabalho 

AS OBfflGL&ÇÕES  SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

t a i

a idacte por todos os encargos previdenciastos e obrigações sociais previstos 
; obi 'gando-se a salda-los na época prepria, vez que os seus empregados não 

m a CONTRATANTE;  

sp4nsabilidade por todas as pravllências e obrigações estabelecidas na 
o quando, em ocorrência da espt,çie, forem vitimas os seus empregados 
n10 dos serviços ou em c&iex4o com eles, ainda que acontecido em 

argos de possível deman& trabalhista, civil ou penal, relacionados a 
nculada por prevenção, cone *ãd $ continência; e 

obrigando-se a prestar assistência te 
trabalhos; 

1,23 - submeter à api 
dado(s) derponstrativo(s) da r pe iiv 
o originalmente indicado; 

1.24 - garantit, pelo p 
da data da emissão do Termo de iecel 

1.25 - dun.it o p;río 
deverá, ,;ob pena de ser in 'ii da n 
CONTRATANTE atender aos c!ian 
çomunicação oficial; e 

J.26 - mamei, durante 
as obrigações assumidas. toda', aQ CO, 

22018-210802. 

2. Caberú, -ainda, à CONTRA11  

2.1 - efetuar o tegistro 
- CREA; 

2.2 - indenizar ou restá  

13 - nmaneja' qPaic; 

2.4 - cuniprir :acth um, 

nsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da eÇcução 
deste 



11-e 
a 

1 	 j-eexpre 
ouver prçvia utização da 

é vedad 

2:3 : 1  

SERVIÇOS 

1. Caberá à CONTRA 
ART relatiVa-aosi serviços objé4 

2,,.,Ú repotisável téc4 
CONTRATADA e deverá ser 
2/2018-210802. 

ÇLÁUS ui.s. DÉC IMA QUAW. 

1. Durqnte o período dei, 
acompanhados e fiscalizados por 
terceiros para assisti-la e subsidiá. 

1 1 - nrnmnv.r 

atestar os 
efeito de pagamento 

que essa ri 

18,9 Estado do Pará 
(4JVFRNO %u:N1c1p t. DE ACARA 

FUNDO MUNICIPAL 1W 5 4UDE 

2,,A inadimplência da 
transfere a responsabilidade p cr seu w 
deste Contrato, razão pela qu d ÇONT 
ou passiva, com a CONTRATA  

CLAUSULA DECIMA SEG FT1MHÁ - LS OB1IIGAÇOES GERAIS 

rvar, também, o seguinte: 

ADA, com referência aos encargos estabelecidos na Condição anterior, não 
mento à Administração da CONTRATANTE, nem poderá onerar o , objeto 
JADA renuncia expressamente a .qualquer vínculo de solidariedade, ativa 

-oibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pèssoal do 
contrato; 

ibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se 
io da CONTRATANTE; e 

tação total dos serviços objeto deste Contrato; 

ação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada pela 

DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS 

lenciar, junto ao CREA, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica-
e licitação, .de acordo com a legislção vigente. 

serviços a serem desenvolvidos devera ter vinculo formal com a 
ifase de habilitação do certame l7citatono da TOMADA DE PREÇOS n° 

COMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

deste Contrato, a execução dos serviços de reforma e adequaçã9 serão 
da CONTRATANTE, para tanto, instituída, permitida a contratação de 

rmações pertinentes a essa atribuição, devendo: 

es das etapas executadas, observr.do  o disposto no Cronograma Físico- 

s referentes a conclusão de cada, etapa, nos termos deste Contrato, para 

tização dos serviços, o Titular da CONTRATANTE ou outro servidor 
qualquer trabalho que esteja • sendo executado em desacordo com o 
necessária. 

r preposto, a ser submetido,' à aprovação da Administração da 
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• 	Estado doPará 
'VERNO MUNICIPAL DE ACARÁ. 	

eRu- 

,(, ~gencia

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

 deste Contrato, para representa-la sempre que for necessário ,,  CONTRATANTE, durante o pcti 

4. A CONTRATADA 
no CREA aceito pela Admini 
próprio, para 

1
representá-la semp 

5. O representante da C ,  
execução dos serviços meneio :  
observados.

, 
	1 

6. As decisões e prõ 
deverão ser solicitadas a seus 

1 Após ::,concluído, 
CONTR4%TANTE, mediante 
contados .do:rec.ebimento da 

competentç, mediante termo 
dias úteis, necessário à obsi 
observado o dtspQsto no art .  

3.0  s serviços somen 
as obrigações asswmidas pela 

Ler no local da obra, durante a sua execução, 01 (um) engenheiro inscrito 
CONTRATANTE, que na ausência do responsável técnico, se não for o 
tecessário. 

LNTE anotará em registro próprio t  odas as ocorrências relacionada com a 
-intimando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

que ultrapassarem a competência do representante da CONTRATANTE 
s!e.m tempo hábil para a adoção das metdas  convenientes 

RECEBIMENTO DA REFORMA 

deste contrato seta recebido provisoriamente pela Administração do 
unstanciado, assinado pelas partes, no 1) 

 
azo de ate 10 (dez) dias úteis 

escrita encaminhada pela CONTRA±AD4 a CONTRATANTE 

bjcto deste contrato será efetuado por Comissão designada pela autoridade 
<à4o, assinado pelas partes, após o décurso do prazo máximo de 30 (trinta) 
a vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
•O°°tY. 

iderado concluídos e em condiç&s de ser recebidos, após cumpridas todas 
DA e atestada sua conclusão pêla CCNTRATANTE. 

'ESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

aturas referente as etapas dos serviços executados objeto deste Contrato 
d0 ignado para esse fim 

ESPESA 

serviços objeto deste Contrato, rn4hante a emissão de notas de empeito, 
Exercicio 2018 Projeto 2201.10 3010002 1 040 Construção,Reforma e 
, Classificação econômica 4490 51100  Obras e instalações 

tos subseqüentes, quando for o ca, :  será alocada à dotação orçam entária 
a ser consignada a CONTRATANTE, na Lei Orçamentaria do Município .  

ACAMENTO 

'-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitará à CONTRATANTE 
vez medidos os serviços pela fiscalização, a CONTRATADA apresentara 
ação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem 
que nominal ao credor no prazo de, lã (dez). dias contados da apresentação 

l. A atestaçào das ncras E' 
caberá ao CONTRATANTE ou sei 

I.ÁUSULA DÉCIMA SÉTÉMA - 

1. A despesa com a CÃ aça  
está U cargo da dotação orçamei 
Ànmliacão de Unidade de Saãde-US 

1 - A desp 
prevista 

a mc 
nota 

dos 
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ii. 	 Estado do Pará 
' OVERNO MUNICIPAL DE ACAFLt 	 ft 	' 

FUNDO MUNICIPAL DE SAIBS 

1,4 - Somente scrào pa; os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização,- 

1.2 - as mediçs seio1 fetuadas pela fiscalização, obedecendo-ser seguinte: 

1.2.1 1 qüixzen' imente, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, quando serão 
feitas as medições pela (omiss:,o hsc 'lizadora da CONTRATANTE, considerando-se os serviços efetivamente 
executados e por cia aprcvcdes ..tcinnnif por base as especificações e os dtsm'ios do projeto; 

12.2 . s&o 4 tidos os Boletins de Medição dos Serviços, em duas vias, que deverão ser 
assinada.; com o De acordo dii 	ponie 1 Técnico, o qual ficará com uma UM tias; 

e' es deverão ser solicitadas pela COi"TRÂ' ADA até o 3° (terceiro) dia útil 
mês subsequente i. a fiscdilpfo e 2 (doi s) dias úteis para executar inidiy 

1.3 - A crité j, a f's Jzaç-4o e no exclusivo interesse da CONI RATANTE, as medições poderão 
ser feitas considerandose os matcrni - equipamentos fornecidos e depositados no canteiro da obra. Neste caso, o 
valor a ser levado cm conta 1  pd4 t de pagamento será o custo as matcriais e equipamentos constante das 
composições de custos unitátios 'rs idas pela CONTRATADA: 

	

1.3 1 4r.':1d 1 	por custo a cotação de preço apresentada pela CONTRATADA natkt 
TOMADA DE PREÇOS n" 2 	%.2i )2, menos o BDI contratual: e 

hi iati o aos materiais e equipamentos, ben4 ainda, a parcela dos serviços 
relativos à mão-de-obra e res 9 v 	

1 , 1

. serão pagos após a efetiva e completa aplicação dos materiais e instalação 
dos equinamcntos. 	1 

	

1.4 - as r1ota fi3' 	faturas deverão ser emitidas e cntivgues pela CONTRATADA 4 
CONTRATANTE, para fim' de !i9u,d o pagamento, até o dia 22 de cada Iriès, de feriria a garantir o recolhimento 
das importâncias tetidas relia a:  e ibuição prcvidcnciária no prazo esnoekcitlo na alínea "b", inciso 1, arti go 
30, da Lei ri" 8.2 l29l. 

1.4. 1  !SÓ ëasu e as notas fiscais/faturas serem emitidas e,entregues à CONTRATANTE em 
data posterior à indicada noi 	or seta,  imputado à CONTRATADA o pagamento dos eventuais encargos 
moratórios decorrentes. 	1 

1.5 - O paga 	to 

ir!;ta/nota

1  dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota 
fiscal/fatura atestada por sujviddr deado, conforme disposto no art. 67 da Lei n° 8.666/93, e verificação da 
regularidade da CO\TRATAØJ iuntSeguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
CRF. . 

2. O pagamentoda prfiuieiru F fiscal somente poderá oc r se acompanhada dos comprovantes 
dos seguintes documentos 

2.1 - Registro d obrai Cli 

2.2 - Mairíuln4a obra i o INSS -  e 

1 	
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Estado doPará 
G JVERNO MUNICIPAL DE ACARA 	

" 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 	 (ilçzis  2'?? 

fi 

ReIaço dos Emprgados - RE. 

3 A CONTRATANTE reLnaku o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços 
executados, os equipamentos ou os iais fornecidos não estiverem em p.rfeitas condições de funcionamento ou 
de acordo com as especificações apresc4adas e aceitas. 

4. A CONTRATAXTE poder iaeduzir da importância a pagar otvalores  correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela C 1NTRATiA nos termos deste Contrato. 

5. Nenhum pagamerdL será efealado â CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obigação 
financeira e previdenciária, sw que isç gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação de 
penalidade à CONTRATANTE 

6. Nos casos de evetuais atris de pagamento, desde que a COTR TADA não tenha concorrido de 
Iguma forma part unto, ítea com enciPhado  que o índice de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, 

entre a data acima referida e a eorrd4ondente ao efetivo adimplemento da p rcela, será calculada mediante a 
aplicaçio da egurnte formula 

EM=INxVP 

Onde 

EM = Fricargos moratorio 	1 
N = Número de dias entre a dp.0 previstpara o pagamento e a do efetivo pagainen o; 
VI? = Valor da parcela a ser Øaga. 

1 = taxa dcompensaç3o tmancur t = 010016438 assim apurado:  

I=(T\ 100) 1=6 100) j l =000q6438 

365 	36S 	 I 
Percentual da taxa anua, 1 6%. 

6 1 - A compensação financeira prevista nesta Clausula será inclui Ia na fatura/nota fiscal seguinte ao 
da ocorrência. 	 1 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA At2TERAÇÃO DO CONTRATO 

1. O presente Contrato poderá r alterado, n 
eresse 	

os casos previstos no aigo. 65 da Lei n° 8.666/93, desde que 
haja int 	da Administração da CONTRATANTE, com a apresentação.,das c evidas justificativas, adequadas a 
este Contrato. 

2. A CONTRATANTE poderá aterar unilateralmente este contrato nas seguintes casos: 

2.1 - quando hoiLvcr modificação do projeto ou das especifiéaçõ s, para melhor adequação técnica 
aos seus obietivos;  e 
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- nenhum 

ii -. nenflun 
supressões resiltantes do 't_oi 

2. EM caso de supres 
dos trabalhos, estes deverão' 
monetariamente corrigidos, 
desde que regularmente comj 

valor 

2, ?i 
defesa, ap4jçiar 

Estado do Pará 
WERNO MUNICIPAL DE ACAItÁ 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

Issá a modificação do valor contratual cm decorrência de acréscimo ou 
to, 	limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitações. 

liMEITI, 	OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 

traç da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser 
e dde 5% (vinte e cinco por cento), confotme disposto no artigo 65, parágrafos l 

PAnA. fica obrigada a aceitar nas mesma condições licitadas os acréscimos ou 
os,' Ft 1

4 

o limite ora previsto, calculado sobre o valor contratado, e 

mi 
E 
 odera exceder o limite estabelecido besta clausula, e 

res 4 

 

poderá exceder 25% do valor inicial atualizado do contrato, salvo as 
entre as partes. 

S sek ços, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e posto no local 
os Ha  CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente comprovados e 
lo ca er indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, 

DAS PENALIDADES 

e4 ição dos serviços ou' o descumpi imento das obrigações estabelecidas neste 
'A ulta de 0,3% (zero virgula três por, cento) por dia e por ocorrência sobre o 
ixi4 de 10% (dez por cento), recolhida ,no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez 

1 do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a previa 
5 	ntes sanções 

Contrato, rec 
- multa 	lA 	por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução deste 
io prazo ¶k ' 	dias, contados da comunicação oficial; 

- Suspeii$oL ;..;.enfaria de participar em licitação 
)N IRA 	E, 	prazo de ate 2 (dois), anos, 

c1ara;p de iql'neidade para licitar ou contratar 
dekrclhiqantcs jLt pumçào ou até que seja pror 

a pc.atidade, p'U será concedida sempre que a C( 
es e (LpO decorn4o o prazo da sanção aplicada com 

s que sã Ce , rincipalmente, a CONTRATADP 

tv SÃO JOSÉ ?oi2o  

impedimento de contratar Com a 

a Administração Pública enquanto 
Ia a reabilitação perante a própria 
AJ'ADA ressarcir a Administração 

mi subitem anterior. 

sujeita às penalidades tratadas no 

- 

perdurarem os moti' 
autoridade que aplici 
pelos prejuízós reult 

3. Pelos moti 
item anterior: 



e 

no La 
da Lei 

Estado do Pará 
'VERNO MUNICIPAL DE ACA% 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

o da apólice de seguro 'contra risco de engenharia, conforme disposto na 

ão da obra, em relação ao prazo proposto e aceito; 

o cos prazos estabelecidos no CÀonograrLa Físico-Financeiro; 

[tuir qualquer material defeituoso empregado na execução da obra, que vier 
çâá não ocorrer no prazo maxinp de , (cinco) dias, ou no prazo pan tanto 
data da rejeição, e 

r ualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se 
s, u no prazo para[tanto estabelecido péla fiscalização, contado da data de 

alguma das Cláusulas e dos prazos estipulados neste Contrato e em sua 

CONTRATADA ficará sujeita, aluda, ao cancelamento de sua inscrição 
ANTE e, no que couber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV 

E!: reconhecida a força maior, dvidainente justificados e aceitos pela 
relação a um dos eventos a4ladps no item 3 desta Cláusula, a 
s mencionadas. 

nsão temporária de participar 4, FE, e declaração de. inidoneid$e p 
às à CONTRATADA juntanien - co 

RESCISÃO 

i tiarci4flçleste Contrato enseja  a sua 

& resdo contratual deverão, ser f 

iser: 

unilateral e escrito da Ádminis 
o . artigo 78 da Lei mencionada, .i 

entre as partes, reduzida à termo, 
%JTRATANTE; e 

ção e impedimento de contratar 
ia licitar ou contratar com a 
as de multa, . descontandô-a dos 

da licitação, desde que haja 

disposto nos artigos 77 a 80 

Ldos nos autos do prcesso, 

da CONTRATANTE, no casos 
tifi4:andose a CONTRATADA com a 



Estado do Pará 
VERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:. e 

legislação vigeute sobre a matéria'; 

gável deverá ser precedida, de autorização escrita e fundamentada da 

LS CONSIDERAÇÕES ESPÉÇÍFICAS 

ura existentes nas Especificações constantes do Edital da TOMADA DE 
pela CONTRATANTE 

cutados por mão-de-obra qualifi4da, devendo a CONTRATADA estar 
ondentes a cadá serviços constantes das Especificações. 

a executar fielmente os serviços' programados nas especificaç6es, não 
fita e concordância da CONTRA'iL&NTE. 

AO EDITAL E* PROPOSTA DA CONTRATADA 

da TOMADA DE PREÇOS n. °  2/2018-210802, cuja realização 
ante do processo hcitatorio n° 2/2018-210802, e aos termos das 

FORO 

la execução deste Jnstmment6 que não possam ser dirimidas 
Comarca do Município de ACARA, com exclusão de qualquer outro, por 
previstos no art. 102, Inciso 1, aljnea "d" da Constituição Federal. 

e foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor 
is quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, 
[as testemunhas abaixo, 

58tçrmi 

ra ïa  
tÇIR 

võ 5, p 

ak reso 

e\ferãoi 
B$T, 

L:, Este, Contrato fica: 
decorre da, autonzação da (t 
propostas gaÇONTRATAIV  

A- 

mais pr k.g4dÕJie  seja, 

ZLpWtrmeza e 
e forma, p'aIa•. .:QU :sürtam 1 

 

PA, emde ___________ de 

1. 
2. 
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