Setor de

MELGAÇO

Licitações e Contratos

E D I T A L D E L I C I T AÇ Ã O
PARTE A – PREÂMBULO
I. REGÊNCIA LEGAL:
LEI FEDERAL Nº 8.666/93, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM SUA REDAÇÃO ATUAL, E LEGISLAÇÃO
PERTINENTE
II.

ÓRGÃOS INTERESSADOS:
PMM / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

III. MODALIDADE:
Tomada de Preços

IV.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

nº 003/2018

2018.0307.1015/SELIC-PMM

V. Finalidade da licitação/objeto:
SELEÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARBAS PASSARINHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE
MELGAÇO/PA
VI.

Tipo de licitação:
( ) Por item
Menor Preço ( ) Por lote
( X ) Global

VII. Regime de execução:
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

VIII. Prazo de vigência do contrato:

IX. Local de abertura do certame:
Endereço: Av. Senador Lemos, 213 – Centro –
Melgaço/PA

4 (QUATRO) MESES
X.

Data e horário para início da licitação:
Data:

02 de abril de 2018

XI. Dotação orçamentária:
Unidade Gestora:
Ação
02.05

12.361.0038.1-028

Horário:

080:00 (oito) horas

Projeto/Atividade:
Construção e Reforma e/ou
Ampliação de Unidades Escolares

Elemento de despesa:
3.4.4.9.0.51.00.00

XII. Patrimônio líquido mínimo necessário:
R$ 43.274,24 (quarenta e três mil, duzentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)
XIII. Local, horário e responsável pelos esclarecimentos sobre este instrumento:

Horário:

Av. Senador Lemos, 2137 – Centro – Melgaço/PA

8:00 às 18:00 Tel.:

(91) 3637-1295

Fax:

Taxa de Recolhimento:

R$ 50,00

E-mail: pmm@melgaco.pa.gov.br

XIV. Local, data e horário da visita técnica
Endereço:

Rua 12 de Outubro, s/n – Centro – Melgaço/PA
Data: 28/01/2018

Horário: das 8:00 às 14:00
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Endereço:

Comissão Permanente de Licitação – 002/2018

Tomada de Preços

Comissão e portaria de designação:

MELGAÇO

Setor de
Licitações e Contratos

PARTE B – DISPOSIÇÕES GERAIS
1. OBJETO
1.1. A presente licitação tem por escopo o objeto descrito no item V do preâmbulo, conforme
especificações, quantitativos e condições constantes no Anexo I deste Edital.
1.2. O prazo de vigência do contrato, a contar da data da sua assinatura, está indicado no item VIII do
preâmbulo, admitindo-se a sua prorrogação nos termos do inciso II do art. 57 da Lei Federal nº
8.666/1993, observado o estabelecido no § 2° do art. 57 desta Lei.
1.3. O tipo da licitação está indicado no item VI do preâmbulo.
1.4. A contratação com a empresa vencedora obedecerá às condições da minuta de contrato constante
do Anexo V deste Edital.
1.5. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada,
não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
1.6. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta da dotação orçamentária
especificada no item XI do preâmbulo.
1.7. Os serviços objeto desta licitação não poderão sofrer solução de continuidade durante todo o prazo
da sua vigência, devendo ser executados por empregados da contratada, sob a inteira
responsabilidade funcional e operacional desta, mediante vínculo de subordinação dos trabalhadores
para com a empresa contratada, sobre os quais manterá estrita e exclusiva fiscalização.
2. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1. Somente serão admitidas a participar desta licitação as empresas que provem perante a comissão,
na data da abertura da licitação, que atendem a todas as condições exigidas no edital para
habilitação, observada a necessária qualificação e as demais exigências contidas neste Edital.
2.2. Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas temporariamente de
participar e de licitar com a Administração Pública ou ainda as declaradas inidôneas, na forma da lei.
2.3. Fica impedida de participar desta licitação e de contratar com a Administração Pública a pessoa
jurídica constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido
penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada
inidônea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.
2.4. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição,
celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro,
sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais.

4. CREDENCIAMENTO
4.1. Reputa-se credenciada a pessoa jurídica, cujo representante físico regularmente designado para
representá-la no processo licitatório, comprove que cumpriu todos os ritos do credenciamento.
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3.1. Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 no que for
pertinente.

Tomada de Preços

3. REGÊNCIA LEGAL DA LICITAÇÃO
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4.2. O credenciamento de sócios far-se-á através da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado do documento de eleição e posse
dos administradores.
4.3. O credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação de procuração por instrumento
público ou particular que contenha, preferencialmente, o conteúdo constante do modelo do ANEXO
III, devendo ser exibida, no caso de procuração particular, a prova da legitimidade de quem outorgou
os poderes.
4.4. Cada licitante poderá credenciar apenas um representante, ficando este adstrito a apenas uma
representação.
4.5. Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em original, cópia
autenticada ou cópia simples acompanhada do original, para que possa ser autenticada pela
comissão.
5. PROPOSTAS DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1. QUANTO À FORMA E VALIDADE
5.1.1.

Os documentos da proposta de preços e da habilitação deverão estar dispostos ordenadamente,
contidos em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados, indevassados, os quais deverão estar
rubricados pelo represente legal da empresa, ou por seu mandatário, devendo ser identificados no
anverso a razão social da empresa, os Itens de II a V do preâmbulo, além da expressão,
conforme o caso, Envelope A – Habilitação, ou Envelope B – Proposta de Preços.

5.1.2.

A proposta de preços deverá estar em original, datilografada ou digitada apenas no anverso, sem
emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo
representante legal da licitante, ou por seu mandatário, sendo necessária, nesta última hipótese,
a juntada da procuração que contemple expressamente este poder.

5.1.3.

Os documentos relativos à habilitação deverão ser apresentados em original, cópia autenticada ou
cópia simples acompanhada do original, para que possa ser autenticada pela comissão.

5.1.4.

As certidões extraídas pela internet somente terão validade se confirmada sua autenticidade.

O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências constantes
do Anexo I, em consonância com o modelo do Anexo II, expressando os valores em moeda
nacional – reais e centavos, em duas casas decimais, ficando esclarecido que não serão admitidas
propostas alternativas.

5.2.2.

Ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e o expresso por extenso, será levado
em conta este último.

5.2.3.

A proposta apresentada deverá incluir todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel
cumprimento do objeto desta licitação, inclusive todos os custos com material de consumo,
salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da contratada, como
também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive
ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos,
taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o
fiel cumprimento pela contratada das obrigações.
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5.2.1.
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5.2.4.

Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando a
condição de pagamento à vista, não devendo, por isso, computar qualquer custo financeiro para o
período de processamento das faturas.

5.2.5.

A proposta de preços terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data fixada no
item X do preâmbulo para início da sessão pública, facultado, porém, aos proponentes estender
tal validade por prazo superior.

5.2.6.

Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o
fizer.

5.2.7.

Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste instrumento, nem propostas
com preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.

5.2.8.

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste
Instrumento ou que consignarem valor global superior aos praticados no mercado ou com preços
manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua
viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com
os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto
do contrato.

5.2.9.

A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações
e dos documentos apresentados.

5.3. HABILITAÇÃO
5.3.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação:
a) de registro público no caso de empresário individual;
b) em se tratando de sociedades empresárias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com
suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados,
quando for o caso, dos documentos societários comprobatórios de eleição ou designação e
investidura dos atuais administradores;
c) no caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais
alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos
comprobatórios de eleição e investidura dos atuais administradores;
d) decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País,
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
5.3.2.

A Regularidade Fiscal será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;
d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de certidão expedida pela Secretaria
da Receita Federal e certidão da dívida ativa da União, emitida pela Procuradoria da Fazenda
Nacional;
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b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

Tomada de Preços
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e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.
f)
5.3.3.

Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho mediante a apresentação da Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas.
A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:

a) comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de um ou
mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado;
b) indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a
realização do objeto da licitação, conforme modelo do Anexo VII;
c) declaração do licitante de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme modelo constante do Anexo VI;
d) comprovação do licitante de que possui, em nome da empresa, atestado de responsabilidade técnica
para execução de serviço de características semelhantes às do objeto desta licitação ou de possuir,
em seu quadro, e na data prevista para a entrega da proposta, detentor de tal atestado, profissional
de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de tal
atestado.
5.3.4.

A Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser
atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da
apresentação da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O
licitante apresentará, conforme o caso, publicação do Balanço ou cópia reprográfica das páginas
do Livro Diário onde foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado, com os
respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial;
b) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização
da licitação, prevista no item X do preâmbulo, caso o documento não consigne prazo de
validade;
c) comprovação de patrimônio líquido no montante mínimo indicado no item XII do preâmbulo, à
data de apresentação das propostas, na forma da lei, admitida a sua atualização com base no INPC
do IBGE, permitindo-se, na hipótese de licitação por lotes, a demonstração da qualificação
individualizada para cada lote de interesse da proponente. Neste caso, ofertando a licitante
proposta para mais de um lote, o patrimônio líquido exigido será a resultante da soma de tantos
quantos forem os lotes ofertados.

6. PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
6.1. FASE INICIAL
6.1.1.

A sessão de abertura das propostas terá início no dia, hora e local designados no item X do
preâmbulo, devendo o representante da licitante efetuar o seu credenciamento, comprovando
que possui os necessários poderes para a prática dos atos inerentes ao certame.
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Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º
da Constituição Federal, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a
partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital.
Tomada de Preços
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6.1.2.

Concluída a fase de credenciamento, os licitantes entregarão o Envelope A - Propostas de
Preços, e o Envelope B – Habilitação.

6.1.3.

Iniciada a sessão de abertura das propostas, não mais cabe a desistência do licitante, salvo por
motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela comissão.

6.1.4.

A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será realizada
sempre em ato público, previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada
pelos licitantes e pela comissão ou servidor responsável.

6.1.5.

Todos os documentos contidos nos envelopes serão rubricados pelos licitantes presentes e pela
Comissão.

6.1.6.

O presidente da comissão fará, primeiramente, a abertura dos Envelopes A – Habilitação. A
Comissão de Licitação, então, conferirá e examinará os documentos de habilitação bem como a
autenticidade dos mesmos. A ausência de documentos e a apresentação dos documentos de
habilitação em desacordo com o previsto no item 5.3 e seus subitens, inabilitará a proponente.

6.1.7.

Se houver impugnação ou protesto por recurso, permanecerão fechados os envelopes de Proposta
de Preços, sendo devidamente rubricados por todos os presentes, para serem, posteriormente
recolhidos e guardados em poder da Comissão, até a designação de nova data para a abertura.

6.1.8.

Não havendo registro de protesto ou impugnação e desde que haja declaração expressa
consignada em ata de renúncia a recurso ou a apresentação do termo de renúncia de todos os
participantes, a Comissão prosseguirá no andamento dos trabalhos, procedendo à devolução dos
envelopes fechados aos concorrentes desclassificados, contendo a respectiva documentação de
Proposta de Preços, e procedendo a abertura dos envelopes “B” – PROPOSTA DE PREÇOS – das
empresas classificadas.

6.1.9.

O presidente da comissão fará, então, a abertura dos Envelopes B – Proposta de Preços, e verificará
a conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos e especificações do
instrumento convocatório com os preços correntes no mercado ou fixados pela Administração ou
por órgão oficial competente ou, ainda, com os constantes do sistema de registro de preços,
quando houver, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis.

6.1.10. A Comissão julgará e classificará as propostas, de acordo com os critérios de avaliação constantes
do ato convocatório, franqueando a palavra para que os licitantes registrem em ata seus protestos
ou impugnações que entenderem cabíveis, podendo ser apreciados e decididos de imediato, salvo
quando envolverem aspectos que exijam análise mais apurada.

Será adjudicado o objeto da licitação à empresa cuja proposta tenha o menor preço, em
conformidade com o tipo de licitação definido no item VI do preâmbulo, desde que atenda a
todos os requisitos exigidos para o pleno atendimento às condições deste Edital.

6.2.2.

No caso de empate entre duas ou mais propostas, será observado o disposto no § 2º do art. 45
da Lei Federal nº 8.666/93, procedendo-se, sucessivamente, a sorteio, em ato público, para o qual
os licitantes serão convocados, através de aviso publicado no D.O.E., vedado qualquer outro
critério de desempate.
Em caso de Sorteio lavrar-se-á ata específica.

6.2.3.
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7. RECURSOS
7.1. Será facultado aos licitantes, nos termos do art. 109 § 6º da Lei No. 8.666/93, interposição de
recursos, conforme situações, prazo e condições ali estabelecidos, decaindo do direito, se
ultrapassados os prazos previstos.
8. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
8.1. Depois de classificadas as propostas e concluída a fase de habilitação, a autoridade superior
competente examinará as vantagens da proposta vencedora, em relação aos objetivos de interesse
público colimados pela licitação, homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto
contratual ao licitante vencedor, em despacho circunstanciado.
8.2. Quando à licitação acudir apenas um interessado, poderá ser homologada a licitação e com este
celebrado o contrato, desde que esteja comprovado nos autos que o preço proposto é compatível
com o de mercado e sejam satisfeitas todas as exigências legais e regulamentares, bem como as
especificações do ato convocatório.
8.3. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.
9. CONTRATAÇÃO
9.1. O adjudicatário será convocado a assinar o termo de contrato no prazo de até 10 (dez) dias corridos,
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei, podendo
solicitar sua prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração.
9.2. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter todas as condições
de habilitação.
9.3. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o
contrato, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação
pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de
classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das condições de habilitação, procedendo à
contratação.
9.4. A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário
com poderes expressos.
9.5. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões
que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
na forma do inciso §1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

9.8. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as
atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento
nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu
valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento.
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9.7. A prorrogação do prazo de vigência, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993,
está condicionada à obtenção de preços e condições mais vantajosas e deverá ser realizada através
de termo aditivo.
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9.6. Por ocasião da assinatura do contrato, a empresa vencedora do certame deverá prestar garantia de
5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas no §
1º do art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93, ficando esclarecido que a garantia deverá ter seu valor
atualizado nas mesmas condições do contrato.
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10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
10.1. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta
corrente, no prazo de até 08 (oito) dias úteis contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura,
devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo
contratado.
10.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação da
fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da contratada.
10.3. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será
calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de
acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
10.4. O contratante descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou atrasos na execução
dos serviços ocorridos no mês, com base no valor do preço vigente.
10.5. As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos impostos
relacionados com a prestação do serviço, no mês anterior à realização dos serviços.
10. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO
11.1. A concessão de reajustamento, nos termos do § 8° do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, fica
condicionada ao transcurso do prazo de 12 meses da data de apresentação da proposta, mediante a
aplicação do INPC/IBGE e será procedida independentemente da solicitação do interessado.
11.2. A revisão de preços, nos termos do § 8° do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, dependerá de
requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído
com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser
instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
11. REGIME DE EXECUÇÃO
12.1. O Regime de Execução do presente contrato está definido no item VII do preâmbulo.
12. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
13.1. Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art.
7 da Lei Federal 8.666/93, bem como receber o objeto segundo o disposto no art. 73 da Lei Federal
8.666/93, competindo ao servidor ou comissão designados, primordialmente:
a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;

d) adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato;
e) promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a
competente habilitação para o recebimento de pagamentos;
f)

esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da
Administração, se necessário, parecer de especialistas;
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c) dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle, acompanhamento e avaliação
financeira de contratos e convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam
acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;
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b) transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de execução,
quando for o caso;
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g) cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação
financeira de contratos e convênios;
h) fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias;
i)

ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados da contratada, cuja
permanência seja inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora,
correndo, por exclusiva conta da contratada, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e
previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato imponha;

j)

solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a
execução do contrato.

13.2. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada de total
responsabilidade na execução do contrato.
14. PENALIDADES
14.1. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93,
sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas nos arts. 86, 87 e 88 do
mesmo diploma, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
14.2. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o
contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos
os seguintes limites máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se
a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado,
por cada dia subsequente ao trigésimo.
14.2.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
14.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado
faltoso.
14.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada responderá
pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.

14.3. Será advertido verbalmente, pelo presidente da comissão, o licitante cuja conduta vise perturbar o
bom andamento da sessão, podendo essa autoridade determinar a sua retirada do recinto, caso
persista na conduta faltosa.
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14.2.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
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14.2.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente
do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
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14.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento
de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos no art. 87 da Lei Federal
8.666/93.
14.5. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta as naturezas e a gravidade da
falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.
15. RESCISÃO
15.1. A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais
e as previstas na Lei Federal 8.666/93.
15.2. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados
nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal 8.666/93.
15.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal 8.666/93, sem
que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que
houver sofrido, na forma do § 2º do art. 79 do mesmo diploma.
16. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
16.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei Federal 8.666/93.
17. IMPUGNAÇÕES
17.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar, perante a autoridade máxima do órgão ou entidade
licitante, o instrumento convocatório por irregularidade na aplicação da Lei Federal 8.666/93,
devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos
envelopes das propostas, cabendo à Administração julgar a impugnação em até 03 (três) dias úteis,
sem prejuízo da faculdade de representação ao Tribunal de Contas.
17.2. Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, as falhas ou irregularidades do instrumento
convocatório, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data prevista para
recebimento dos envelopes e início da abertura dos envelopes das propostas, hipótese em que tal
impugnação não terá efeito de recurso.
17.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório
até que seja proferida decisão final na via administrativa.
17.4. A desclassificação do licitante importa a preclusão do seu direito de participar das fases
subsequentes.
17.5. Se reconhecida a procedência das impugnações ao instrumento convocatório, a Administração
procederá a sua retificação e republicação, com devolução dos prazos.

19. DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a comissão, se
necessário, modificar este Instrumento, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindose o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
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18.1. A visita deverá ser procedida por engenheiro civil ou arquiteto da empresa a partir da publicação
deste edital e/ou de sua retirada até a data indicada no item XIV do preâmbulo.
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18. VISITA TÉCNICA
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19.2. É facultado à comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
19.3. Os casos omissos serão dirimidos pela comissão, com observância da legislação em vigor.
19.4. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de
Melgaço, Estado do Pará, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja (observando
o imperativo legal do art. 55, § 2º, da Lei nº 8.666/93).
19.5. São partes indissociáveis deste Edital os seguintes anexos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Especificações Técnicas do Objeto;
Modelo de Proposta de Preços;
Modelo de Procuração para a Prática de Atos Concernentes ao Certame;
Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
Minuta de Contrato;
Modelo de Declaração de Vistoria;
Modelo de Indicação das Instalações, do Aparelhamento e do Pessoal Técnico.
Melgaço, 12 de março de 2018.
FÁBIO PACHECO DE SOUZA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

VISTO:
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ANEXO I
MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MEMORIAL DESCRITIVO

CADERNO DE ENCARGOS E
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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JARBAS PASSARINHO

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
MEMORIAL DESCRITIVO
1 - Construção da E. M. E. F Jarbas Passarinho
A presente construção consta dos seguintes tópicos:

*
*

*
*
*
*
*
*

*
*

*
*

*

Serviços preliminares
Movimento de terra
Fundações
Estrutura
Paredes e Assoalho
Cobertura
Forro
Esquadrias/ Ferragens
Instalações elétricas
Instalações hidráulicas
Pintura
Diversos
Limpeza

(

'

•

2- Especificações Técnicas
Objetivo:
Estas especificações têm por objetivo regulamentar a ex<ecução dos serviços de
engenharia para construção da· E. M. E. . F JARBAS PASSARINHO, na Sede do
Município de Melgaço - P A.
Deverão ser obedecidas todas as recomendações c \ Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, para execução dos serviços espe 1fica.dos.

Generalidades:

*
*
*
*

Os materiais empregados na obra serão armazen~dos
modo a não prejudicar o
trânsito de pessoas e a circulação de outros matériais.
A mão-de-obra utilizada será de primeira qualidade.
Poderá ser impugnado pela fiscalização todos os trabal )S que não satisfaçam as
condições contratuais.
Todos os materiais e equipamentos especificados ne;te memorial podem ser
substituídos por similares, desde que tenham o conhecimento da fiscalização.

SERVIÇOS TÉCNICOS.

1 - Serviços preliminares

Execução de limpeza do terreno, com roçagem e denubadas com remoção dos
entulhos para construção de gabarito para locação de toda a obra.
2- Movimento de terra

Execução de escavação manual de valas para que seJam executadas as
fundações.

3- Fundações

As fundações serão executadas com chapús de madeira de lei com dimensões 30
x 30x 15cm, formando radier para receber os pilares em madeira de lei. Os pilaretes em
madeira de lei terão espaçamento de 1,20m.
4 - Estrutura

Todas as estruturas da construção serão em madeira de lei (Acapú,
Maçaranduba, Angelim Vermelho, Esteios, Frechais, Longarinas, etc, todas devem ser
parafusadas).
5 - Paredes e Assoalho

Nas paredes devem ser usadas tábuas escama em madeira de lei (Cupiúba), o
assoalho com tábuas macheadas em madeira de lei (Sucupira ou Cupiúba), as varandas
terão assoalho em frechais plainados todos em madeira de lei (Acapú, Angelim
Vermelho, Massaranduba), os wc' s terão piso em concreto lajotado, as paredes em
alvenaria rebocadas e revestidas com lajota cerâmica até l ,OOm de altura.
6 - Cobertura

A estrutura da cobertura deverá ser feita com frechais, longarinas, pernamancas
e caibros todos em madeira de lei (Acapú, Angelim Vermelho, Maçaranduba). A
cobertura será com telhas ecológicas onduline que deverá ser executada de acordo com
o fabricante.

7- Forro
O forro terá estrutura em madeira de lei com espaçamento do barroteamento
sendo 40 em e o fechamento em lambril de PVC.

8- Esquadrias/ Ferragens
Todas as esquadrias (Portas, janelas, venezianas, balancim) serão todas em
madeira de lei . As ferragens devem ser da marca aliança, sendo as portas com
dobradiças de 3 llz" e as janelas 3".

9 - Instalações elétricas

Deverão ser feito circuitos independentes para cada ambiente da escola, sendo
que cada sala de aula deverá ter 03 tomadas, OI interruptor e 06 luminárias tipo
P AFLON com lâmpada econômica PL.
1O-Instalações hidráulicas
Os banheiros terão vasos sanitários com caixa acoplada, os lavatórios sem
colunas com torneira inox e porta papel higiênico. A fossa deve ser em concreto armado
e a bancada da copa em alvenaria com pia inox.
11 - Pintura

As paredes, as esquadrias e o guarda-corpo serão pintados com esmalte sintético
sendo três demãos nas cores amarelo, azul e branco . O madeiramento dos telhados das
varandas será pintado com tinta acrílica na cor branca.
12 - Diversos
Cada sala de aula terá um quadro negro em compensado 18mm pintado na cor a
definir.
O guarda-corpo terá seu fechamento em réguas de madeira de lei.
A estrutura para caixa d' água terá mesa 2,50 x 2,50m em madeira de lei.
O abrigo para o grupo gerador 2,50m x 2,00m em madeira de lei com cobertura
com telhas onduline.
O trapiche para embarque e desembarque dos alunos será 5,00 x 4,00m com
guarda-corpo e cobertura onduline.
A copa, a administração e os wc' s serão protegidos por grades de ferro de Y2 .
13- Limpeza

A obra deverá ser entregue limpa sem r

s de materiais de construção.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA E. M. E. F JARBAS PASSARINHO
COMPOSIÇÃO DE BDI (%)
DISCRIMINAÇÃO
%
IT.
1 Administração central
2 Lucro bruto
3 Tributos
4 Despesas financeiras
5 Seguros/ imprevistos
2,000%
6 ISS
7 COFINS
3,000%
0,650%
8 PIS
0,380%
9 CP11F
TOTALDOBDI

%
8,500%
7,500%
6,030%
1,500%
1,450%

25,0%

PROJETO ESCOLA 08 SALAS DE AULA, COPA, DEPÓSITO MERENDA, WC'S,
ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO E,M MADEIRA ~
PL~HAORÇAMENT~
Prefeitura Municipal

de Melgaço

I

I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITE~

P. UNITÁRIO
CÓDIGO

1.0
LI

10008

Limpeza do terreno

10009

Locação da obra ã trena

l.3

11340

Placa da obra tipo banner

P. TOTAL

RS

RS

30010

3

Escavação manual de valas até I ,SOm profundidade

4

5.095,05

985,20

R$

1,36

R$

1.339,87

808,32

RS

3,49

RS

2.821 ,04

6

RS

155,69

RS

934,14

RS

6.209,25

m'

182,84

R$

33,96

R$

6.209,25

RS

33.750,00

RS

33.750,00

RS

69.690,00

FUNDAÇÕES
cotação Estacas para estrutura de assoalho com 2.50m

RS

nt2
m•
nt2

MOVIMENTO DE TERRA

2

3. 1

QUANT.

SERVIÇOSPRELUMINARES

1.2

2.1

UNID.

DISCRIMINAÇÃO

m.L

1.350,00

RS

25,00

ESTRUTURA

4.1

cotação Esteios de acapú para atracação e sustentação do telhado

m.L

760,00

RS

25,00

R$

19.000,00

4.2

cotação Frechais (Embarrotamento do assoalho/ atracação)

m.L

1585,00

RS

14,00

R$

22.190,00

4.3

cotação Longarinas (Atracação da parte superior da cstrutura/estrutra piso)

m.L

950,00

RS

30,00

R$

28.500,00

761 ,81

R$

45,00

RS
RS

34.281,45

106,80

R$

43,86

R$

4.684,25

5

PAREDES E ASSOALHO

78.754,18

5. 1

cotação Parede em madeira de lei (Escama) com estrutura em pemamancas

5.2

60046

5.3

110763 Reboco paulista

m•
m2
m2

145,80

RS

30,41

R$

4.433,78

5.4

110644 Revestimento cerâmico

m•

48,52

R$

60,84

R$

2.951 ,96

5.5

cotação Assoalho em madeira de lei

m•

727,82

R$

40,00

R$

29.112,80

5.6

50039 Concreto com tela piso WC

m'

1,2

R$

1.514,85

R$

1.742,08

5.7

130119 Piso cerâmico

mt

22,84

R$

67,77 R$

1.547,87

RS

89.972,06

nr

927,85

RS

42,30

R$

39.248,06

m•

927,85

R$

48,00

R$

44.536,80

Alvenaria cutelo

COBERTURA

6

Estrutura em madeira de lei para telha onduline

6.1

70053

6.2

cotação Cobertura telha onduline

6.3

cotação Cumeeira ondulinc

6. 4

70827

7
7. 1
7.2

Lambrequim

m.L

42,90

R$

28,00

RS

1.201,20

m.L

249,30

R$

20,00

R$

4.986,00

RS

34.380,12

FORRO
140348 Barroteamento

mz

545,37

R$

30,94

R$

16.873,75

141336 Forro emPVC

m•

545,37

R$

32,10

RS

17.506,38

RS

16.183,60

ESQUADRIAS

8

9064 1 Porta em madeira lambrizada

m2

28,62

RS

220,00

R$

6.296,40

8.2

cotação Venezianas em madeira de lei

m>

99,72

R$

80,00

R$

7.977,60

8.3

90641 Balancinho em madeira de lei

m>

4,08

R$

220,00

R$

897,60

8.4

90641

4,60

RS

220,00

R$

1.012,00

8.1

m>

Janela em madeira de lei

~

rt

-'

FERRAGENS

9
9.1

100226 Ferragens para porta externa

9.2

100228 Ferragens para banheiro

9.3

100289 Ferragens para janela

w

RS

2.474,50

R$

1.581 ,58

13

R$

121,66

conj.

5

R$

102,52

R$

512,60

conj.

4

R$

95,08

R$

380,32

RS

20.536,93

conj.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.1

170081 Ponto de luz com rede (incl tubulação ex fiação)

pt.

72

R$

126,07

R$

9.077,04

10.2

170081 Ponto de tomada/ interruptor (incl tubulação ex fiação)

pt.

30

RS

126,07

RS

3.782, 10

10.3

cotação Luminária P AFWN

wtid.

12

RS

75,00

R$

5.400,00

10.4

170322 Centro de distribuição para 24 d.isjuntores

unid.

2

R$

391 ,93

R$

783,86

10.5

171 523 Tomada 2P+T (sem fiação) 20A

unid.

30

R$

18,28

RS

548,40

10.6

170334 Interruptor 2 teclas simples (sem fiação)

unid.

8

R$

20,83

R$

166,64

10.7

170332 Interruptor I tecla simples (sem fiação)

unid.

5

11, 17

RS

55,85

10.8

170326 Disjuntor 1P 10 a 30APADRÃODIN

unid.

30

RS
RS

14,64

R$

439,20

10.9

170338 Disjuntor 3P 15 a SOA PADRÃO DIN

unid.

4

R$

70,96

R$

283,84

RS

19.120,46

pl

14

RS

176,73

R$

2.474,22

11

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

11.1

180299 Ponto de ág~ (Incluindo tubos e conexões)

11.2

180214 Ponto de esgoto(incl tubos conexões ex ralos)

pt.

8

RS

172,43

RS

1.379,44

11.3

190609 Vaso sanitário com caixa acoplada

unid.

5

R$

462,22

R$

2.311 , 10

11.4

190232 Lavatório sem coluna completo

unid.

6

R$

342, 19

R$

2.053,14

11.5

190636 Pia 0 1 cuba aço inóx completa 2,0m

unid.

1

R$

524,75

R$

524,75

11.6

180548 Fossa em concreto armado ISO pessoas

unicl

I

R$

10. 163,86

R$

10.1 63,86

11.7

190797 Porta papel higiênico - Polipropileno

unid.

5

R$

42,79

RS

213,95

RS

31.852,85

15,40

RS

27.029,77

PINTURA

12
12. 1

150588 Esmalte sobre madeira com selador (Paredes InU Ext + Esquadrias)

m'

12 .2

150588 Pintura esmalte guarda-corpo

12.3

150180 Pintura acrílica madeiramento telhado das varandas

R$

m•

86,20

RS

15,40

R$

1.327,48

m,_

225,%

R$

15,47

R$

3.495,60

RS

23.118,04

DIVERSOS

13
13.1

1755,18

unid.

250250 Quadro negro em compensado pintado

8

R$

350,00

R$

2.800,00

98,58

R$

4 .248,80

R$

4.500,00

13.2

250585 Guarda-copo em madeira de lei h=1 ,00m

m.L

43, 10

R$

13.3

cotação Estrutura caixa d'água em madeira de lei

unid.

1

RS

4.500,00

13.4

181504 Reservatório em fibra de vidro 2000 litros

unid.

I

R$

1.371 ,69

R$

1.371 ,69

13.5

181479 Bomba d'água 3/4cv

unid.

]

RS

1.104,48

R$

1.104,48

13.6

250646 Casa do grupo gerador em madeira

unid.

1

R$

4.800,00

R$

4.800,00

m'

21 ,46

RS

200,05

R$

4.293,07

RS

1.605,36

RS

1.605,36

RS

432.742,40

13.8

14
14 .1

90071

Grade de ferro 1/2

LIMPEZA FINAL
m'

270220 Limpeza final e entrega da obra

TOTAL GERAL

'(
Dener Flex
Enif. Civil CRE

coNFEA- 1

802,68

RS

2,00

M
OBRA:
LOCAL :
DATA :
PERIODO:

PROJETO 'ESCOLA 08 SALAS DE AULA, COPA. DEPÓSITO MERENDA. WC'S, ADMINISTRAÇÃO Ei REFEITÓRIO EM MADEIRA
MUNICÍPIO DE MELGAÇO - PA
JANElR0/2018
150 DL-\8 OPERACIONAIS

CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEffiO
ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PESO%

VALOR DO
SERVIÇO

t•MES
% MES

RS

J•MES

2"MES
%1\TES

I

SERVIÇOS PRELTh!INARES

1,18%

5.095,05

100,00~.

5.095,05

2

MOVIMENTO DE TERRA

1,43°·o

6.209.25

50,oo•.

3. 104,62

5o,oo•.

RS

FUNDAÇÕES

7,80~.

33.750,00

50.00%

16.875,00

5o,oo•ó

16.875,00

4

ESTRUTURA

16, 10°o

69.690.00

20,00~.

13.938,00

6o,oo•.

41.814,00

5

PAREDES E ASSOALHO

18,20°~

78.754, 18

COBERTURA

7

FORRO

8
9

lO

15,00%

__.rMES
RS

%MES

RS

s•MEs
%MES

RS

3.104,62

3

6

VoMES

2o,oo•.

13.495,81

13.938,00

25,oo•.

19.688,54

5o,oo•.

39.377,09

35,00%

31.490,22

50,00~.

44.986,03

15,00°o

5.157,02

85,oo•.

29.223,11

25,oo••

19.688,54

9.710, 16

20,79%

89.972,06

7,94°o

34.380, 12

ESQUADRIAS

3,74~.

16. 183.60

4o,oo•.

6.473,44

60.00%

FERRAGENS

0,57~.

2.474,50

40,00%

989,80

60,00~.

M84.70

INSTALAÇÕES ELÉTR1CAS

4,75°~

20.536,93

3o,oo•.

6. 161,08

35,00%

7. 187,93

35,00~.

7. 187,93

so,oo•.

9.560,23

11

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

4,42%

19. 120.46

50,00%

9.560,23

12

PINTURA

7,36°o

31.852,85

5o,oo•.

15.926.43

50,00'lo

15.926.431

13

DIVERSOS

5,3 4°~

23.118.04

50,00~.

11.559,02

50,00%

11.559,021

0,37°o

1.605,36

100,00%

1.605.36

14

Lll\.TPEZA FINAL

SOMA

100,00%

432.742,~0

TOTAIJ GERAL SIMPLES
TOTAL GERAL ACUl\lULADO

!

9,02%
9,02°/~
~

1

39.012,67
3!].012,_6_?

85.995,09
200.297, 19

75.289,-13 19,87%
17,-10%
26!_41 o/~ 114.302~1!_ '---16J9%

38,19%
84,48%

"~~ o.~s
~e~

1

~\e~~,c:)~~rooR ~

nel\e .. c~ .
v

.Jl

~(\~ .

~

o~~

~-

rP~t(

A

\

1'2-t.1'Y

o"

165.283,06
365.580,26

15,52%
100,00%

67.162,14
432.7-12,40

1
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ANEXO II
MODELO DE CARTA PROPOSTA DE PREÇOS
Modalidade de Licitação
Tomada de Preços

Número
003/2008

À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Melgaço
Referência: Tomada de Preços n.º 003/2018-CPL/PMM
Construção da Escola Municipal Jarbas Passarinho, localizada no Município de Melgaço/PA
Prezados Senhores,
Tendo examinado as condições da Tomada de Preços e dos Anexos que a integram, para a
execução da mencionada obra (incluindo os materiais e serviços), nós, abaixo assinados, propomos
executar e concluir as obras previstas na mencionada Tomada de Preços, pelo preço global de R$ ______
(_______________________________________________).
Outrossim, declaramos que:
a) temos conhecimento do local onde serão executadas as obras;
b) aceitamos todas as condições impostas pelo Tomada de Preços e seus anexos - as obras serão
executadas e concluídas dentro do prazo fixado na Tomada de Preços;
c) esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais,
ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à
perfeita execução de toda a obra;
d) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado
da data final prevista para sua entrega.
Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá em um compromisso de nossa parte, observadas
as condições da Tomada de Preços.

_________________, ________de _______________ de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO | Setor de Licitações & Contratos
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Tomada de Preços

_______________________________
(assinatura)
___(nome por extenso)___
___(cargo)___

MELGAÇO

Setor de
Licitações e Contratos

ANEXO III
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS
CONCERNENTES AO CERTAME
Modalidade de Licitação
Tomada de Preços

Número
003/2018

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o (a) Senhor (a)
....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do
Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua
..................................................., nº ........ como nosso mandatário, a quem outorgamos
amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima,
conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar
contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos,
receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc).

_______________, _____de __________________ de 200__.
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Tomada de Preços

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

MELGAÇO
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO
MENOR
Modalidade de Licitação
Tomada de Preços

Número
003/2018

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento para os fins do previsto no inciso XXXIII do
art. 7º da Constituição Federal, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre,
( ) nem menor de 16 anos.
( ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

__________________, _____de __________________ de 200__.
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Tomada de Preços

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

MELGAÇO

Setor de
Licitações e Contratos

ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE MELGAÇO – PREFEITURA
MUNICIAPAL E A EMPRESA..…………………..
O MUNICÍPIO DE MELGAÇO – PREFEITURA MUNICIPAL, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita
no CNPJ/MF sob o Nº 04.846.470/0001-74, com sede na Avenida Senador Lemos, 1737, nesta cidade,
neste ato representada pelo seu titular o Prefeito Municipal Sr. JOSÉ MARIA RODRIGUES VIEGAS,
brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade N° 3414991-SSP/PA e CIC/MF Nº 368.342.112-68,
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa
………………………………………, do ramo de …………………………………………, regularmente inscrita
no CNPJ/MF sob o nº …………………/0001-……, com sede na .................…………….......,
………………………………, adjudicatária vencedora da Tomada de Preços nº _____, Processo Administrativo
nº _____, neste ato representado pelo Sr. ....................................................., portador da Carteira de
Identidade Nº …………… SSP/PA e do CPF/MF Nº ……………………, doravante denominada apenas
CONTRATADA, celebram o presente contrato, que se regerá pela Lei Federal nº 8.666/93, mediante as
cláusulas e condições a seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de ____ , de acordo com as especificações
constantes do Anexo I do Edital, com as condições previstas neste contrato e na Proposta de Preços
apresentada pela CONTRATADA.

§1º. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou

transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada,
não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros

§2º. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato, na forma
dos § 1o e 2o do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

§3º. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.

§4º. Os serviços objeto deste contrato não podem sofrer solução de continuidade durante todo o prazo da

sua vigência, devendo ser executados por empregados da CONTRATADA, sob a inteira
responsabilidade funcional e operacional desta, mediante vínculo de subordinação dos trabalhadores
para com a empresa contratada, sobre os quais manterá estrito e exclusivo controle.

§ 1º. A prorrogação do prazo de vigência, nos termos do inciso II do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/1993,
está condicionada à obtenção de preços e condições mais vantajosas e deverá ser realizada através
de termo aditivo.
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O prazo de vigência do contrato, a contar da data da sua assinatura, será de seis meses, admitindo-se a
sua prorrogação nos termos do inciso II do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93, observado o estabelecido
no caput e no § Único do art. 59 desta Lei.

Tomada de Preços

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO

MELGAÇO

Setor de
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§ 2º. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as
atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento
nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu
valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento.
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
O Contratante pagará à Contratada o preço de R$ ________________________(......................…….......)
§ 1º. Nos preços previstos neste contrato estão incluídos todos os custos com material de consumo,
salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como
também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas,
utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas,
emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel
cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.
§ 2º. Estima-se para o contrato o valor de R$ 00,00 (zero reais)
CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária
a seguir especificada:
UNIDADE GESTORA

02.05

AÇÃO

12.361.0038.1-028

PROJETO/ATIVIDADE

Construção e Reforma e/ou
Ampliação de Unidades
Escolares

ELEMENTO DE DESPESA

3.4.4.9.0.51.00.00

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta
corrente, no prazo de até 08 (oito) dias úteis contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura,
devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo
contratado.
§ 1º. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação
da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da CONTRATADA.
§ 2º. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será
calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de
acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.

CLÁUSULA SEXTA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E
REVISÃO
A concessão de reajustamento, nos termos do § 8° do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, fica condicionada
ao transcurso do prazo de 12 meses da data de apresentação da proposta, mediante a aplicação do
INPC/IBGE e será procedida independentemente da solicitação do interessado.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO | Setor de Licitações & Contratos
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§ 4º. As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos impostos
relacionados com a prestação do serviço, no mês anterior à realização dos serviços.

Tomada de Preços

§ 3º. O CONTRATANTE descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou atrasos na
execução dos serviços ocorridos no mês, com base no valor do preço vigente.
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§ Único. A revisão de preços, nos termos do § 8° do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, dependerá de
requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a
documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada
pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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a) quando da assinatura do contrato, apresentar a relação contendo os nomes e os números do CPF,
Carteira Profissional e PIS dos seus empregados que serão vinculados à prestação dos serviços;
b) designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsável pela perfeita
execução dos serviços, inclusive para atendimento de emergência, bem como para zelar pela prestação
contínua e ininterrupta dos serviços, bem como, dentre os que permaneçam no local do trabalho, um
que será o responsável pelo bom andamento dos serviços e que possa tomar as providências
pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;
c) executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações ou recomendações
efetuadas pelo CONTRATANTE;
d) manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e recursos humanos para
execução completa e eficiente dos serviços objeto deste contrato;
e) zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo
prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas;
f) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços;
g) atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, providenciando sua
imediata correção, sem ônus para o CONTRATANTE;
h) responder perante o CONTRATANTE pela conduta, frequência, pontualidade e assiduidade de seus
empregados e efetuar as substituições daqueles que venham a se ausentar do serviço, por motivo
justificado ou não, sem nenhum ônus para o CONTRATANTE, bem como comunicar ao CONTRATANTE,
antecipadamente, todo e qualquer afastamento, substituição ou inclusão de qualquer um dos seus
empregados vinculados à execução do presente contrato;
i) respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho, disciplina
e demais regulamentos vigentes no CONTRATANTE, bem como atentar para as regras de cortesia no
local onde serão executados os serviços;
j) reparar, repor ou restituir, nas mesmas condições e especificações, dentro do prazo que for
determinado, os equipamentos e utensílios eventualmente recebidos para uso nos serviços objeto deste
contrato, deixando as instalações na mais perfeita condição de funcionamento;
k) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e
terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam
sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de
paralisação ou interrupção dos serviços contratados, exceto quando isto ocorrer por exigência do
CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;
l) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
m) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes,
necessários à execução dos serviços;
n) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir
sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e
respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas aos serviços prestados;
o) instruir os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando pessoas portadores de boa conduta
e capazes de realizar os serviços ora contratados;
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A CONTRATADA, além das determinações contidas no ANEXO I do Edital e daquelas decorrentes de lei,
obriga-se a:
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p) realizar regularmente os exames de saúde dos seus empregados, na forma da lei, assim como arcar
com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação, inclusive seguro de vida contra o risco
de acidentes de trabalho e outras especificadas nos dissídios ou convenções coletivas;
q) pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora do pessoal
designado para execução dos serviços ora contratados, inclusive indenizações decorrentes de acidentes
de trabalho, demissões, vales transporte, obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislações
trabalhista e previdenciária, sendo-lhe defeso invocar a existência deste contrato para tentar eximir-se
destas obrigações ou transferi-las para o CONTRATANTE;
r) apresentar mensalmente à CONTRATANTE cópia da folha de pagamento dos seus empregados
vinculados ao presente contrato, na forma da Lei.
s) comprovar mensalmente o fornecimento de vale transporte e alimentação aos seus empregados
vinculados ao presente contrato, bem como o recolhimento das Contribuições Sociais e Previdenciárias
(INSS, FGTS e PIS), sob pena de, em caso de recusa ou falta de exibição dos mesmos, inclusive da
folha de pagamento, ser sustado o pagamento de quaisquer faturas que lhes forem devidas até o
cumprimento desta obrigação;
t) fornecer o fardamento padrão nas quantidades previstas e todo e qualquer material necessário ao bom
desempenho do serviço;
u) apresentar cópia autenticada da quitação da Rescisão Contratual dos empregados demitidos, dentro
do prazo de 30 (trinta) dias corridos, recolhendo de imediato a identificação (crachá) dos mesmos;
v) adimplir os fornecimentos exigidos pelo Instrumento Convocatório e pelos quais se obriga, visando à
perfeita execução deste contrato.
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:
a) fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no
máximo, 10 (dez) dias da assinatura;
b) realizar o pagamento pela execução do contrato;
c) proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial,
condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10 (dez) dias corridos a sua
assinatura.
d) fornecer local para a guarda de materiais, equipamentos e utensílios da CONTRATADA;
e) facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execução do contrato, às
instalações onde os mesmos serão executados;
CLÁUSULA NONA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente contrato será o de empreitada por preço global
CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, bem assim receber o
objeto, competindo ao servidor ou comissão designados, primordialmente:

c) dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle, acompanhamento e avaliação
financeira de contratos e convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a
imposição de sanções ou a rescisão contratual;
d) adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato;
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b) transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de execução,
quando for o caso;
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a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
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e) promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a competente
habilitação para o recebimento de pagamentos;
f) esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da Administração,
se necessário, parecer de especialistas;
g) cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira
de contratos e convênios;
h) fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias;
i) ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados da contratada, cuja permanência
seja inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, correndo, por exclusiva
conta da contratada, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como
qualquer outra que tal fato imponha;
j) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execução
do contrato.
Parágrafo único: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à
contratada de total responsabilidade na execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES
Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos no art. 88 da Lei Federal 8.666/93,
com as cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do
contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, ou
ainda na hipótese de negar-se a contratada a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados
da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por
cada dia subsequente ao trigésimo.
§º1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
§º2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado
faltoso.

§º5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
Contratado da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
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§º4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido ao contratado o valor de qualquer multa porventura imposta.
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§º3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, o contratado responderá
pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração
ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas na Lei Federal nº 8.666/93
§ 1º. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do Contratante nos casos enumerados
nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
§ 2º. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal 8.666/93, sem
que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que
houver sofrido, na forma do § 2º do art. 79 do mesmo diploma.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - GARANTIA
Para o fiel cumprimento das obrigações do presente contrato, a CONTRATADA, no ato da assinatura,
apresentará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor estimado do contrato em favor do
CONTRATANTE, podendo optar por uma das modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei Federal nº
8.666/93.
§ 1º. A CONTRATADA fica obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada para cobertura
de multas, desde que não tenha havido rescisão do contrato.
§ 2º. Havendo revisões ou reajustes de preços a CONTRATADA atualizará o valor da garantia.
§ 3º. Para devolução da garantia após o término do contrato, a CONTRATADA não poderá estar
inadimplente com as obrigações trabalhistas e previdenciárias dos seus empregados.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO
Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas
no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no instrumento convocatório e seus
anexos e na proposta do licitante vencedor, apresentada na referida licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Melgaço, Estado do Pará, que prevalecerá sobre qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e
forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

CONTRATADA

Testemunha 1
CPF N°

Testemunha 2
CPF N°
Tomada de Preços

CONTRATANTE
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Melgaço, ____ de ________ de 200__.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA
Modalidade de Licitação
Tomada de Preços

Número
003/2018

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos ter conhecimento de
todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da
licitação.

Melgaço, _____de __________________ de 200__.
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Tomada de Preços

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO VII
MODELO DE INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO
APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO
Modalidade de Licitação
Tomada de Preços

Número
003/2018

Indicamos, para os fins do inciso II do art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93, as instalações,
o aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para realização do objeto da
licitação, como sendo:

Melgaço, _____de __________________ de 200__.
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_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

