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1. TERMO DE RECEBIMENTO DA INTEGRAL C rA DO EDITAL DE LICITAç AO

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS No 001/2022

Data da Realização do Certame: 07 de março de 2022 às 09 horas e 30 min

Nome Empresarial

lnsc. Estadual no

Endereço:

Cidade: Estado:

(DDD)Telefone: ( ) (DDD) Fax: ( )

IDENTIFIC DO RESPO PELO RECEBIMENTO

Nome completo

rgão emissor:

PF no (DDD)Telefone. ( )

E-mail

CNPJ

ula de ldentidade no

cargo/função que exerce na ) socio/Empresário; ( ) outros

(

\7 
Data do recebimento do edital.

Assinatura/rubrica do responsável

COMO SUA EMPRESA OBTEVE CONHECIMENTO DA LICITAçÃO? (Marcar X)

) Fui convidado;
i eunticaçao no quadro de avisos da Prefeitura Municipal;

i erOti."çao na lmprensa Oficial (Diário Oficial da União-DOU);

) euOticaçao em Jornal de Grande Circulação;

i prOtl.riao no site oficial desta Prefeitura Municipal (www.juruti'pa'gov'b0;

Í púOri..àao no site oficial do Tribunal de Contas dos Municípios (www.tcm.pa'gov'b0,

)Outros meios:

(

(

(
(

(

(

(

A licitante interessada que retirar o edital desta licitação pela internet, DEVERÁ enviar este

formutário oevioamánte preenchido e assinado para o e-mair cpriuruti2O21@qmail.com; ou

encaminhar/entregaina pieteltura rvrunlcip"t a" lrrúti/cPL no endereço indicado no preâmbulo'

Tar medida faz-se necessária p"r" á Gomissão de Licitação informar à licitante interessa-da

quaisquer assuntos pertinentes a referida licitação 
Ns
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IDENTIFICAÇÃO DA EMpRESA (Preencher preferencialmente com letra de forma).

E-mail:
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2. OBJETO DA LICITAç

2.1.A presente licitação tem por objeto, a REFORMA DE PONTE DE MADEIRA LEGALIZADA

(PEÇAS EMPARELHADAS) CoM VIGAMENTO SIMPLES E FUNDAÇÃO EM ESTACAS

CRAVADAS, COM COMPRTMENTO DE 40 (QUARENTA) METROS E LARGURA DE 05

(ctNco) METROS NA COMUNIDADE DO AREIAL E JUSTINA, ZONA RURAL DE

JURUTI/PA.
2.2.As obras e serviços serão realizados conforme condições e espectficações estabelecidas no

edital e seus anexos.

2.3. Aexecução do objeto, será pelo período máximo de 03 (três) meses'

2.4. O valor estimado do objeto desta licitação e de R$ 74.996,91 (setenta e quatro mil, novecentos

e noventa e seis reais e noventa e um centavos)'

2.S. Compete à licitante fazer um minucioso exame do Edital, e das condições de prestação dos

serviços, podendo apresentar, por escrito, à CPL, todas as divergências, dúvidas ou erros

porventura encontrados, para a devida correçáo ou esclarecimento, alé 02 (dois) dias úteis

antes da data da apresentação das propostas'

2.6. Ao efetuar a proposta, o Licitante deverá estar ciente que está concordando com os termos do

presente edital e, entende a Administração, que o mesmo tomou conhecimento do tipo de

serviço comuns e que dispõe de equipamento e pessoal para execução, conforme Termo de

Referência.

2.7. A Contratada não poderá subempreitar, ceder ou sublocar, o item/objeto que restou

vencedora, exceto aquilo que não se inclua em sua especialização, o que dependerá de prévia

anuência da Administração, por escrito, sem prejuízo da responsabilidade da Contratada pelo

ônus e perfeição técnica do mesmo.

2.g. o Edital completo e maiores informações poderão ser obtidos junto a Comissão de Licitação,

no prédio da prefeitura Municipal de Juruti-PA, sito à Rodovia PA 257, KM (Translago), Nova

Jerusalém, cEp 6g.170-ooo, cidade de Juruti/PA no horário das 08:30 as 14:30 horas, e a

partir de sua publicação nos orgãos oficiais de publicidade, até a data anterior aquela

estipulada para sua abertura, local este disponÍvel também a partir da publicação do edital

onde possa ser examinado e adquirido o Termo de Referência e demais elementos constantes

de seus anexos, ou, por meio digital, através dos endereços eletrÔnicos:

a ) https : //www. tcm. pa. g ov. br/po rta l-l i c-pu bl ico ;

b) http://geoobras.tcm. pa.gov. br/Cidadao

c) https : //mrtrur. i u ruti. pa. qov' br;

d) cpljuruti2021 @qmaii.com, solicitação feita por e-mail'

P
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3. RECURSO ORçAMENTARIO

3.1. As despesas para contratação dos serviços decorrentes da presente licitação correrão por conta

da seguinte dotação orçamentária:

Exercício 202í Atividade 26.7g2.0010.1.028 Construção, Reforma e Ampliação de Pontes,

classificação econômica 4.4.90.51.00 obras e instalações.

4.1. poderão participar desta licitação, todos os interessados do ramo pertinente ao seu objeto' que

atenderem as condições fixadas neste edital'

4.2. Ficam impedidos de participar desta licitação:

4.2.1. Empresas que não atenderem às condições deste edital;

4.2.2. Empresas que estejam em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação

extrajudicial, falência, fusão, cisão ou incorporação;

4.2.3. Empresas que explorem atividade incompatível com o objeto desta licitação e com sócios

comuns concorrendo entre si;

4.2.4. Empresas que tenham sido suspensas ou declaradas inidôneas para participar de licitações

e/ou contratar por orgão da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual' municipal ou do

Distrito Federal, por meio de ato publicado no Diário oficial da união, do Estado, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição. lgualmente não poderão participar as empresas

suspensas ou declaradas inidôneas para participar de licitações e/ou contratar com a Prefeitura

Municipal de Juruti-PA;

4.2.5.Sociedades integrantes de um mesmo grupo econÔmico, assim entendidas aquelas que tenham

diretores, socios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnolÓgicos ou

humanos em comum;

4.2.6. Empresas reunidas em consorcio, que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si,

qualquer que seja sua forma de constituição;

a) A vedação à ParticiPação de emPresas que se apresentem constituídas sob a forma de consorcio,

sejustifica na medida em que nas contratações de obras e serviços, perfeitamente pertinente e

compatível Pa ra empresas atuantes do ramo licitado é bastante comum a participação de empresas de

pequeno e médio porte, às quais, em sua maioria, apresentam o mínimo exigido no tocante à

qualificação técn ica e econômico-financeira, condições suficientes para a execução de contratos

dessa natureza, o que não tornará restrito o universo de possíveis licitantes individuais. A ausência de

consorcio não trará prejuízos à competitividade do certame, visto que' em regra, a formação de

S PARA PARTICIPAç4. CONDIç

consó rcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta comPl exidade oude

\^tN'
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relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condiçôes de suprir os requisitos de

habilitação do edital. Nestes casos, a Administração, com vistas a aumentar o número de

participantes, admite a formação de consórcio.

4.2.7. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a PreÍeitura Municipal de Juruti - PA, bem

assim a empresa da qual tal servidor seja empresário, sócio, dirigente ou responsável técnico

4.2.8. Empresas estrangeiras não autorizadas a funcionar no Pais'

4.2.9. Empresas' incluindo empresário, sócio(s), dirigente(s), responsável (eiS) técnico(S), e/ou

qualquer outro(s) responsável(eis), independente da denominação' que estejam respondendo

processo judicialmente com sentença definitiva, em quaisquer esferas governamentais, relativamente

afraudesemlicitaçôespúblicas,danosaoeráriopúblicoe/ouformaçãodequadrilha;

4.2.í0.Empresasquepossuamentresi,parentesatéo30(terceiro)grau'consanguíneooupor
afinidade,

4.2.í1. Empresas que possuam empresário' sócio(s), dirigente(s), responsável (eis) tecnico(s), e/ou

qualquer outro(s) responsável(eis), independente da denominação' com participaÇão entre as

mesmas;

4.2.12. Empresas cujos proprietários e/ou sócios exerçam mandato eletivo capaz de ense.iar os

impedimentos previstos nos arts. 29, inciso lx com 54, l, "a" e ll, "a", da constituição Federal'

4.2.13. Empresas que não possuam endereço físico, bem como local e instalações adequados e

compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma'

â) É facultado a Comissáo permanente de Licitação, visitar in loco, a(s) sede(s) da(s) empresa(s)

participante(s) deste certame, para fins de comprovação da existência de endereço físico, bem como

constatarqueolocaleinstalaçõessáoadequadosecompatíVeisparaoexercíciodoramode
atividade. Havendo a referida visita, reserva-se a comissão de Licitação fotografar a área êxterna

(fachada) e área interna do imóvel onde está localizada a empresa'

b) Após a visita in loco e constatado que o endereço da empresa participante é fictÍcio, podendo esta

ser considerada supostamente uma "empresa fantasma", a comissão especial inabilitará/excluirá

automaticamente a empresa do certame, declarando-a inidÔnea, garantida a previâ deÍesa em

processo regular e encaminhará os autos do processo para o Ministério Público do Estado do Pará

aplicar as demais penalidades previstas em lei

4.2.14. Conforme o § 20 do artigo 22 da Lei no 8.666/1993, somente poderão participar empresas

devidamentecadastradasatéoterceirodiaânterioràdatadorecebimentodaspropostas.

4.3. A simples apresentação da proposta implica

impeçam a sua participação na presente licitação,
, por pârte do licitante, de que inexistem fatos que

eximindo assim a comissão de licitação do disposto

no art. 97 da Lei No 8.666/93

Págin
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4.4. Em atendimento à Lei Complementar no 123 de 14 de dezembro de 2006, deverá ser observado o

seguinte:

4.4.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames

licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de

regularidade fiscal, mesmo que que esta apresente alguma restrição.

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado a prazo de 05

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais

certidôes negativas ou positivas com efeito de certidáo negativa.

b) A não-regularização da documentação, no prazo previsto na alínea "a" deste item, implicará

decadência do direito à contrataçáo, sem prejuízo das sanções previstas no ad. 81 da Lei no 8 666' de

21 de junho de 1gg3, sendo facultado à Administraçáo convocar os licitantes remanescentes, na

ordem de classific açáo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação'

4.4.2. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para

as microempresas e empresas de pequeno porte'

a) Entende-se por empate aquelas situaçÕes em que as propostas apresentadas pelas microempresas

e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10o/o (dez por cento) superiores à proposta mais

bem classificada.

4.4.3. para efeito do disposto no item 4.4.2. ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

| - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta

de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu

favor o objeto licitado;

ll - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso l'

serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese das alÍnea "a" do item

4.4.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito,

lll - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empre§as de pequeno

porle que se encontrem nos intervalos estabelecidos na alínea "a" do item 4.4.2. será realizado sorteio

entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

a) Na hipotese da não-contratação nos termos previstos neste item, o objeto licitado será adjudicado

em favor da proposta originalmente vencedora do certame'

b) O disposto neste artigo somente se aplicará quando

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte
a melhor oferta inicial não tiver sido

5. NESEHTNNTEScneoeruclAMENTO DOS REP
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S.í. Na data, hora e local designados para a sessão, as empresas interessadas deverão apresentar-se

e identificar- se para credenciamento junto a Comissão de Licitação'

5.2. O credenciamento far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos.

5.2.í. Sócio(a), Empresário(a) ou Assemelhado(a):

a) Deverá apresentar cédula de identidade ou documento equivalente que possua foto' inscriÇão de

micio empreendedor individual, ou requerimento de empresário, no caso de empresa individual, ou

àrpr"", lndividual de responsabilidade limitada - ElRELl, ou ato constitutivo, êstatuto ou contrato

social ê suas alterações contratuais êm vigor ou alteração contratual na forma consolidada'

àevidamente registradb, em ie tratando de sóciedades comerciais, e, no caso de sociedade por

"õà"1, 
,lon1prãn"ao a" documentos de eleição de seus administradores, ou inscrição do ato

cànstiiutivo, no caso de sociedades civis, acompánhada de prova de diretoria em exercício, ou decreto

ãe ãrtoriraçao, em se tratanãã J" 
"rpr"", 

ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e

aú-àe ,egi.tro ou autorizaçào para Íuncionamento expedido pêlo órgão .competente, 
quando a

atividade ãssim o exigir, quà comprovem sua capacidade dê representante legal'. com expressa

previsão dos poderes para exercicio de direitos e assunção de obrigaçóes Em caso de administrador

eleito em ato apartado, Oevera set apresentada ata dé reuniáo ou assembleia em que se deu a

eleição.

5.2.2. Procurador(a) ou Assemelhado(a):

a)DeveráapresentarlnstrumentoPúblicodeMandato(Procuração),assinadaportabeliãoe
;â";ri;il o-'seio oe tiscatizaçaá do Poder Judiciário do Estado da sede do cartório' outorgando

ãúiigatoriamente poderes parâ representaÍ a mesma.em licitaçôes públicas, interpor recurso e

i"nu"Á.i".. a sua interposição. A outorgante poderá ainda, conferir a(ao) outorgado(a) poderes para

emitir proposta de preços, emitir oectaiaçoes, receber intimação/convocação, assinar contrato, assim

como praticar todos os demais atos pertinentes ao certáme em nome da outorgante. Deverá

apresentar juntamente "o. o iàieriao instrumento, cédula de identidade ou documento equivalente

qI" p"r.r"', foto do(a) outoróaaa, inscriçáo de micro empreendedor individual, ou requerimento de

ã.pre.ario, no caso ã" "rÉt"., 
indiviàual, ou empresa individual de responsabilidade limitada -

Éf{ÉLi, o, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se

tratando de sociedades 
"o."r"i"i", 

e, no caso de sociedade por ações, acompanhado dê documentos

à"'ãr"iiaà de seus adminisiradores, ou inscrição do ato constitutivo' no caso de sociedades civis'

;;;;;À;; de prova de diretoria 
"m 

ereráicio, ou decreto de autorização, em se tratando de

ã.pràr, ou sociedade estranjeira em funcionamento no PaÍs, e ato de registro ou autorização para

irn[i*r."nto expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, que comprovem a

capacidade de representante leg-al do outorgante, com expressa previsão dos poderes para exercício

de direitos e assunção de obrigações: ou

EsrADc Dc PARÁ.
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b) Deverá aPresentar lnstrumento Particular de Mandato (Procuração) ou Carta Credencial' conforme

modelo suge ridonoAnexolldesteedital,comfirmareconhecidaemcartóriodooutorgante,
outorgando obrigatoriamente poderes para rep resentar a mesma em licitaÇôes públicas, interpor

recurso e renunciar a sua interposição A outorgante poderá ainda, conferir a(ao) outorgado(a)

poderes para emitir proposta de preços, emitir declaraçóes, receber intimação/convocação' assinar

contrato, assim como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da outorgante

Deverá ap resentar iuntamente com o referido instrume nto ou carta credencial, cedula de identidade ou

documento equivalente que possua foto do(a) outorgado(a), inscrição de micro empreendedor

resa individual, ou emp resa individual de
individual, ou requerimento de empresário, no caso de emp

Página ,-$
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responsabilidade limitada - ElRELl, ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,

devidamente registrado, em Se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por

açóes, acompanhado de documentos de eleição de seus administradorês, ou inscriçáo do ato

constitutivo, no caso de Sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio, ou decreto

de autorização, em Se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a

atividade assim o exigir, que comprovem a capacidade de representante legal do outorgante, com

expressa previsáo dos poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações

5.3. Os documentos enumerados nos itens 5.2.1 e 5.2.2 deste edital, deverãO Ser apresentados,

obrigatoriamente, da seguinte forma:

e) Documento(s) original(is); ou

b) cópia(s) do(s) documento(s) devidamente autenticado(s) em cartório frente e verso (este último, se

houver); ou

c) cópia(s) do(s) documento(s) devidamente autenticado(s) por servidor da comissão de LicitaÇão,

mediante a apresentação do(s) documento(s) original(is) para confronto ffrente e verso (este último, se

houveri.

d) A empresa licitante que optar pela forma disposta no item 5.3."c" deste edital, deverá comparecer na

sala da comissão de Licitação, com endereço informado no preâmbulo deste edital, em dias úteis, de

segunda-feira a sexta-feira, no horário das 08:30hs (sete horas e trinta minutos) às 14:30hs (Quatorze

horas e trinta minutos), munido do(s) documento(s) original(is) juntamente com a(s) respectiva(s)

cópia(s) a se(e m) autenticada(s), até 1 (um) dia útil da data marcâda para abertura dos envelopes.

5.4. Todos os documentos apresentados para credenciamento serão iuntados aos autos do processo

desta licitação e não serão devolvidos a(s) empresa(s) licitante(s)'

5.5. A não apresentação ou incorreção nos documentos de credenclamento a que se refere o item 5 2

deste edital, bem como a apresentação de documentos ilegíveis, não excluirá a empresa licitante do

certame, mas impedirá o representante de se manifestar e responder pela mesma, e de praticar

qualquer outro ato inerente durante a sessão pública'

5.6. A empresa licitante poderá, a qualquer tempo, Substituir o representante legal por outro, desde

que apresente todos os documentos necessários para credenciamento, devendo ser observada a

restriÇão constante do item 5 5 deste edital.

5.6.í. A empresa licitante apenas poderá substituir o representante legal, caso o mesmo esteja

devidamente credenciado na sessão pública anterior'

5.7. A documentaÇáo necessária para o credenciamento deverá ser entregue fora dos envelopes dos

documentos de habilitação e da proposta de prêços, iuntamente com as declarações abaixo

5.7.í. Declaração de CumPrimento dos Requisitos da Habilitação, conforme modelo sugerido no

deverá ainda aP resentar a
Anexo lV As MicroemPresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP)

Página 8$
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declaração dê Cumprimento dos Requisitos de Habilitaçáo para l\ilicroempresas e Empresas de

Pequeno Porte, coníorme modelo sugerido no Anexo V deste edital'

5.7.2. Declaraçáo de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, para

aquelas que desejarem usufruir do tratamento diferenciado, previsto na Let Complementar no

123]2006, conforme modelo de declaração constante do Anexo lll ou Certidâo de enquadramento

expedida pela Junta comercial, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias da data fixada

para apresentaçâo das propostas, na forma do art. Soda lN n o 103/2007 do Departamento de Nacional

de Registro do comércio (DNRC) ou, em se tratando de sociedade simples, deverá apresentar

Documànto expedido pelo Registro Civil de Pessoas Jurídicas, sob pena de ser desconsiderada a

condiÇão de ME ou EPP

5.8. As informações contidas nas declarações apresentadas teráo presunçáo relativa de veracidade'

podendo Ser contestadas por qualquer interessado, o qual terá o ônus de comprovar suas alegações.

5.g. A comissão permanente de Licitação poderá, a qualquer momento, requerer a apresentação de

documentos que entender necessários à comprovação das informações declaradas' tais como:

5.9.1. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício - DRE comprovando ter receita

bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e ll do Artigo 30 da LC 123106.

5.10. Não serão admitidos mais de um

representante para mais de uma empresa

representante credenciado por empresa, nem um único

5.11. A Comissão de Licitação poderá ainda, diligenciar junto aos sites oÍiciais da Receita Federal ou

da Junta Comercial do domicilio da sede da licitante para verificar seu enquadramento como

microempresa ou empresa de pequeno porte.

5.12. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará o licitante às

sanções previstas neste Edital, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei'

5.í3. O prazo para credenciamento encerra-se no momento da abertura da sessão da licitação'

5.14. Somente as licitantes que atenderem aos requisitos do item 5 2 deste edital terão podêres para

manifestar após a declaração do vencedor, imediata e motivadamente, a intenÇáo de recorrer contra

decisões do comissão de Licitaçáo, assinar a ata onde estará registrado todos as ocorrencias da

sessão pública e praticar todos os demais atos inerentes ao certame em nome da proponente' A saida

dorepresentantedalicitantedoambientedatomadadepreçosantesdotérminodasessão,
injustificadamente, será considerada renúncia ao direito de recorrer dos atos da comissão de

Licitação;

5.15. O tempo de tolerância para o atraso será de cinco (5) minutos, contados a partir do horário

marcado para abertura da tomada de preços

os em mãos, quando da

rados, pois os mesmos -
OBS: Os documentos de credenciamento acima deveráo ser apresentad

abertura da sessão, não podendo estar em nenhum dos envelopes lac

não poderão ser abertos, sob pena de não credenciar o representante'
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ES AO EDITALE PEOIOOS DE ESCLARECIII'IENTO, IMPUGNAç

6.í. Quaisquer pedidos de esclarecimento deverão ser enviados a comissão de Licitação até dois dias

úteis anteriores à data fixada para a abertura da Sessão Pública ao e-mail indicado no preâmbulo

deste edital ou protocolados na sala da comissão de Licitação em dias úteis no horário de

atêndimento informado no preâmbulo deste edital.

6.2. Até dois (02) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelope com as propostas,

qualquer pessoa, ÍÍsica ou jurídica, poderá apresentar impugnação a este instrumento convocatório'

nos termos do art' 41, § 2o da Lei Federal no 8.666/,1993, A impugnação deverá manifestada

obrigatoriamente por escrito e protocolada na sala da comissão de Licitação em dias úteis no horário

de atêndimento informado no preâmbulo deste edital'

6.3. Acolhida a impugnação contra ato convocatório, será designada nova data para a realização do

certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteraçáo não afetar a Íormulação da proposta'

6.4. Caberá à Autoridade Superior decidir sobre a impugnaçáo no prazo em ate 03 (três) dias úteis

apósolimitedeenviodeimpugnações.suamanifestaçãoderespostasedarápelaformamais
conveniente,podendoserpore-mail,cartaregistrada(AR)ouentregapessoalprotocolada'

6.5. Em caso de deferimento da impugnação contra o ato convocatório, será tomada uma das

seguintes providências:

a) Anulação ou revogação do edital;

b) Alteração do edital e manutenção da licitação, republicação do edital e reabertura do prazo de

publicidade;

c) Alteração no edital e manutenção da licitação, dispensada a nova publicação e reabertura do prazo

no. 
"".o, 

em que, inquestionavelmente, a alteração não tenha afetado a formulação das propostas'

6.6. Aos atos da comissão Permanente de Licitações e da Autoridade competente cabem: recurso,

representação e pedido de reconsideração, conforme artigo 109, inciso l' ll e lll da Lei n" 8,666/1993.

6.7. Serão asseguradas aos interessados desde o início dos prazos definidos para impeÍação de

recurso e respectivas impugnaçôes, até o seu término, vistas aos autos do processo licitatório, em

horário e local designados pela Comissão de LicitaÇão'

z. oa lpReseHTAÇAO DA DOCUMENTAçA O DE HABILITAç O E DA PROPOSTA

7.í.Aslicitantesdeverãoentregar,atêadata'horaelocalmencionadosnopreâmbulodesteEdital.02
(dois) envelopes distintos, tacãdos e rubricados no fecho, contendo Envelope no 01 (HABILITAÇÃO)

deverá conter os documentos exigidos no item I deste Edital e o no 02 (PRoPosrA DE PREÇos)

deverá conter as informações/documentos exigidos no item 9 deste Edital'

uanto ao seu conteúdo, constando preferencialme
7.1.1. Os envelopes deveráo ser identificados' q
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A PREFEITURA MUNIGIPAL DE JURUTI -
panÁ
ENVELOPE NO Oí - DOCUMENTOS DE

HeerLtreçÃo
NOME EMPRESARIAL
CNPJ:
TOMADA DE PREÇOS No 001/2022
DATA E HORA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI -
pnnÁ
ENVELOPE NO 02 - PROPOSTA DE
PREÇOS

NOME EMPRESARIAL
CNPJ:
TOMADA DE PREÇOS No 001/2022
DATA E HORA

l.Z.Anão apresentação da Declaração ou Certidão prevista no item 5.7.2 significa renúncia expressa

e consciente da licitante, que optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar no

123t2006 e suas alterações. Aempresa licitante que não se enquadrar na situação de ltíicroempresa

ou Empresa de pequeno porte não deverá apresentar a referida declaração, sob pena de falsidade da

declaração e consequentemente será declarada inabilitada e sofrerá as penas prevista neste edital,

apos o devido processo administrativo e posterior remessas dos autos ao t\íinistério Público para

adoção das medidas legais.

7.3. Não será admitida a remessa postal dos envelopes de habilitação e propostas de preços.

7.4. Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição para

retirada no endereço da Comissão mencionado no preâmbulo deste Edital, até 10 (dez) dias úteis

após a publicação do contrato, apos esse período serão destruídos pela Comissão de Licitação.

7.5. Não será admitida a entrega de apenas um envelope'

7.6. Caso a empresa licitante seja isenta de algum documento exigido no presente Edital, deve a

mesma fazer prova à exigência, dentro do envelope, através de declaração do orgão expedidor do

aludido documento.

1.7. É vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da

documentação ou proposta, salvo as situações previstas no art. 48, §3 da Lei 8.666/93 e aqueles

pertinentes a regularidade fiscal destinadas as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte'

7.g. Caso o envelope com a indicação externa "Proposta de Preços" não possua o conteúdo exigível

neste procedimento licitatorio, estará a empresa licitante automaticamente excluída,

independentemente do conteúdo do outro envelope'

7.g. A impugnação de interessados contra as ofertas e os documentos apresentados por concorrentes

deverá ser feita na sessão, exclusivamente pelas pessoas credenciadas para representar as

empresas licitantes em nome das quais pretendam registrar as impugnações'

8. HABILITAç
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8.1. Os documentos apresentados nesta licitaÉo deverâo ser entregues em envelope separado,

devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme indicado no item 7.1 deste edital,

deverão ainda:

8.í.1. Estar em nome do licitantê, com um único número de CNPJ;

8.1.2. Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor;

8.1.3. Ser apresentados em original, em publicaçâo da imprensa oficial ou em cópia autenticada por

cartório, ou por servidor da Comissão de Licitações, neste caso, conforme estabelecido no item 5 3'

alínea c, deste edital;

8.2. Quando se tratar de certidóes com prazo de validade, onde a validade náo esteja expressa, serão

considerados válidos os documentos expedidos nos últimos 90 (noventa) dias que antecederêm a

data da abertura das ProPostas.

g.3. Para participar da presente licitação a empresa deverá apresentar toda a documentação

comprobatória referente à necessária qualificação no que se refere à:

8.3.í. Habilitação Jurídica;

8.3.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista;

8.3.3. Qualificação Econômica e Financeira;

8.3.4. Qualificação Técnica;

8.3.5. Cumprimento do disposto no inciso XXX|ll do art. 7o da constituição Federal de 1988

8.4. A HABILITAÇAO
documentação:

JURIDICA será comprovada, mediante a apresentaçáo da seguinte

8.4.1. Cópia autenticada da cédula de identidade do empresário (no caso de microempreendedor

individual, ou empresário, ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI), ou de todos

os sócios (no caso de sociedade civil ou empresa LTDA), ou do presidente (no caso de cooperativa,

fundação ou sociêdade anônima); e

8.4.2. lnscriçáo de Microempreendedor lndividual; ou

8.4.3. Requerimento do Empresário, no caso de empresa individual;

8.4.4. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas altera

comerclals
us administ
e produtos

Lções ou contÍato
e, no caso de

radores, no qual

""-:",(t^
consolidado. devidamente registrado' em se tratando de sociedades

sociedades por ações, acompanhado de documêntos de eleição de se

deverá estai contàmplado, dentre os objetivos sociais' o fornecimento d

serviços da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitaÇão'
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8.4.5. lnscrição do ato constitutivo no órgão competente, no caso de sociedades civis, acompanhada

de prova da diretoria em exercício;

8.4.5. Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no

país.

g.5. A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA será comprovada mediante a apresentaçáo dos

seguintes documêntos:

8.5.í. Prova de inscrição no cadastro Nacional de Pessoas Físicas (cPF) do empresário (no caso de

microempreendedor individual, ou empresário, ou empresa individual de responsabilidade limitada -

EIRÉLI), ou de todos os sócios (no caso de sociedade civil ou empresa LTDA), ou do presidentê (no

caso de cooperativa, fundação ou sociedade anônima), comprovando a inscrição para com a Fazenda

Federal.

a) É facultada a apresentação da prova de inscrição no cadastro Nacional de Pessoas Físicas (cPF)'

se a numeração do mesmo estiver explícita na cedula de identidade'

8.5.2. Prova de inscrição no cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), através do comprovante

de lnscrição e de situação cadastral, emitido pela secretaria da Receita Federal do Ministerio da

Fazenda,comprovandopossuirsituâçãocadastralativaparacomaFazendaFederal.

8.5.3. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual, aÍavés de consulta Pública ao

Cadastro Estadual do domicilio ou sede da empresa licitante, expedido pelo Sistema lntegrado de

lnformaçóes sobre operaçôes lnterestaduais com Mercadorias e serviços (sintegra, Flc ou InscriÇão

Municipal), comprovando possuir lnscrição Habilitada no cadastro de contribuintes estadual e Prova

de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal expedido pelo Município do domicílio ou sede da

empresa licitante;

8.5.4. Prova de rêgularidade com a Fazenda Fêderal, mediante certidáo conjunta Negativa de Débitos

relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;

8.5.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante a certidâo Negâtiva de Débitos

(cND);

8.5.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicilio ou sede do licitante'

medianteacertidãoNegativadeDébitos'expedidapelaPrefeituraMunicipal;

g.S.7. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;

8.5.8. Prova de regularidade com a justiça trabalhista, mediante a apresentação da certidáo Negativa

de Débitos Trabalhistas (CNDT), emltida por órgão competente da Justiça do Trabalho (conforme Art'

3o da Lei N" 12.44012011
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Ativo Circulante
ILC=-

Passivo Circulante

Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo

ILG =
Passivo Circulante + Exígivel à Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Exigível à Longo Prazo

GE=
Ativo Total

g.6.3.í. Os indices acima deverão ser demonstrados pelo próprlo licitante, em memórial de cálculos

assinada pelo contador responsável pelo balanço, para posterior verificação pela comissão.

8.7. A QUALIFICAÇÃo TÉCNICA será comprovada através da apresentação dos seguintes

documentos

8.6. A QUAL|FICAÇÃO ECONOMTCO-FINANCEIRA será comprovada mediante apresentaÇão dos

seguintes documentos:

8.6.1. Certidão negativa de falência ou recuperaÇâo, expedida pelo cartório distribuidor da sede da

pessoa juridica ou de execução patrimonial, no domicílio, emitida ate 90 (noventa) dias antes da data

da sessáo pública ou que esteja dentro do prazo de validade constante da própria certidão.

g.6.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social exigível e

apresentado na forma da lei, que comprovê a boa situaÇão financeira da proponente, vedada a sua

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por indices oficiais

quando encerrado há 3 (três) meses da data da apresentação da proposta, acompanhados dos termos

de âbertura e dê êncêrramento do livro diário, devidamente autenticados na Junta Comercial da sede

ou domicílio da licitante. o balanço deverá ser registrado na Junta comercial, sendo acompanhado da

Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de assinatura do trabalho técnico nos

termos do Parágrafo único do artigo 20 da Resolução CFC no 1 40212012'

g.6.3. Para comprovar a boa situação finatrceira, as licitantes teráo que apresentar junto ao Balanço

patrimonial e as demonstrações contábeis, â análise devidamente assinada pelo contador

responsável, dos seguintes índices:

ILC = indice de Liquidez Corrente, com valor igual ou superior a 1,00;

ILG = indice de Liquidez Geral, com valor igual ou superior a 1'00;

GE = Grau de endividamento, com valor igual ou menor a í,00

Onde:

g.7.í Certidão de Registro e Quitação da Empresa e do(s) responsável(s) tecnico(s), no conselho

Regional de Engenharia CREA e/ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo 
"^lY:-"I ]"1Y"

conlforme Rêsolução CONFEA no 266, de '15 de dezembro de 1979 da região a que esta ''n"uw
\ /Í+.. easina r+ o\ zo
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licitante;

g.7.1.L No caso da sede da licitante vencedora do certame pertencer a Região diversa da

localidade da obra, deverá ser providenciados os respectivos vistos perante o CREA/CAU, em

conformidade com o disposto na Resolução CONFEA no 41 3, de 27 de junho de 1997.

g.7.z.Apresentação de atestado de capacidade técnica, emitido por entidades públicas ou privadas

que comprove ter a empresa ou os responsáveis técnicos, a ela vinculados, executado atividades

pertinentes ou compatíveis com o objeto desta licitação, com respectiva CAT comprobatoria'

g.7.3. Quadro demonstrativo discriminando os equipamentos e instrumentais pertencentes e/ou à

disposição da empresa, que serão utilizados nas atividades ou serviços, acompanhados de

dectaraião formal d'" .r" disponibilidade devidamente assinada pelo proprietário da empresa, sob as

penas cabíveis;

g.7.4. Termo de indicação do pessoal técnico qualificado pertencente ao quadro permanente da

empresa licitante, no qual os profissionais indicados pela proponente, para fins de comprovação de

capacidade técnica, declarem que participarão, a serviço da licitante, das obras ou serviços objeto

desta licitação. Este termo deverá ser firmado pelo representante da licitante com o ciente do

profissional, declarando de que manterá a frente dos serviços, em tempo integral, até o seu

recebimento definitivo, o (s) profissional (s) responsável (s) técnico (s) indicado (s) no Termo,

admitindo-se a sua substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que

aprovada previamente pelo gestor do contrato e ratificada pelo seu superior;

g.7.5. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente: socio, diretor,

empregado, responsável técnico ou profissional contratado.
g.7.5.í. A comprovação de que o profissional pertence ao quadro permanente da empresa

licitante dar-se-á através:

a) No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no orgão

de Registro de Comércio competente, do domicílio ou sede da licitante;

b) Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou copia da

ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anÔnima;

c) No caso de vínculo empregatício: copia da Carteira de Trabalho e Previdência Social

(cTps), expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstre o no de

registro, qualificação civil ou contrato de trabalho em vigor, com a última alteração de salário,

d) Responsável Técnico: copia da Certidão expedida pelo CREAJCAU da Sede ou Filial da

licitante onde consta o registro do profissional como RT, ou a apresentação de um dos

seguintes documentos: Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no

Ministério do Trabalho; ou Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, em nome do

profissional, ou contrato social ou último aditivo se houver; ou contrato de prestação de

serviços sem vínculo empregatício'

e) No caso de profissional autônomo contratado, contrato de prestação de serviço firmado

pelas partes e devidamente registrado em Cartorio de Registro de Títulos e Documentos'

8.7.6. A qualificação técn ica ainda deverá ser acompanhada das seguintes declarações:

8.7.6.1. Declaração em formulário único, do (s) responsável (s) tecnico (s) da pessoa

ntamente com outros profissionais habilitadju
pessoa jurÍdica seja a vencedora da licitação,

jurídica,
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serviço;

8.7.6.2. Declaração da licitante, de que imediatamente após a assinatura do contrato, fará a

Anotação de Responsabilidade técnica - ART, junto ao CREA - PA ou CAU, na forma da Lei

6.496-77, entregando uma via para os arquivos da Prefeitura. Tal comprovante torna-se

indispensável para o início dos serviços;

8.7.7. E facultada ao Presidente e membros da Comissão ou autoridade superior, a promoção de

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a veracidade das informações apresentada(s)

no(s) atestado(s)/declaração(ões), consoante disciplina do do arL. 43 da Lei 8.666/1993.

8.8. Deverá ser apresentado ainda pelo licitante:

v 8.8.1. Declaração expressa de total concordância com os termos do edital, conforme Anexo Xlll deste

edital.

8.8.2. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXX|ll do art. 7 0 da Constituição Federal/

1988 emitida pelo representante legal do licitante, em que declare, sob as penas da lei, que não

emprega mão-de-obra que constitua violação ao disposto naquele preceito constitucional, conforme

modelo constante do Anexo Vlll;

8.8.3. Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na forma do § 20

do artigo 32da Lei Federal 8.666/93, assinada pelo representante legal da empresa licitante, conforme

modelo no Anexo lX deste edital.

8.8.4. Termo de compromisso de combate à corrupção e ao conluio entre licitantes e de

responsabilidade socioambiental, conforme modelo no Anexo XV deste edital.

B.B.S. Declaração que o(s) empresário / socio(s) i dirigente(s) / responsável(eis) técnico(s) não e(são)

servidor(es) público(s) desta Prefeitura Municipal, conforme modelo noAnexo XVI deste edital.

8.8.6. Declaração de idoneidade, conforme modelo no Anexo XVll deste edital

8.8.7. Declaração de ausência de processo judicial com sentença definitiva, conforme modelo no

Anexo XVlll deste edital

8.8.8. Declaração de ausência de impedimentos previstos nos artigos 29, inciso lX com 54, inciso l,

alínea "a" e inciso ll, alínea "a", da Constituição Federal, conforme modelo noAnexo XIX deste edital.

g.g.g. Declaração comprovando que a empresa licitante recebeu os documentos e que tomou todas as

informações e as condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação

modelo no Anexo XX deste edital.

g.g.í0. Declaração de informação da atividade de maior receita, conforme modelo noAnexo XXI deste

edital

Página ,fl,
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no item 8 deste edital

b) Os documentos deverão estar encadernados'

emPresa licitante.

enumerados em ordem crescente e rubricados pela
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8.8.íí. Declaração de localização e Íuncionamento, Anexo XIV comprovando que a empresa possul

local e instalaçôes adequados e compatíveis para o exercicio do ramo de atividade que deverá ser

acompanhada com fotos da fachada do estabelecimento, equipamentos, estrutura de armazenamento,

logística e qualquer outro insumo que o proponente julgar necessário ao perfeito fornecimento ou

prestaÇão dos serviços.

8.g.í2. Declaração ou Atestado de Adimplência, expedido pela Secretaria Municipal de Administração

do Municipio de JURUTI, quê comprove que a licitante não se encontra em situação de mora ou

inadimplência para com esta Prefeitura Municipal ou que nunca forneceu para esta municipalidade;

8.8.12.1.A solicitação da Declaração ou Atestado de Adimplência deverá ser req-tterido na sede desta

prefeitura MunicipáI, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h30min às 14h30min sendo o prazo

p"i" 
".i.rao 

Oà OZ 1OoiJl dias úteis. Pelo titular da empresa ou por procurador, mediante a

ãpràsentaçao de documêntos que comprovem o-s poderes de representação da empresa, iuntamente

cãm a Solicitação dê Atestado de Adimplência, facultada a utilizaçáo do modelo disponível no Anexo

XXlll deste Edital.

g.g.í3. Os interessados deverão apresentar dentro do envelope de Habilitação (ENVELOPE No 01), o

óã,tirc"ào de Registro Cadastral - cRc, expedido pela Comissão Permanente de Licitação

devidamente atualizado até a data de abertura do certame;

8.8.í4. Para a emissão do certificado de Registro cadastral - cRC a que se refere o subitem 8 8 13'

os interessados deverão apresentar a docuirentação que comprove sua habilitação juridica, fiscal,

àãonômico financeira e técnica conforme solicitado neste ato convocatório em cópia simples

á.àrp.nn"a, do original, ou cópia autenticada, onde a Comissão Permanente de Licitação fará a

conferência das informações.

g.8.15. As documentações de que trata o subitem anterior deverão sêr apresentadas perante a

óon-.,irrao permanente de Licitação, de segunda a sextas-feiras no horário de 08:00 às 12:00 h' no

pàro O" ate 03 (três) dias antes àa data e horário previsto para abertura do certame;

8.8..16. A emissão do certificado de Registro cadastral - cRC pela comissão Permanente de Licitação

"" i"ra no prazo de até 4g (quarentã e oito) horas, após a apresentaÇ1o g? documentaÇão que

;;;tÃ" a'habilitaçáo juridica, fiscal, econômica financeira e qualificação técnica conforme nos

elencados art.2g a:r, oa iei 8.666/93, o mesmo deverá ser apresentado dentro do envelope de

Habilitação (ENVELOPE No 01);

8.8.í7. Os documentos expedidos pela internet serão validados pela comissão de LicitaÇão antes da

expedição do CRC;

8.8.í8. Não serão entregues certificados de Registro cadastral fora do horário estipuledo neste edltal

nem tão Pouco no dia do certame;

8.8.13. A documentaçáo êxigida para habilitação deverá ser entregue a comissão de Licitação' com as

seguintes recomendações:

a) Todos os documentos necessários para habilitação deverão obedecer à ordem sequencial listada
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8.9. Disposições gerais sobre habilitação:

g.9.í. Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição aos

documentos requeridos no presente edital e seus anexos'

g.9.2. para fins de habilitação, a verificaçáo por esta PreÍeitura Municipal, nos sítios oficiais de órgãos

e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova;

8.9.3. Na hipótese de falha nos sítios oficiais, que impossibilite a conÍirmação da habilitaÇão, a

ComissãodeLicitaçãopoderáassinala(pÍazopaêqueolicitantefaçaaapresentaçáoda
documentação necessária;

g.g.4. caso haja divergência entre os números do CNPJ mencionados na proposta e nos documentos

exrgidos, tal situação somente será aceita se os tributos forem recolhidos de forma centralizada' sendo

qrã ".., informação deverá constar do próprio documento ou ser comprovada através de declaraçáo

do órgão expedidor, a qual deverá acompanhar os documentos de habilitação;

8.9.5. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome desta, e se a licitante

Íor a filial, todos os documentos deveráo estar em nome da filial, exceto os documentos que, pela sua

natureza, seiam emitidos somente em nome da matriz;

g.9.6. As cêrtidóes e os documentos expedidos pela internet e que possuam código para averiguação,

estão condicionadas à verificação de sua autenticidade nos sites de cada órgão emissor, a ser feita

pelo presidente e comissão peimanente de Licitação, portanto, no caso de apresentação de certidões

por meio de cópias, estas não precisarão ser autentlcadas'

g.í0. Todos os documentos a serem confeccionados pela proponente, ou através dos modelos

toÀecioos por esta prefeituã úunicipal ou atraves de modelos já utilizados.pela proponente' deverão'

ãürilatoriaàente, emitidos * p"p"i timbrado da empresa licitante, possuindo razão social' número

do c.N.pJ, endereço 
"orptàto, 

telefone (se houver) e endereço eletrônico e-mail. (se houveÔ. os

referidos documentos deverão ainda, estar assinados ou rubrlcados pelo representante legal contendo

o nome comPleto do mesmo

8.í0.1.NãoSeráconcedidaprorrogaçãodeprazoparaapresentaçáodosdocumento^Sexigidosparaa
habilitação, com exceção 

"o-àüpoÉto 
no art.'48, da Lei 8.666/93 e no art. 43 da Lei Complementar n "

12312006 e alterações posteriores, conforme segue:

a) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participaçáo em certames

Licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de

regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição'

scal, será assegurado o Prazo de 05

em que o proponente for declarado

o da administração Pública' Para a

do débito, e emissão de eventuais

b) Havendo alguma restriçâo na comprovação de regularidade fi

(cinco) dias úteis, cuio termo inicial corresponderá ao momento

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período' a critéri

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento

""rtiOõ"t 
negativas ou positivas com efeitos de negativa'

Pagi"",fl,.
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8.í0.2. Se a documentação de habilitaçáo estiver expirada, não estiver completa e correta ou

contrariar qualquer dispositivo deste edital e seus anexos, a comissão de licitação considerará a

empresa licitante inabilitada.

8.í0.3. A falsidade das declaraçóes prestadas pela empresa licitante caracteriza crime previsto no

artigo 299 do Código Penal, sujeitando-se ainda às sançóes administrativas previstas neste edital'

bem como demais legislações vigentes.

8.í0.4. A empresa licitante arcará com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentaÇão da

9.2.2. Planilh o am ntária conforme consta no pro.leto (pasta técnica) deste edital, constando

a) ltem, unidade, quantitativos de preço unitário e preço total.

b) Discriminação clara dos serviços a serem executados;

c) Deverão estar incluídos no preço máximo: dissídios coletivos, seguros em gera encargos de

legislação social, trabalhista, prev idenciária, infortúnio do trabalho, hospedagem' locomoÇões,

tributos. administração, lucro e qua isquer outras despesas necessárias não espec ificadas neste

documentação Para habilitação

g.í 0.5. Todos os documentos habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues

acompanhadosdatraduçãoparalínguaportuguesa(Brasil),efetuadaportradutorjuramentadoe
também devidamente consularizados ou registros no cartório de Tributos e Documentos. Documentos

deprocedênciaestrangeira,masemitidosemlínguaportuguesa(Brasil)'tambémdeverãoser
apresentados devidamente consularizados ou registrados no cartório de Tributos e Documentos

g.1. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser digitada em 01 (uma) única via, em papel timbrado da

proponente sem emendas, rasuras, entrelinhãs ou ressalvas, ter suas páginas numeradas e

iuuiicaaas e, apresentadas em envelopes fechados e rubricados nos fechos'

9.2. A proposta comercial deverá ser apresentada na seguintê forma:

ó.2.r- ôrà, - prooo.t, endereçada à ôomissão PermaÀente de Licitaçôes em 01 (uma) via' em papel

timbrado da empresa, 
"ont"nãà, 

nàme, endereço completo, número da licitação, conÍorme Anexo Vll'

relacionando ainda, os seguintes itens:

,l Ét"ço Global em valor Ãumérico e por extenso, observando a Planilha OrÇamentária;

b) Prazo de execuçáo dos serviços;
.i Pr^.o de validaáe da Proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias;

d) Dados Bancários Para Pagamento;
ei DaAos completos do representante legal da Empresa;

fl A orooosta e demais Oo"uÃ"niàa da f,roposta, àeverão estar assinados pelo representante legal da

;il;ã &t, ou proprietários, ou administrador, ou procurador, ou pessoa credenciada).

Edital, mas iulgadas essenciais à execução do objeto;

ol ó, pieço, 'rítários oe matãrãi, e serviços útilizados não poderáo ser superiores daqueles
-'ói.ni". 

no Proieto Básico deste editai Pois os preços máximos unitários admitidos nesta

licitação são os constantes na referida Planilha'

9.2.3. Cron ram Físi Finan iro conforme modelo do projeto básico;

Í pRoposra DE PREÇos

9.2.4. ComPosição da taxa de BDl,

Página 1,-.fl



g.2.S. Composição de preços Unitários para cada item da planilha orçamentária, em moêdâ corrente

do pais em algàrismo, com 02 (duas) casas decimais e por extenso ficando estabelecido que em caso

de divergêncià entre o preço unitário e total, prevalecerá o preço unitário, será feita a.devida correÇão

" o u"]ot apurado serà considerado o valor da proposta, não constituindo motivo para

desclassificação;

g.2.6. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer

alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital;

9.2.2. para efeito de análise da Proposta, o preço máximo será fornecido na Planilha Orçamentária,

conÍorme no proieto básico do deste Edital,

9.2.8. propostas de Preços deverá ao final apresentar obrigatoriamente, termo de abertura e termo de

encerramento declarando o número de páginas apresêntadas, devidamente, assinadas pelo

representante legal;

g.2.9. A Proposta de Prêços deverá ser apresentada do mesmo modo em Mídia Digital com os

arquivos editãveis da Plani'iha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Composição de Preços

Unitários (CD, DVD ou PEN DRIVE);

9.2.í0. Não serão aceitas propostas enviadas via fax e e-mail;

9.2.1í. Sêndo inabilitadas todas as empresas ou todas as propostas desclassificadas, a Comissão

poderá conceder aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentarem nova documentâção

ou propostas, em tudo respeitando o disposto no § 30 do art. 48 da Lei n" 8 666/93'

9.2.í2. Em nenhuma hipótese será permitido quaisquer adendos, acréscimos, modificaçôes ou

complementação da proposta de preços. A falta de qualquer dos elementos exigidos, acafietatá a

desclassificação da ProPosta.
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9.2.13. prazo de início dos trabalhos, não superior a 10 (dez) dias consecutivos, contados a pârtir do

recebimento da ordem de serviço:

g.Í.3. Prazo de execução dos trabalhos, de acordo com os cronogramas, contados após a emissão e

efetivo recebimento da ordem de serviço;

9.5. Os custos omitidos serão considerados como inclusos na proposta, não sendo ace

acréscimos. a esse ou qualquer outro título, devendo os serviços ser executados sem ôn

itos pleitos de

_::$

9.2. O preço total deve ser construido mediante a aplicação dos preços unitários propostos nas

quantidades estlmadas.

9.3. No preÇo ofertado deverão estar incluídos os custos de materiais, máo de obra, equipamentos,

ferramentas, utensílios e transportê, necessários à execuÇão dos trabalhos, sinalizaçáo, limpeza da

obra, seguros de responsabilidade civil cruzada que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, e

einda, o seguro do pessoal utilizado na obra contra riscos de acidente de trabalho e o cumprimento de

todas às obrigaÇões que as legislaçóes trabalhista e previdenciária impõem ao empregador, sem

quaisquer ônus ou solidariedade por parte do Município de Juruti, inclusive .ludiciais, nos termos do

art71 da Lei Federal n" 8666/93.
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g.6. Caso o ptazo de que trata o item 9.2.13 não esteja expressamente indicado na proposta, o

mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento

9.7. Será desclassificada a proposta cuja especificaçâo estiver incompatível com o(s) objeto(s)

especificado(s) nos anexos constantes deste instrumento, ou ainda, aquela que omitir as

especificações mínimas solicitadas.

9.8. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital ou baseade nas ofertas

das demais licitantes.

9.9. A proposta deverá estar assinada por diretor, sócio ou representante da empresa licitante com

poderes para tal investidura.

9.í0. Para as licitações com criterio de julgamento de Menor Preço Global' deverá estar expresso em

de forma numérica e por extenso. Para as licitações com critério de julgamento de Menor Preço por

Item, os valores unitários de cada item e o valor global da proposta deverão estar expressos de forma

numérica e por extenso. A não observação desse critério acaÍetatá a desclassif icação da proposta

9.,t1. A quantidade de produtos ou serviços da proposta não poderá ser inferior ao total previsto no

Termo de Referência e seus Anexos' sob pena de desclassificação do item

9.í2.AclassificaçãodapropostaSeráefetuadapelocritériodemenorpreçoglobal,soboregimede
empreitada por MENOR PREÇO GLOBAL.

9.í3. As obras e serviÇos serão realizados conÍorme condições e especificações estabelecidas no

edital e seus anexos. caso tal prazo esteia omisso ou seja superior ao máximo estipulado no Termo

de Referência Anexo l, o mesmo será entendido como sendo igual ao máximo permitido'

9.14. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente de

fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação'

9.í5. A demonstração da legitimidade do signatário da proposta se dará mediante apresentação da

seguinte documentação:

9.í5.1. No caso de Procurador

a) lnstrumento de mandato público, ou;

b) lnstrumento de mandato particular, assinado pelo representante legal da empresa, com firma

reconhecida em cartório, juntamente com documento de constituição da empresa e alteraÇões,

conforme o caso, em atendimento ao art. 28 da Lei 8.666/93, onde Se Verifique que o Sócio subscritor

possui legitimidade para outorgar a procuração referida'

9.í 5.2. No caso de sócio-gerente:

;-,:."-$
alDocumentodeconstituiçãodaempresaealterações'noqualesteiamexpressosp
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exercer direitos e assumir obrigaçóes decorrentes de tal investidura.

9.16. Serão desclassificadas as propostas de preços, por item ou na totalidade (conforme o caso),

que:

9.í6.,1. Não atenderem, integralmente, a todas às exigências do Presente edital, que sejam

omissas, não apresentarem a proposta de preços (item 9.1 do edital) e/ou resumo da proposta de

preços, apresentem irregularidades ou defeitos, omitirem dados requeridos, apresentem quaisquer

ofertas de vantagens não previstas neste edital, possuírem amostras reprovadas, quando for o caso.

apresentarem divergências entre os preÇos em algarismos numéricos e extensos e ainda

apresentarem erros aritméticos.

9.í6.2. Não especificarem detalhadamente o(s) produtos/serviços ofertado(s)'

9.í 6.3.Apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis

com oS preços dos insumOS e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos. exceto

quando se referirem aos produtos/serviços de propriedade da própria licitante, para os quais ela

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

9.í 6,4. Aprêsentarem preços finais excessivos ou manifestamente inexequiveis;

a) São considerados
estimados,

excessivos os preÇos cotados que ultrapassarem os valores unitários

b) Apresentarem preços manifestamente inexequível, assim considerado aquele inferior a

somatória do custo da aquisição/produçâo mais os encargos legais;

c) E facultado a comissão de licitaçâo, quando necessário e antes de desclassificar a proposta de

preÇos, suspender a sessão e requerer à empresa licitante de melhor oferta que apresente

documento(s) que comprove(m) que o(s) preço(s) ofertado(s) não é(são) inexequível(eis).

9.í6.5. Cotarem quantidade(s) do(s) item(ns) inferior(es) ou superio(es) ao(s) quantitativo(s)

definido(s) no Termo de Referência, Anexo I deste edital.

9. 17. DisposiÇões Gerais sobre as Propostas de Preços:

9.í7.í. DecoÍido o prazo da validade da proposta, sem convocação para a asslnatura do contrato,

ficam as empresas licitantes liberadas dos compromissos assumidos

9.í7.2. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no neste Edital, não

transfere a responsabilidade por seu pagamento à esta Prefeitura Municipal, nem poderá onerar o

objeto desa Tomada de PreÇos, ,?záo pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a

qrrlqu"l. vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a AdministraÇão Municipal'

;:":W
9.17.3. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta escrita' sej
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a preço, pagamento, prazo ou qualquer item que. importe modificação dos termos origlnals,

ressalvadas apenas aquelas destlnadas a sanar evrdentes erros formais, alterações essas que serão

avaliadas pela Comissão de Licitação.

9.í7.4. Na hipótese de o procedimento licitatório vir a sofrer suspensão, o prazo de validade da

proposta de preços fica automaticamente prorrogado por igual número de dias em que o referido

processo permanecer suspenso.

9.17.5. Se todas as propostas Íorem desclassificadas, a administraÇão poderá fixar as empresas

licitantes o prazo de 8 (oito) dias útels para representação de outra, escoimada da causa que ensejou

a desclassificação, conforme preceitua o art. 48, § 30 da Lei n" 8.666/93 e alteraçôes posteriors.

9.í7.6. A descrição de todos os dados da proposta e a iuntada de toda a documentação exigida

para habilitação, é de exclusiva responsabilidade da empresa licitante

9.íT.T.Casoexistaalgumfatoqueimpeçaaparticipaçãodequalquerempresalicitanteoua
mesma tenha sido declarado inidônea para licitar ou contratar corn a Administraçáo Pública, esta fica

impedida de participar da presente licitação. correspondendo a simples apresentação da proposta a

indicação por parte da empresa licitante de que inexistem fatos que impeÇam a sua participação na

pr".ant" licitação, eximindo assim a comissão de licitaÇão do disposto no Art. 97 da Lei no 8 666/93 e

alteraçôes posteriores.

9.í7.8. Erros no preenchimento da planilha nâo é motivo suficiente para a desclassificação da

proposta, quando a planilha puder Ser aiustada Sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e

desde que se comprove que este é suficiente paÍa arcat com todos os custos da contratação.

9.í7.9. E de responsabilidade da licitante, por meio de seu Responsável Técnico, tomar

conhecimento prévio de todas as informaçôes e das condições locais para o cumprimento das

obrigações objeto da licitação, não podendo alegar desconhecimento destas na execução da obra ou

pleitear qualquer aditivo de preço em razão disso.

9.í7.10. A licitante vencedora fica responsável pela matrícula da obra junto ao INSS e pelo

recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência social) decorrentes da execução do

objeto desta Licitação, devendo comprovar, nlediante cópia das guias mensais, o seu pagamento

mánsal durante o prazo de contratação, bem como manter em dia sua regularidade íiscal, para fins de

recebimento dos valores de cada medição aprovada.

g.lT.ll.Sobreovalordecadapagamento,seráretidonafonteolmpostoSobreServiços,
conforme estabelece a legislação local, bem como, se Íor o caso, a contribuiÇão social relativa a

seguridade social.

10.í. As documentações e aS propostas serão recebidas e julgadas pela Comissáo de Licitação, em

10. DAABERTURA E JULGAMENTO

a) A abertura dos invólucros n'01 e 02 Íar-se-á em sessão pública' na qual cada

;i:.$$

observância aos seguintes procedimentos:
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poderá se fazer representar na mesa dos trabalhos, por seu dirigente ou pessoa devidamente

credenciada por procuração com firma reconhecida. Nesta ocasião, todas as folhas constantes nos

involucros serão rubricadas pelos membros da Comissão e pelos representantes das proponentes

presentes. Apos a abertura dos involucros n" 01, os involucros n' 02 ficarão em poder da Comissáo

devidamente rubricados no fecho,

b) O exame da documentação do involucro n' 01 será realizada pela comissão designada,

resultante daí a habilitação da proponente, ressalvadas a aplicação das condições especiais de que

tratam os artigos 42 a 45 da Lei Complementar no 12312006

b.1) antes de efetuar o julgamento da,habilitação, a Comissão de Licitação identificará e

comunicará a participação ou não de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para fins de

aplicação das condições especiais de que tratam os artigos 42 a 45 da Lei Complementar no

123t2006.

c) Somente os concorrentes habilitados passarão a fase de abertura das propostas - involucros no

02. Aproponente inabilitada receberá de volta seu inv'ólucro da proposta, intacto, mediante recibo ou

declaração constante na ata, quando declarará, se assim o entender, quanto à desistência do prazo

recursal;

d) Abertas as propostas, estas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo admitidas

providencias posteriores ou prorrogações em relação as exigências e formalidades previstas neste

edital, ressalvada a aplicação das condições especiais de que tratam os artigos 42 a 45 da Lei

complementar no 123t2006. Também não será admitida desistência da proposta apos a fase de

habilitação.

d.l)Analisadas as propostas, a Comissão de Licitaçõesfará a classificação provisoria pela ordem

crescente dos preços apresentados.

d.2) procedida à classificação provisoria e verificado que o melhor preço foi apresentado por

Microempresa ou Empresa de pequeno Porte licitante, a comissão de Llicitação suspenderá o

julgamento das propostas e retom ará a analise da habilitação fiscal desta proponente, acaso tenha

apresentado irregularidade na primeira avaliação, intimando-a para promover, no ptazo de 5 (cinco)

dias úteis, prorrogáveis por igual período mediante requerimento justificado' a regularização da

documentação meãiante apresentação das respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de

certidão negativa.

d.3) Regula rizada a habilitação fiscal pela licitante, a mesma será declarada vencedora do certame'

d.4) Acaso não ocorra à regularização da habilitação fiscal da licitante Microempresa ou Empresa

de pequeno porte, no prazo concedido, a mesma será declarada excluída do certame, aplicando-se a

penalidade estabelecida neste Edital

d.5) Procedida à classificação provisoria e verificado que o melhor preço não

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, a Comissão de Licitação

foi apresentado Por

-""":r"::JN
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empate legal das propostas, na forma do § 1o do art. 44 da LC no 12312006, para aplicação do

disposto no art. 45 daquele Diploma Legal.

d.6) Ocorrendo empate fictício, na forma da lei, a Comissão de Licitação procederá da seguinte

forma:

I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da classificação provisoria, situação em que,

apos a verificação da regularidade fiscal, será adjudicado em seu favor o objeto licitado,

ll - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do

inciso I deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese

dos §§ 1s e Zedo art. 44 da Lei complementar no 12312006, na ordem classificatoria, para o exercício

do mesmo direito;

lll - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos § 1o e 2e do art' 44 da LC no

123t2006, será realizado sOrteio entre elas. para que se identifique aquela que primeiro poderá

apresentar melhor oferta.

d.7) O Vazo para apresentação de nova proposta será de dois dias úteis, contados da intimação da

licitante, sob pena de decadência do direito de inovar em seu preço'

d.g) Na hipotese da não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 45 da LC no 12312006'

o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame'

e) em cada fase do julgamento, é direito da Comissáo realizar diligências visando esclarecer o

processo e realizar tantas reuniões pÚblicas quantas forem necessárias;

f) apos a análise das propostas apresentadas a Comissão declarará vencedora a proponente que

tendo atendido a todas as exigências do edital, apresentar o menor preço global,

g) Será assegurado, como critério inicial de desempate, preferência de contratação para as

microempresas e empresas de pequeno porte. se persistir houver empate entre os concorrentes, o

desempate será feito mediante sorteio em ato ptiblico'

i0.2. Erros no preenchimento da planilha não é motivo suficiente para a desclassificação da proposta,

quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde

que se comprove que este é suficiente pa"a arcef com todos os custos da contratação'

10.3. A Comissão de Licitação poderá solicitar parecer de têcnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal

do Município ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão'

tanto na fase de credenciamento, como na fase de julgamento da habilitação e das propostas de

preços.

'ADJUDICAçrr. ttotutoLocAç
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í.1.1. Transcorrido o prazo recursai e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo

licitatório será submetido à apreciação da autoridade competente, para homologação e adludicação

do(s)objeto(s) à(s) licitante(s) vencedora(s), convocando-se. após, a empresa respectiva para firmar as

obrigações assumidas mediante contrato, dando-lhe a devida publicação através do Flanelógrafo da

Municipalidade e no Diário Oíicial do Estado

1í.2. O licitante vencedor deverá assinar o contrato em 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua

convocação,

í2.í. O pagamento de cada etapa será efetuado em moeda corrente nacional no prazo máximo de até

30 (trinta) dias, após a aprovação de cada Boletim de Medição, por meio de ordem bancária emitida

em nome do proponente vencedor, para crédito na conta corrente por ele indicada, mediante

apresentaçãodarelaçãodeempregadosedasguiasderecolhimentode|NSSedoFGTS
dêvidamente quitadas, bem como, dos documentós fiscais, no Setor de Contabilidade' O documento

fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentai a proposta vencedora da licitação.

12.2. Será retido na fonte o imposto sobre seiviço§ (lss) incidente sobre o valor total da Nota Fiscal'

de acordo com a legislação local, bem como, se for o caso, a contribuição social relativa a seguridade

social.

í2.3. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação

irregular perante a Previdência social (INSS), o Fundo de Garantia sobre Tempo de serviço (FGTS),

Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) e aos Tributos Fêderais'

í3.í. O prazo para assinatura do contrato será comunicado à licitante vencedora, pelo municÍpio, após

esgotados os prazos recursais

,t 3.í .í . A ordem de serviço somente será expedida após a subscrição do respectivo contrato.

í3.2. O contrato para execução terá vrgência da data de sua assinatura 30 de setêmbro de 2022,

podendo ter seu prazo prorrogado, por meio de termo aditivo'

14.1 . As ordens de serviço, serão acompanhadas e aprovadas pela fiscalização da SECRETARIA

MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

14.2. Caso necessário' Poderá s

do contrato. As medições serão

(vinte e cinco) do mesmo mês'

er emitda ordens de serviÇo perióclicas a cada 30 (trinta)

encerradas no dia 20 (vlnte) de cada mês e será entregu

dias até o fim

e ate o dia 25

,*."rU$

rz. oas coNDlçoEs DE PAGAÍUIENTo

íg. oo pRlzo E LocAL DAS oBRAS

14. ORDEM DE SERVIço
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í5. DAS PENALIDADES

í5.í. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada, apos regular processo

administrativo, à penalidade de:

a) Multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da

contratação, até o limite de 20 (vinte) dias.

15.1.1. A aplicação da multa moratoria não impede que a Administração rescinda unilateralmente o

Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.

15.2. A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres

elencados no Edital e no contrato, sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da

responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos

significativos ao objeto da contratação;

b) Multa compensatória de até 20o/o (vinte por cento) sobre o valor total da contratação;

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de JURUTI pelo ptazo de até

dois anos;
c.1) Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com

qualquer orgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito

Federal ou municipal, conforme Parecer no 8712011/DECOR/CGU/AGU e Nota no

205t2011/DECOR/CGU/AGU e Acordãos n" 2.21812011 e n" 3.75712011, da 1a Câmara do TCU.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a

propria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a

Administração pelos prejuízos resultantes e apos decorrido o ptazo da penalidade de suspensão do

subitem anterior.

15.2.L A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, apos devidamente convocada,

dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a

às penalidades acima estabelecidas.

15.2.2. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.

1S.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que

assegurará o contraditorio e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei no 8.666,

de í993.

íS.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidad
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conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,

observado o princípio da proporcionalidade.

15.5. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor do MunicÍpio, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,

serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados ludicialmente.

15.5.í. Caso a Contratante dêtermine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15

(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

í5.7. As sanÇões aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no

caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

í5.8. Serão aplicadas também a seguinte penalidade para a infração abaixo descrita

í6.í. Sem prejuízo de outras obrigações previstas neste Edital, a licitante vencedora obriga-se

a) A aceitar acréscimos ou suprêssóes que o Município rcalizat, alé 25% (vinte e cinco por cento)

do valor inicial do contrato, mediante autorizaÇáo por escrito da Secretaria de lnfraestrutura do

Município;

b) Pela contratação do pessoal, fornecimento de todos os materiais, transporte, ferramental e

equipamentos necessários para execução dos serviços nos locais indicados no memorial descritivo

anexo ao edital;

c) A refazer, a suas expensas, todo e qualquer serviço por má execução, trabalho defeituoso,

acabamento insatisfatório ou executado fora das espêcificaÇões técnicas, de acordo com o parecer da

fiscalização da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, bem como responder, durante o

prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e seguranÇa do trabalho, assim em razão dos materiais,

como do solo;

d) A fornecer e obrigar o uso de equipamentos de proteção individual a seus empregados e

aplicar a legislação referente a segurança, medicina e higiene do trabalho;

e) Apresentar a guia paga e a relaçáo de empregados do FGTS e a guia de recolhimento do INSS

mensalmente, individualizada para obra, bem como a matrícula da obra e, ao final, a respectiva

16. DAS OBRIGAçOES DA LICITANTE VENCEDORA

Certidão Negativa de Débito - CND;

..

15.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do Município.

a) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da proposta apresentada em caso de não

regularização da documentação pertinente à habilitaçáo fiscal (no caso de Microempresa ou Empresa

de Pequeno Porte), no prazo previsto no parágrafo 1o do art.43 da LC 12312006.
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í7. DA F|SCALIZAçAO, ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO

17.1. A fiscalização do cumprimento do contrato caberá ao SECRETARIA MUNICIPAL DE

INFRAESTRUTURA.

17.2.O acompanhamento, fiscalização e recebimento da obra integrante deste edital, será realizado

mediante Fiscal de Contrato designado por Portaria, pela Prefeitura Municipal de JURUTI.

17.3. Compete ao referido Fiscal de Contrato:

a) Fiscalizar os serviços contratados, direta ou indiretamente, o que, em nenhuma hipótese,

eximirá a Contratada das responsabilidades do Código Civil e/ou Penal;

'\-- b) Efetuar a ordêm dos serviços;

c) Solicitar o afastamento do profissional com comportamento inaceitável, a critério da Secretaria,

d) Ter acesso livre para fiscalização e vistoria da obra

í7.4. As correspondências referentes ao contrato, exceto as de rotina, deverão ser Íeitas por ofício

í7.4.í. Na hipótese de a contratada negar-se a assinar o protocolo de recebimento do oficio, o
mesmo será enviado pelo correio, registrado, considerando-se feita a comunicação para todos os

efeitos.

í8.1. As provas de regularidades quanto os devitos relativos aos tributos federal e à dívida ativa da

União, expedida pela procuradoria geral da Fazenda Nacional do Estado, onde a licitante tem sua
sede, abrangendo prova de regularidade relativa à Seguridade Social, as contribuiçôes sociais
previstas nas alíneas "a" a "d" do parágrafo único do art. í 1 da Lei no 8.212, de 24 de julho de í 99í , e
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), apresentadas na fase de habilitação, deverão
estar dentro do prazo de validade quando da assinatura do contrato, caso contrário, deverão ser
reapresentadas para atender aos preceitos legais;

í8.2. Caso o participante vencedor não assine o contrato no prazo estipulado, a Comissão poderá
convocar os participantes remanescentes, na ordem de classificaçâo.

í9.í. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de contrato, cuja
minuta constitui o ANEXO X do presente ato convocatório.

í9.2. Os serviços deverão ser executad

constantes deste edital e seus anexos.

'.,,,":..

í8. DA CONVOCAçAO PARA ASSTNATURA DO CONTRAÍO

os conformê o Termo de Referência e de

í9. DO CONTRATO E EXECUçAO
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í9.3. O contrato entrará em vigor na data do recebimento da ordem de serviço pela contratada e terá

vigência até 31 de dezembro de 2022, podendo ter seu prazo prorrogado, por meio de termo aditivo.

19.4. O prazo para a assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação da

licitante, podendo ser prorrogado, em coníormidade com o disposto no §1o, do artigo 64, da Lei

Federal no 8.666/93.

í9.5. A licitante que se recusar a assinar o contrato, não aceitar ou nâo retirar o mesmo no prazo e
condições estabelecidas, sem nenhum motivo relevante, ficará sujeita à aplicação das penalidades

cabiveis.

í9.6. A empresa deverá mantêr durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condiçôes de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

í9.7. No ato da assinatura do contrato a adjudicatária deverá comprovar poderes para o signatário

assinar contratos, mediante ata de eleiÇão da última diretoria ou contrato social, e ainda no caso de
procurador, além desses documentos, procuração registrada em Cartório.

19.8. A critério exclusivo do ente contratante e mediante prévia e expressa autorização, o contratado
poderá, em regime de responsabilidade solidária, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais

e legais, subcontratar parte da obra ou serviço, até o limite estabelecido de 30o/0, desde que não

alterem substancialmente as cláusulas pactuadas.

í9.9. No caso de subcontratação, deverá ficar demonstrado e documentado que esta somente

abrangerá etapas dos serviÇos, ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade

técnica da contratada, que executará, por seus próprios meios, o principal dos serviços de que trata

êste edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidadê dos serviços contratados.

í9.10, A assinatura do contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a única responsável
perante a Administração, mesmo que tenha havido apresentação de empresa a ser subcontratada
para a execução de determinados serviços integrantes desta licitaçáo.

í9.1í. A relação que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a Administração
ê a contratada, não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie entre o Orgão e a

subcontratada, inclusive no que pertine à execuçâo e pagamento direto a subcontratada.

19.'12. A Administração se reserva o direito de, após a contratação dos serviços, exigir que o pessoal

técnico e auxiliar da empresa contratada e de suas subcontratadas se submetam à comprovação de

suficiência a ser por ela realizada, e de determinar a substituição de qualquer membro da equipe que

não esteja apresentando o rendimento desejado.

19.í3. A contratad

comprovar perante

respondendo, solid

obleto do contrato.

erviços deverá
subcontratada,
*"0* 

""{uN

a ao requerer autorizaÇão para subcontratação de parte dos s

a Administração a regularidade jurídico/íiscal e trabalhista de sua

ariamente com esta pelo inadimplemento dessas quando relaci
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í9.14. A empresa contratada responsabrliza-se pela padronização, com patibilidade, gerenciamento

centralizado e qualidade da subcontratação.

í9.í5. As empresas subcontratadas também devem comprovar perante a Administração que estâo em

situação regular fiscal e previdenciária e que entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não

constam servidores, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no quadro do contratante.

í9.16. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus

anexos, obriga-se, ainda, a licitante a:

í9.í7. Caso o pagamento das verbas rescisórias trabalhistas e providências decorrentes da

contrataçáo não seja comprovado ate o fim do segundo mês após o encerramento da vigência do

contrato, a garantia da execução do contrato será utilizada para o pagamento dessas verbas

dirêtamente pelo CONTRATANTE;

í 9.'l 8. A perda da garantia em Íavor do CONTRATANTE, em decorrência de rescisão unilateral do

Contrato, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem

pre.juízo das demais sanções previstas no Contrato;

20.í. Os participantes da Licitação têm ciência que este projeto de obra é de autoria do MunicÍpio de

Juruti/Pará, devendo ser utilizado única e exclusivamente para execução no local especificado,
proibindo-se qualquer tipo de comercializaçáo, reprodução ou reutilização, sob pena de incursão nos

termos da Lei n" 9.610/98.

20.2. O presente Edital e seus anexos, incluindo a minuta do contrato, são complementares entre si,

qualquer detalhe mencionado em um dos documentos e omitido no outro, será considerado

especificado e válido.

20.3. Para os casos omissos no presente edital, prevalecerão os termos da Lei Federal no 8.666/93,

suas alterações e demais legislaÇões em vigor.

20.5. Os recursos administrativos deverão obedecer ao disposto no art. 109 da Lei Federal no

8.666/93, e alterações.

20.6. Todas as alterações ou prorrogações do edital, serâo publicadas na lmprensa Oficial, se, aos

interessados diretos não for dado ciência nos documentos respectivos.

20.7. A comissão de Licitação podêrá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao q

desta Prefeitura Municipal ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela,

20. DAS DTSPOSTÇOES GERATS

uadro de pessoal-":*.w

20.4. Ao Município reserva-se o direito de rejeitar as propostas que julgar contrárias aos seus

interesses, anular ou revogar em todo ou em parte a presente licitação, sem que deste ato caiba
qualquer indenização.
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decisão.

20.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-seá o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente desta
Prefeitura.

20.9. A Comissão de Licitação ou a Autoridade Superior, no interesse da Administração, poderá

relevar omissões puramente formais, desde que não comprometam a proposta, a legislação vigente e
a lisura desta Licitação, reservando-se o direito de promover diligências destinadas a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar no ato da Sessão Pública.

20.10. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do

certame na data marcada, a Sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da

Comissão de Licitação em contrário.

20.11. Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Licitação em conformidade com as

disposições constantes das Leis no preâmbulo deste Edital e demais normas pertinentes.

20.12. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de
Juruti - PA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:

Modelo de Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação para

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

Anexo I Termo de Referência/ Projeto Básico

Anexo ll Modelo de Carta Credencial

Anexo lll Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte

Anexo lV Modelo de Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação

Anexo V

Anexo Vl Modelo de Resumo de Proposta de Preços

Anexo Vll Modelo de Proposta de Preços

Anexo Vlll Modelo de Declaração de Cumprimento do lnciso XXXIll do art.7 0, CF/88

Anexo lX Modelo de Declaração de inexistência de fatos impeditivos da habilitação

Anexo X Minuta do contrato

Formulário de cadastroAnexo XI

Anexo Xll Modelo de solicitação de pagamento

Anexo Xlll Modelo de Declaração expressa de total concordância com os termos do edital

Modelo de Declaração de localização e funcionamentoAnexo XIV

Anexo XV
Modelo de Termo de Compromisso de Combate a corrupção e ao conluio entre

licitantes e de idade socioambiental
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Anexo XVI
Modelo de Declaração que o(s) empresário / socio(s) / dirigente(s) / responsável(éis)

técnico(s) não e(são) servidor(es) público(s) do municÍpio de JURUTI - PA.

Anexo XVll Modelo de Declaração de idoneidade

Anexo XVlll Modelo de Declaração de ausência de processo judicial com sentença definitiva

Anexo XIX
Modelo de Declaração de ausência de impedimentos previstos nos artigos 29, inciso

lX c/c 54, inciso l, alínea "a" e inciso ll, alínea "a", da Constituição Federal"

Anexo XX
Modelo de Declaração comprovando que a empresa licitante recebeu os documentos

e que tomou todas as informaçÕes e as condições locais para o cumprimento das
obrigaçÕes do objeto desta licitação

Anexo XXI Modelo de Declaração de informação da atividade de maior receita

Anexo XXll Modelo de Solicitação de Atestado de Adimplência

JURUTI-Pará, 17 de fevereiro de 2022.

GOSME SOUSA FERREIRA
Presidente CPL/PMJ

Portaria 009/2022

Marccl
Pcrcíra

Secretano
de lnkaestrütuía

MARC PEREIRA
Secretário Municipal de lnfraestrutura
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