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PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

cNPJ Ne 05.257.555/0001-37

DE PARTAM E Nro o r u craçÃo

EDlTAL
TOMADA DE PREÇOS No 002/2022

PREÂMBULO

TOMADA DE PREÇO No OO2/2022 | TIPO: MENOR PREçO GLOBAL

REGTDO PELA FUNDAMENTADA NO ART. 22, INCISO ll, § 2" DA LEI FEDERAL N" 8666/1993 E

uAS ALTERAÇôES POSTER|ORES, PELAS LEIS COMPLEMENTARES No 12312006 E No

147t2014 E DEMAIS LEGISLAÇÓES penrlNENTES

ESSO ADMINISTRATIVO:
502001t22

ETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO OE DRENAGEM SIMPLES,

IMENTAÇÃO DE CONCRETO E PASSEIO PUBLICO (CALÇADA), NA ZONA URBANA NA

IDADE DE JURUTI EM ATEND IMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,

NFORME CONDIÇOES PREVI STAS NO TERMO DE REFERÊruCIN E SEUS ANEXOS, QUE

NTEGRAM ESTE EDITAL

tA, HORARIO, LOCAL E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA OBTENçÃO DO EDTTAL:

DE SEGUNDAA SEXTA-FEIRA
O: 08:30 AS 14:30 (HORARIO LOCAL)
Sede da Prefeitura do Município de Juruti - Pará, S/N, Centro, Juruti-PA

ORARI

EMAIL: cpliuruti202 1 @qmail.com

blicações

de Avisos
rio Ofícia! da União
rio Oficial dos Municipios

rna! de Circulação
ortal dos jurisdicionados do TCM/PA (GEOBRAS)

I da Transparencia

Cosme Sousa Ferreira
Presidente

Comissão de Licitação

ESTE INSTRUMENTO CONTEM:
EDITAL E SEUS ANEXOS COM 71

PAGINAS

CRETARIA MUNICIPAL DE I NFRAESTRUTURA
INTERESSADO:

URUTI - PA.

E DATA DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUME

HABTLTTAÇÃO e DAS PROPOSTAS DE PREÇO:

Sede da Prefeitura do Município de Juruti-PA
9 de março 2022
lO: 09 horas e 30 min. (HORARIO LOCAL)

NTAÇÃO

0
RAR
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íJERIúO DE RECEBIMENTO DA INTEGRAL COPIA DO EDITAL DE LICImçÃo

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS N" 002/2022

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

DA EMPRESA her ncialmente com letra de

Nome Empresarial

Endereço

Cidade: Estado

E-mail

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

IDENTIFI DO RESPON EL PELO RECEBIMENTO

rgão emissor:

v Data do recebimento do edital. l-l-

Assinatura/rubrica do responsável

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

) Fui convidado;
) Publicação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal,

) Publicação na lmprensa Oficial (Diário Oficial da União-DOU);

) Publicação em Jornal de Grande Circulação;

) Publicação no site oficial desta Prefeitura Municipal (www.juruti.pa.gov.br);

) Publicação no site oficial do Tribunal de Contas dos Municípios (www.tcm.pa.gov.br);

)Outros meios

(

(

(
(

(

(

(

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

formulário devidamente preenchido e assinado para o e-mail cpliuruti2021@qmail.c-on1; ou

encaminhar/entregar na piefeitura Municipal de Juruti/cPL no endereço indicado no preâmbulo.

Ta! medida faz-ss necessária para a Comissão de Licitação informar à licitante interessa{a

lnsc. Estadual noCNPJ

ome completo:

ula de ldentidade no

DDD)Telefone ( )Fno

mail

) Socio/Empresário; ( ) Outros:

mpresa: (

rgo/função que exerce na

quaisquer assuntos pertinentes a referida licitação'
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2. OBJETO DA LICITAçAO

2.1. A presente ticitação tem por objeto, a CONTRATAÇÃO Of ffrlpResA PARA CONSTRUÇÃO

DE DRENAGEM S|MPLES, PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO E PASSEIO PUBLICO

(CALÇADA), NA ZONA URBANDA MA CIDADE DE JURUTI EM ATENDIMENTO A

SECRETARIA IUUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

2.2. As obras e serviços serão realizados conforme condições e especificaçôes estabelecidas no

edital e seus anexos.

2.3. A execução do objeto, será pelo periodo máximo de 03 (três) meses.

2.4. O valor estimado do objeto desta licitação é de R$ 33í.503,48 (Trêzentos e Trinta e um

Mil Quinhentos e Três Reais e Quarenta e oito Centavos).

2.5. Compete à licitante fazer um minucioso exame do Edital, e das condiçóes de prestaÇão dos

serviços, podêndo apresentar, por escrito, à cPL, todas as divergências, dúvidas ou erros

porventura encontrados, para a devida correção ou esclarecimento, até 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 têrmos do

presênte 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.

2.8. O Edital completo e maiores informaÇôes 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 68.170-OOO, cidade de Juruti/PA no horário das 08:30 as '14:30 horas, e a partir

de sua publicação nos órgãos 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. gov. br/portal-lic-publico;

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

c) https://www. iuruti. Pa.qov. br,

d) coliuruti2021@qmail.com, solicitação feita por e-mail.

2.g. Foram utilizados como preços de referência os constantes no Sistema Nacional de Pesquisa de

Custos e índices da Construção Civil - SINAPI (Tabela de Preço Ref. lnsumos Desonerado),

conforme tabela de materiais que se segue ANEXO. O link para acesso a tabela usada consta

no endereço https://www. caixa qov.br/ooder-oublico/modern Eacao-

estao/ rna itP lnas/default preço ofertado não poderá ser superior aos itens dex

L

$

referência e, consequentemente, o valor global
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3. RECURSO ORÇAMENT Rro

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

seguinte dotação orçamentária:

Exercício 2022 Atividade 26.782.00í0.1.030 Pavimentação, Recapeamento e Manutenção de Vias

Públicas, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações.

4.í. Poderão participar desta licitação, todos os interessados do ramo pertinente ao seu objeto, que

atenderem as condiçóes 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;

4.2.1. Empresas que explorem atividade incompatívelcom o objeto desta licitaçáo 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 órgão 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, tecnologicos ou

humanos em comum;

1.2.6. Empresas reunidas em consórcio, 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, se

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

para 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 técnica

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 consÓrcio não trará prejuízos

à competitividade do certame, visto que, em regra, a formação de consórcios é admitida quando o objeto

a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante. vulto, em que empr( )

\ 
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isoladamente, não teriam condições 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 órgáo ou entidade vinculada a Prefeitura 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 País

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 a Íraudes

em licitaçóes públicas, danos ao erário público e/ou formação de quadrilha;

4.2.í0. Empresas que possuam entre si, parentes até o 3o (terceiro) grau, consanguíneo ou por

afinidade;

4.2.11. Empresas que possuam empresário, sócio(s), dirigente(s), responsável (eis) técnico(s), e/ou

qualquer outro(s) responsável(eis), independente da denominação, com participação entre as mesmas;

4.2.í2. Empresas culos proprietários e/ou sócios exerçam mandato eletivo capaz de ensejar os

impedimentos previstos nos arts.29, inciso lX com 54, 1, "a" e ll, "a", da Constituição Federal'

4.2.13. Empresas que não possuam endereço Íísico, bem como local e instâlaçóes adequados e

compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

a) É facultado a Comissão 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

constatar que o local e instalaçôes são adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade.

Hevendo a referida visita. reserva-se a Comissão de Licitação fotografar a área externa (fachada) e

área interna do imóvel onde está localizada a empresa.

4.2.14. Conforme o § 2" do artigo 22 da Lei no 8.666/1 993, somente poderão participar empresas

devidamente cadastradas até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas.

4.2.í5. Ficam impedidos também de participar empresas que se enquadrem nas vedações previstas no

artigo 90 da Lei no 8.666, de 1993;

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 previa defesa 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.í6. Ficam impedidos também de participar Organizaçóes da Sociedade Civil de lnteresse Público -6
OSCIP atuando nessa condiÇão (Acórdão no 74612O14-TCU-Plenário)' 

( ^ $\t 
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4.2.11. Ficam impedidos também de participar lnstituiçÕes sem fins lucrativos (parágrafo único do art.

12 da lnstrução Normativa/SEGES no 0512017),

4.2.1g. Ficam impedidos também de participar Sociedades cooperativas, considerando a vedação

contida no art. 10 da lnstrução Normativa SEGES/MP no 5, de 2017;

4.2.19. Ficam impedidos também de participar a licitante que não possuir capital social ou valor do

patrimônio líquido de no mínimo 1Oo/o (dez por cento) do valor global estimado para esta licitação,

devendo ser comprovado na data da apresentação da proposta, na forma da Lei, conforme Art. 31, § 30

da Lei no 8.666/93 e suas alterações.

4.3. A simples apresentação da proposta implica, por parte do licitante, de que inexistem fatos que

impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim a comissão de licitação do disposto

no art. 97 da Lei No 8.666/93.

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 paru efeito de comprovação de

regularidade fiscal, mesmo que que esta apresente alguma restrição.

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

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

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

regularizaçáo da documentação, pagamento ou parcelamento do debito, e emissão de eventuais

certidÕes negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

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

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sançÕes previstas no art. 8'l da Lei no 8'666, de

21 dejunho de 1gg3, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem

de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

4.4.2. Nas licitaçoes 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 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem

classificada.

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

I - a microempresa ou empresa de pequeno 
I

preço inferior àquela considerada vencedora

o objeto licitado;

porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de

do certame, situação em que será adjudicado em seu favor

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

serão convocadas as remanescêntes que porventura se enquadrem nâ hipote§e das alínea "a" do item

4-4.2, na ordem classificatoúa, 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 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 a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada

por microempresa ou empresa de pequeno porte.

5.1. Na data, hora e local designados paÂ 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:

5.2.1. Socio(a), Empresário(a) ou Assemelhado(a):

a) Deverá apresentar cédula de identidade ou documento equivalente que possua foto, inscrição de

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

empresa individual de responsabilidade limitada - ElREL|, ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social

e suas alterações contratuais em vigor ou alteração contratual na forma consolidada, devidamente

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado

de documentos de eleição de seus administradores, ou inscrição do ato constitutivo, no caso de

sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, 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 orgão competente, quando a atividade assim o exigir,

que comprovem sua capacidade de representante legal, com expressa previsão dos poderes para

exercício de direitos e assunção de obrigações Em caso de administrador eleito em ato apartado, deverá

Ser apresentada ata de reunião ou assembleia em que Se deu a eleição.

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

a) Deverá apresentar lnstrumento Público
o selo de fiscalização do Poder Judiciário

de Mandato (Procuração), assinada por tabelião e possuindo
do Estado da sede do Cartorio, outorgando obrigatoriamente

poderes para representar a mesma em licitações públicas, interpor recurso e renunciar a sua

interpos ição. A outorgante poderá ainda, conferi r a(ao) outorgado(a) poderes para emitir proposta de

preços, emitir declarações, receber intimação/convocação, assinar contrato, assim como praticar todos

os demais atos pertinentes ao certame em nome da outorga nte. Deverá apresentar juntamente com o

referido instrumento, cédula de identidade ou documento equ ivalente que possua foto do(a) outorgada,

inscrição de micro empree ndedor individual, ou requerimento de empresário, no caso de empresa

individual, ou emPresa individual de responsabilidade limitada - ElREL|, ou ato constitutivo, estatuto ou

contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso

de sociedade Por ações, acomPanhado de documentos de eleição de seus adm

5. CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTAN TES

do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acomPanhada de ded



#§ffiâ,Jffi
r{::1i,.&1

rr I r 'L.

ESTADI oo penÁ

PREFEITURA NlIUNICIPAL DE JURUTI

)NPJ Ne 05.257.555/0001-37

D E PARTAM E Nro o r u ctaçÃo

decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no

país, e ato de regis[ro ou autorização para funcionamento expedido pelo orgão competente, quando a

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

expressa previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações; ou

b) Deverá apresentar lnstrumento Particular de Mandato (Procuração) ou Carta Credencial, conforme

modelo sugerido no Anexo ll deste edital, com firma reconhecida em cartorio do outorgante, outorgando

obrigatoriamente poderes para representar a mesma em licitações públicas, interpor recurso e renunciar

a sua interposição. A outorgante poderá ainda, conferir a(ao) outorgado(a) poderes para emitir proposta

de preços, emitir declarações, receber intimação/convocação, assinar contrato, assim como praticar

todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da outorgante. Deverá apresentar juntamente

com o referido instrumento ou carta credencial, cédula de identidade ou documento equivalente que

possua foto do(a) outorgado(a), inscrição de micro empreendedor individual, ou requerimento de

empresário, no caso de empresa individual, ou empresa individual de 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 ações, acompanhado de documentos de eleição

de seus administradores, ou inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada

de prova de diretoria em exercício, 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 orgão competente, quando a atividade assim o exigir, que comprovem a capacidade de

representante legal do outorgante, com expressa previsão dos poderes para exercício de direitos e

assunção de obrigações .

S.3. Os documentos enumerados nos itens 5.2.1 e 5.2.2 deste edital, deverão ser apresentados,

obrigatoriamente, da seguinte forma:

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

b) Copia(s) do(s) documento(s) devidamente autenticado(s) em cartorio {frente e verso (este último, se

houver); ou

c) Copia(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 {frente e verso (este último, se

houver).

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)

copia(s) a ser(e m) autenticada(s), ate 1 (um) dia útil da data marcada para abertura dos envelopes.

S.4. Todos os documentos apresentados para credenciamento serão juntados 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 credenciamento a que se refere o item 5.2

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

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

outro ato inerente durante a sessão pública'
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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 documentação necessária para o credenciamento deverá ser entregue fora dos envelopes dos

documentos de habilitação e da proposta de preços, juntamente com as declaraçôes abaixo:

S.7.í. DeclaraÇáo de Cumprimento dos Requisitos da Habilitaçáo, conforme modelo sugerido no Anexo

lV. As l\Iicroempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverá ainda apresentar a declaração

de Cumprimento dos Requisitos de HabilitaÇão para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,

conforme 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 Lei Complementar no 123/2006,

conforme modelo de declaração constante clo Anexo lll ou Certidão de enquadramento expedida pela

Junta Comercial, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias da data fixada para

apresentação das propostas, na forma do art. Soda lN n "'103/2007 do Departamento de Nâcional de

Registro do Comércio (DNRC) ou, em se tratando de Sociedade Simples, deverá apresentar Documento

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 terão presunção relativa de veracidade,

podendo ser contestadas por qualquer interessado, o qual terá o ônus de comprovar suas alegaçôes.

S.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.

S.í O. Não serão admitidos mais de um representânte credenciado por empresa, nem um unlco

representante para mais de uma empresa.

S.1í. A Comissão de Licitação poderá ainda, diligenciar junto aos sites oficiais da Receita Federal ou da

Junta Comercial do domicílio da sede da licitante para verificar seu enquadramento como microempresa

ou empresa de pequeno porte.

S.12. A declaraçâo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitaçáo sujeitará o licitante às

sanções previstas neste Edital, sem prejuÍzo das demais penalidades previstas em lei.

S.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 d

manifestar após a declaração do vêncedor' imediata e motivadamente'

C
\.

este edital terã

a intenÇão de

o poderes para

recorrer .o.iN
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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.

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

bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e ll doArtigo 3"da LC 123/06.



*t3/'q
,!:4-;rã*#1

-'l

ESTADO DO PARA

PREFEIl'ÜRA MUNICIPAL DE JURUTI

cNPJ Ne 05.257.555/0001-37

D E PARTAM E NTO D E LI CITAÇÃO

decisões do Comissão de Licitação, 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 saída do

representante da licitante do ambiente da tomada de preços antes do término da sessão,

injustificadamente, será considerada renúncia ao direito de recorrer dos atos da Comissão de Licitação;

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

para abertura da tomada de Preços.

OBS: Os documentos de credenciamento acima deverão ser apresentados em mãos, quando da

abertura da sessão, não podendo estar em nenhum dos envelopes lacrados, pois os mesmos

não poderão ser abertos, sob pena de não credenciar o representante.

6.1. euaisquer 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 atendimento

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, física ou jurídica, poderá apresentar impugnação a este instrumento convocatório, nos termos

do art.41, s 20 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 atendimento

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 alteração não afetar a formulação da proposta'

6.4. Caberá à Autoridade Superior decidir sobre a impugnação no prazo em até 03 (três) dias úteis apos

o limite de envio de impugnações. Sua manifestação de resposta se dará pela forma mais conveniente,

podendo ser por e-mail, carta registrada (AR) ou entrega pessoal protocolada.

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

nos casos 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 no 8.666/1993'

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

S AO EDITAL6. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO, IMPUGNAç
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recurso e respectivas impugnações, até o seu término, vistas aos autos do processo licitatorio, em

horário e local designados pela Comissão de Licitação.

7.í.As licitantes deverão entregar, até a data, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, 02

(dois) envelopes distintos, lacrados e rubricados no fecho, contendo Envelope no 01 (HABILITAÇAO)

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

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

7.1.1. Os envelopes deverão ser identificados, quanto ao seu conteúdo, constando preferencialmente.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI -
PARÁ
ENVELOPE NO Oí . DOCUMENTOS DE
HABTLTTAçÃo
NO[/IE ETUPRESARIAL
CNPJ.
TOMADA DE PREÇOS No 002/2022
DATA E HORA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI-
PARÁ
ENVELOPE NO 02 - PROPOSTA DE
PREçOS

NOME EMPRESARIAL
CNPJ:
TOMADA DE PREÇOS No 002/2022
DATA E HORA

7.2. 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

12312006 e suas alterações. A empresa licitante que não se enquadrar na situação de Microempresa 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,

após o devido processo administrativo e posterior remessas dos autos ao Ministério 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 apos

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. DA APRESENT DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇ E DA PROPOSTA
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7.8. Caso o envelope com a indicação externa "Proposta de Preços" não possua o conteúdo exigível

nêste procedimento licitatório, estará a empresa licitante automaticamente excluída, independentemente

do conteúdo do outro envelope.

7.9. A impugnaçáo de interessados contra as ofertas e os documentos apresentados por concorrentes

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

licitantes em nome das quais pretendam registrar as impugnações.

8.í. Os documentos apresentados nesta licitaÇão deverão ser entregues em envelope separado,

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

deverâo ainda:

8.1.3. Ser apresentados em original, em publicação 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 certidões com prazo de validade, onde a validade não esteja expressa, serão

considerados válidos os documêntos expedidos nos últimos 90 (noventa) dias que antecederem a data

da abertura das propostas.

8.3. 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. QualiÍicação Econômica e Financeira,

8.3.4. Qualificação Técnica;

8.3.5. Cumprimento do disposto no inciso XXXIll do arl. 7o da Constituição Federal de 1988

8.4. A HABILITAÇÃO JURiDICA será comprovada, mediante a apresentaÇão da seguinte

documentação:

8.4.í. 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,

8. HABILITAçAO

Págtna 12 d$n

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

8.í.2. Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgáo expedidor,

fundação ou sociedade anÔnima); e
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8.4.2. lnscrição de [\Iicroempreendedor lndividual, ou

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

B.4.4.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas alterações ou contrato

consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, no qual

deverá estar contemplado, dentre os objetivos sociais, o fornecimento de produtos ou prestação dos

serviços da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação.

g.4.S. lnscrição do ato constitutivo no orgão competente, no caso de sociedades civis, acompanhada de

prova da diretoria em exercício;

g.4.6. 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 apresentação dos

seguintes documentos.

g.S.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 -

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

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

Federal.

a) E facultada a apresentação da prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF),

se a numeração do mesmo estiver explícita na cédula de identidade.

g.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 Federaldo Ministério da Fazenda,

comprovando possuir situação cadastral ativa para com a Fazenda Federal.

8.5.3. prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, através de Consulta PÚblica ao

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

lnformações sobre Operações lnterestaduais com Mercadorias e Serviços (Sintegra, FIC ou lnscrição

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;

g.S.4. prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante Certidão Conjunta Negativa de Débitos

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

g.s.s. prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante a Certidão Negativa de Débitos (CND);

8.5.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicil

mediante a certidão Negativa de Débitos, expedida pela Prefeitura Municipal;

io ou sede do licitante,
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8.5.7. 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 Certidão Negativa

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

30 da Lei No 12.44012011.

g.6. A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA será comprovada mediante apresentação dos

seguintes documentos:

8.6.í. Certidão negativa de falência ou recuperação, expedida pelo cartório distribuidor da sede da

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

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

8.6.2. Balanço patrimonial e demonstraÇões contábeis do último exercício social exigível e apresentado

na Íorma da lei, que comprove a boa situação financeira da proponente, vedada a sua substituição por

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há

3 (três) meses da data da apresentação da proposta, acompanhados dos termos de abertura e de

encerramento 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.

8.6.3. para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto ao Balanço

patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador responsável,

dos seguintes índices.

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

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

GE = Grau de endividamento, com valor igual ou menor a 1,00

Onde

Ativo Circulante
ILC=-

Passivo Circulante

Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo
tL\, -

Passivo Circulante + ExÍgivel à Longo Prazo

Passrvo Circulante + Passivo Exigível à Longo Prazo

GE=
Ativo Total

8.6.3.1. Os índices acima deverão ser demonstrados pelo próprio licitante, em memórial de cálcul
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assinada pelo contador responsável pelo balanço, para postertor verificação pela Comissão.

g.7. A QUALIFICAçÃO TÉCNICA será comprovada através da apresentação dos seguintes

documentos:

g.7.i Certidão de Registro e Quitação da Empresa e do(s) responsável(s) técnico(s), no Conselho

Regional de Engenharia CREA e/ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo CAU, em vigor,

conforme Resolução CONFEA no 266, de 15 de dezembro de 1979 da região a que está vinculada a

licitante,

8.7.1.L No caso da sede da licitante vencedora do certame pertencer a Região dtversa da

localidade da obra, deverá ser providenciados os respectivos vistos perante o CREfuCAU, em

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

g.T.2.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.

a) Deverão constar das Certidões de Acervo Técnico ou dos Atestados de Execução, em

destaque, os seguintes dados: data de início e termino da obra, local de execução, nome do

Contratante e da Contratada, nomes dos responsáveis técnicos, seus títulos profissionais e

números de registros no CREA, descrição da obra e dos quantitativos executados.

b) No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderão ser

substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n" 8.666, de 1993, por profissionais de

experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

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

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

formal âe sua 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 participaráo,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.S. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente: socio, diretor,

empregado, responsável técnico ou profissional contratado.
g.7.S.í. A comprovação de que o profissional pertence ao quadro permanente da empresa

licitante dar-se-á através.

a) No caso de vínculo societári o: 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-

na imprensa, em se tratando de sociedade anÔnima;
ata de eleição devidamente publicada
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c) No caso de vínculo empregatício: cópia da Carteira de Trabalho e Previdêncra Social (CTPS)'

expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstre o no de registro,

qualificaçáo civil ou contrato de trabalho em vigot com a última alteração de salário;

d) Responsável Técnico: cópia da certidáo expedida pelo cREtuCAU da Sede ou Filial da

licitante onde consta o registro do proÍissional como RT, ou a apresentaÇáo de um dos seguintes

documentos: Ficha de registro do empregado - RE, devidamentê 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

partês e devidamente registrado em cartório de Registro de Títulos e Documentos.

8.7.6. A qualificação técnica âinda deverá sêr acompanhada das seguintes declarações:

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

juntamente com outros profissionais habilitados, contendo o compromisso de que, caso a pessoa

jurídica seja a vencedora da licitação, exercerão diretamente suas atividades naquele 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 PreÍeitura. Tal comprovante torna-se

indispensável para o início dos serviços;

8.7.6.3. Apresentar DECLARAÇÃO expressa que se compromete a atender as

determinaçóes da contratante, no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas, e de que

prestará tóda assistência e colaborações necessárias ao atendimento à fiscalização das

obras;

8.7 .7. É facultada ao Presidente e membros da Comissão ou autoridade superior, a promoção de

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a veracidade dâs informaÇões apresentada(s) no(s)

atestado(s)/declaração(ões), consoante disciplina do do art. 43 da Lei 8.666/1993.

8.8. Deverá ser apresentado ainda pelo licitante:

8.8.í. 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 0dâ 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 violaçáo ao disposto naquele preceito constitucional, conforme modelo

constante do Anexo Vlll;

8.8.3. Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na Íorma do § 2o

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

(

N
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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.

8.8.S. Declaração que o(s) empresário / sócio(s) / dirigente(s) / responsável(éis) técnico(s) não é(são)

servido(es) público(s) desta Prefeitura Municipal, conÍorme 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.iudicial 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, alinea "a", da Constituição Federal, conforme modelo no Anexo XIX deste edital.

g.8.9. Declaração comprovando que a empresa licitante recebeu os documentos e que tomou todas as

informações e as condições locais para o cumprimento das obrigaçóes do objeto desta licitaÇão modelo

no Anexo XX deste edital.

8.8.10. Declaração de informação da atividade de maior receita, conforme modelo no Anexo XXI deste

edital

8.8.'lí. Declaração de localizaçáo e funcionamento, Anexo XIV comprovando que a empresa possul

local e instalaçóes 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 .iulgar necessário ao perfeito fornecimento ou

prestação dos serviÇos.

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

do Municipio de JURUTI, que comprove que a licitante náo se encontra em situaÇão de mora ou

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

g.g.,12.1. A solicitação da Declaraçáo ou Atestado de Adimplência deverá ser requerido na sede desta
prefeitura Municipá|, de segunda a sexta-feira, no horário dê 08h30min às 14h30min sendo o prazo para

emissão de 02 (dois) dias úteis. Pelo titular da empresa ou por procurador, mediante a apresentação de

documentos que comprovem os poderes de representação da empresa, juntamente com a Solicitação

de Atestado de Adimpiência, facultada a utilização do modelo disponível no Anexo XXlll dêste Edital.

8.8.13. Os interessados deverão apresentar dentro do envelope de HabilitaÇão (ENVELOPE No 01), o

Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pêla Comissáo Permanente de Licitação

devidamente atualizado até a data de abertura do certame;

g.g.,14. para a emissão do Certificado de Registro Cadastral - CRC a que se refere o subitem 8.8.13, os

interessados deverão apresentâr a docurientação que comprove sua habilitação Jurídica, fiscal,

"conOÁi.o 
financeira e técnica conforme soli;itado neste ato convocatório em cópia simples

ãcámpannaAa do original, ou cópia autenticada, onde a Comissão Permanente de LicitaÇão fará a

conferência das inÍormaçóes;

8'8.í5'AsdocumentaçÕesdequetrataosubitemanteriordeverãoserapresentadaspe
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Comissão Permanente de Licitação, de segunda a sextas-feiras no horário de 08:00 às 12:00 h, no prazo

de ate 03 (três) dias antes da data e horário previsto para abertura do certame;

8.8.16. A emissâo do Certificado de Registro Cadastral - CRC pela Comissão Permanente de Licitação

se dará no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, após a apresentação da documentaÇão que

comprove a habilitação .1urídica, fiscal, econômica financeira e qualificação técnica conforme nos

elencados aft.28 a 31, da Lei 8.666/93, o mesmo deverá ser apresentado dentro do envelope de

Habilitação (ENVELOPE N" 01);

8.8.i7. Os documentos expedidos pela internet serão validados pela Comissão de Licitação antes da

expediçâo do CRC;

8.8.í8. Não serão entregues CertiÍicados de Registro Cadastral fora do horário estipulado neste edital

nem tão pouco no dia do certame;

8.8.í3. A documentação exigida para habilitação deverá ser entregue a Comissão de Licitação, com as

seguintes recomendações.
a) Todos oS documentos necessários para habilitação deverão obedecer à ordem sequenciel listada no

item 8 deste edital.
b) Os documentos deverão estar encadernados, enumerados em ordem crescente e rubricados pela

empresa licitante.

8.9. Disposições gerais sobre habilitação:

8.9.í. Não serão aceitos "protocolos de êntrega" ou "solicitação de documento" em substituição aos

documentos requeridos no presente edital e seus anexos.

8.9.2. para fins de habilitação, a verificação por esta Prefeitura Municipal, nos sítios oficiais de órgãos e

entidades emissores de certidóes constitui meio legal de prova;

8.9.3. Na hipótese de falha nos sítios oficiais, que impossibilite a confirmação da habilitação, a Comissão

de Licitação poderá assinalat ptazo para que o licitante faça a apresentação da documentaçáo

necessária;

g.9.4. Caso haja divergência entre os números do CNPJ mencionados na proposta e nos documentos

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

que essa informação deverá constar do próprio documento ou ser comprovada através de declaração

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

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

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

natureza, sejam emitidos somente em nome da matriz;

8.9.6. As certidóes 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 serfeita pelo

presidente e comissão Permanente de Licitação, portanto, no caso de apresentação de certidões por
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8.10. Todos os documentos a serem confeccionados pela proponente, ou através dos modelos

fornecidos por esta prefeitura Municipal ou através de modelos já utilizados pela proponente, deverão,

obrigatoriamente, emitidos em papeltimbrado da empresa licitante, possuindo razáo social, número do

C.N.P.J, endereço completo, telefone (se houver)e endereço eletrÔnico e-mail (se houver). Os referidos

documentos deverão ainda, estar assinados ou rubricados pelo representante legal contendo o nome

completo do mesmo.

8.í0.í. Não será concedida prorrogação de prazo para apresentação dos documentos exigidos pa?a
habilitação, com exceção ao disposto no art.48, da Lei 8.666/93 e no art.43 da Lei Complementar n e

12312006 e alterações posteriores, conforme segue:

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

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

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

b) Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05

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

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

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

certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa.

8.10.2. Se a documentação de habilitação 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.i0.3. Afalsidade das declarações prestadas pela empresa licitante caracleriza crime previsto no artigo

29g do Codigo Penal, sujeitando-se ainda às sanções administrativas previstas neste edital, bem como

demais legislações vigentes.

8.10.4. A empresa licitante arcará com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação da

documentação para habilitação.

8.í0.5. Todos os documentos habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues

acompanhados da tradução para língua portuguesa (Brasil), efetuada por tradutor juramentado e

também devidamente consularizados ou registros no Cartorio de Tributos e Documentos. Documentos

de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa (Brasil), também deverão ser

apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartorio de Tributos e Documentos.

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

proponente sem emendas, raêuras, entrelinhas ou ressalvas, ter suas páginas numeradas e rubricadas

e, apresentadas em envelopes fechados e rubricados nos fechos.

9.2. A proposta comercial deverá Ser apresentada na seguinte forma:
g.2.1.'Carta - proposiã éndereçada à bomissão Permanente de LicitaçÔes em 01 (uma) via, em papel

timbrado da empresa, contendo: nome, endereço completo, número da licitação, conforme Anexo Vll,

:;Ê?:T"'tt l[fl;ff::;il:?i.:"$.rextenso, observando, r,"(ffrçamentária; 
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Prazo de execução dos serviços;
Prazo de validade da Proposta deverá ser de 60 (sessênta) dias;
Dados Bancários para pagâmento;
Dados completos do representante legal da Empresa;

A proposta e demais documêntos da proposta, deverão estar ass
e

0
ê

inados pelo representante legal da

mpresa (sócio, ou proprietários, ou administrador, ou procurador, ou pessoa credenciada)

9.2.2. Planilha Orcamentária , conforme consta no projeto (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 eltar incluídos no preço máximo: dissídios coletivos, seguros em geral, encargos de

legislação social, trabalhista, previdenciária, inÍortúnio do trabalho, hospedagem, locomoçóes,

triÉutoá, administraçâo, lucro e quaisquer outras despesas necessárias nâo especificadâs neste

Edital, mas julgadas essenciais à execução do objeto;
d) Os pieços 

- 
uÀitários de materiais e serviços utilizados não poderão ser superiores daqueles

' 
constanies no Projeto Básico deste edital. Pois os preços máximos unitários admitidos nesta licitação

são os constantes na referida Planilha.

9.2.12. Em nenhuma hipótese será permitido quaisquer adendos, acréscimos, modificações ou

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

desclassif icaçáo da ProPosta.

9.2.3. Cronoqrama Fís ico-Financeiro conforme ntodelo do proleto básico;

9.2.4. Composição da taxa de BDI;

9.2.S. Composição de preços Unitários para cada item da planilha orçamentária, em moede corrente do

país em algarismo, com 02 (duas) casas decimais e por extenso ficando estabelecido que em caso de

divergênciã entre o preço unitário e total, prevalecerá o preço unitário, será feita a devida correção e o

valorãpurado será considerado o valor da proposta, não constituindo motivo para desclassiÍicação;

9.2.6. A proposta deverá limitar-se ao ob.ieto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer

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

g.Z.l. paru efeito de análise da Proposta, o preço máximo será fornecido na Planilha Orçamentária,

conforme no projeto básico do deste Edital;

g.2.8. Propostas de Preços deverá ao final apresentar obrigatoriamente, termo de aberture ê termo de

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

representante legal;

9.2.9. A proposta de Preços deverá ser apresentada do mesmo modo em MÍdia Digital com os arquivos

editáveis da Planilha 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.Íí. Sendo inabilitadas todas as empresas ou todas as propostas desclassiíicadas, a Comissão

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

ou propostas, em tudo respeitando o disposto no § 3o do art. 48 da Lei n'8.666/93'

9.2.13. Prazo de início dos trabalhos, não superior a 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir do(
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9.{.3. Prazo de execução dos trabalhos, de acordo com os cronogramas, contados após a emissão e

efetivo recebimento da ordem de serviço,

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

quantidades estimadas.

9.3. No preço ofertado deverão estar incluídos os custos de materiais, mão de obra, equipamentos,

ferramentas, utensílios e transporte, necessários à execução dos trabalhos, sinalização, limpeza da

obra, seguros de responsabilidade civil c(uzada que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, e

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

todas às obrigaÇóes que as legislaçôes trabalhista e previdênciária impõem ao empregador, sem

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

aft.71 da Lei Federal n" 8666/93.

g.5. Os custos omitidos serão considerados como inclusos na proposta, não sendo aceitos pleitos de

acréscimos, a esse ou qualquer outro titulo, devendo os serviços ser executados sem ônus adicionais

9.6. Caso o prazo 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 desclassificâda a proposta cuja especificação estiver incompatível com o(s) ob.ieto(s)

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

mínimas solicitadas.

g.g. A proposta deverá estar assinada por diretor, sóclo ou representante da empresa licitante com

poderes para tal investidura.

9.10. Para as licitações com criterio de julgamento de Menor Preço Global, deverá estar expresso em

de forma numérica e por extenso. Para as licitaçóes 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 náo observaçáo desse critério acarretará a desclassificaçáo da proposta.

9.1í. A quantidade de produtos ou serviÇos da proposta não poderá ser inferior ao total previsto no

Termo de ReÍerência e seus Anexos, sob pena de desclassificação do item.

9.í2. A classificação da proposta será efetuada pelo critério de menor preço global, sob o regime de

empreitada por MENOR PREÇO GLOBAL.

9.í 3. As obras e serviços serão realizados conforme condições e especiÍicaçóes estabelecidas no edital

e seus anexos. caso tal prazo esteja omisso ou seja superior ao máximo estipulado no Termo de
LReferência Anexo I, o mesmo será entendido como sendo igual ao máximo permitido
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g.14. Apos a apresentaÇão da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente de

fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação

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

seguinte documentação:

9.15.í. 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 Cadorio, 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 socio subscritor

\./ possui legitimidade para outorgar a procuração referida.

9.15.2. No caso de sócio-gerente

a) Documento de constituição da empresa e alteraçóes, no qual estejam expressos poderes para

exercer direitos e assumir obrigações decorrentes de tal investidura.

9.í6. Serão desclassificadas as propostas de preços, por item ou na totalidade (conforme o caso), que

9.16.1. 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.

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

g.í6.3.Apresentar preços global ou unitário simbolicos, irrisorios 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 propria licitante, para os quais ela renuncie a parcela

ou à totalidade da remuneração.

9.16.4. Apresentarem preços finais excessivos ou manifestamente inexequíveis;

a) São considerados excessivos os preços cotados que ultrapassarem os valores unitários

estimados;

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

do custo da aquisição/produção mais os encargos legais;

t.
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c) E facultado a comissão de licitação, 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 e(são) inexequível(eis).

9.16.5. Cotarem quantidade(s) do(s) item(ns) inferior(es) ou superior(es) ao(s) quantitativo(s)

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

9. 17. Disposições Gerais sobre as Propostas de Preços

g.17.L Decorrido oprazo da validade da proposta, sem convocação para a assinatura do contrato,

ficam aS empresas licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

g.17.2.4 inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no neste Edital, não

transfere a responsabilidacle por seu pagamento à esta Prefeitura ÍVlunicipal, nem poderá onerar o

objeto desa Tomada de Preços, razáo pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a

qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, corfi aAdministração Municipal.

9.17.3. Em nenhuma hipotese poderá ser alterado o conteÚdo da proposta escrita, seja com relação

a preço, pagamento , ptazo ou qualquer item que, importe modificação dos termos originais, ressalvadas

apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais, alterações essas que serão avaliadas pela

Comissão de Licitação.

9.17.4. Na hipotese de o procedimento licitatorio 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.

g.í7.5. Se todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar as empresas

licitantes o ptazo de 8 (oito) dias úteis para representação de outra, escoimada da causa que ensejou a

desclassificação, conforme preceitua o art. 48, § 30 da Lei no 8.666/93 e alterações posteriors.

9.17.6. A descrição de todos os dados da proposta e a juntada de toda a documentação exigida para

habilitação, é de exclusiva responsabilidade da enrpresa licitante.

9.17.7. Caso exista algum fato que impeça a participação de quaiquer empresa licitante ou a mesma

tenha sido declarado inidônea para licitar ou contratar com a Administração 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 presente

licitação, eximindo assim a comissão de licitaÇão do disposto noAft. 97 da Lei no8.666/93 e alterações

posteriores

g.17.g. Erros no preenchimento da plariilha não é motivo suficiente paru 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 para arcar com todos os custos da contratação.

g.í7.g. É de responsabilidade da licitante, por meio de seu Responsável Técnico, tomr '
À/
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conhecimento prévio de todas as informações e das condiçÕes locais para o cumprimento das

obrigações objeto da licitaçãcl, não podendo alegar desconhectmento destas na execução da obra ou

pleitear qualquer aditivo de preço em razáo disso.

9.17.í0. 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, mediante copia das guias mensais, o seu pagamento mensal

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

recebimento dos valores de cada medição aprovada.

g.17.1L Sobre o valor de cada pagamento, será retido na fonte o lmposto Sobre Serviços, conforme

estabelece a legislação local, bem como, se for o caso, a contribuição social relativa a seguridade social.

9.17.12. Todas as especificaçõés do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada

10.í. As documentações e as propostas s,:rão recebieias e julgadas pela Comissão de Licitação, em

observância aos seguintes procedimentos:

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

se fazer representar na mesa dos trabalhos, por seu dirigente ou pessoa devidamente credenciada por

procuração com firma reconhecida. Nesta ocAsiâo, todas as folhas constantes nos involucros serão

rubricadas pelos membros da Comissão e pelos representantes das proponentes presentes. Após a

abertura dos involucros no 01, os involucros n" 02 ficarão em poder da Comissão 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 artigo*s 42 a 45 da Lei Complementar no 12312006.

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

02. A proponente inabilitada receberá de volta seu invólucro 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 cotno imutáveis e acabadas, não sendo admitidas

providencias posteriores ou prorrogaçôes enr 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 12312006. Também não será admitida desistência da proposta apos a fase de

10. DAABERTURA E JULGAMENTO

habilitação.

Página
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d.1) Analisadas as propostas, a Comissáo de Licitações fará a classificação provisória pela ordem

crescente dos preÇos apresentados.

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

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, a Comissão de Llicitação suspenderá o

julgamento dâs propostas e retomará a analise da habilitação fiscal desta proponente, acaso tenha

apresentado irregularidade na primeira avaliação, Intimando-a para promover, no prazo de 5 (cinco) dias

úteis, prorrogáveis por igual período mediante requerimento .lustificado, a regularização da

documentação mediante apresentação das rêspectivas cêrtidões nêgativas ou positivas com efeito de

certidão negativa.

d.3) Regularizada a habilitação fiscal pela ticitante, a mesma será declarada vencêdora do certame.

d.4) Acaso não ocorra à regularização da habilitação Íiscal 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.S) procedida à classificação provisória e veriíicado que o melhor preço não foi apresentado por

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, a Comissáo de Licitação verificará o eventual

empate legal das propostas, na forma do § 1o do arl.44 da LC n" 12312006, para aplicação do disposto

no art.45 daquele Diploma Legal.

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

l- a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classiÍicada poderá apresentar proposta

de preço inferior àquela considerada vencedora da classificação provisória, situação em que' após 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 itêm, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1q

e 2a do art. 44 da Lei Complementar no 123t2006, na ordem classiíicatória, para o exercicio 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 § 1c e 2a do art. 44 da LC no 12312006, será

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

d.ll O prazo 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 hipótese da não-contrataÇão nos termos previstos no caput do artigo 45 da LC n'12312QO6.

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

igências visando esclarecer o

/e) em cada fase do julgamento, é direito Ca Comissão realizar dil

processo e realizar tantas reuniões públicas quantas forem necessárias'
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tendo âtendido 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

desêmpate será feito mediante sorteio em ato público.

í0.2. Erros no preenchimento da planilha não é motivo suficiente para a desclassificação da proposta,

quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de ma.joração do preço ofertado, e desde que

se comprove que este é suíiciente para arcar com todos os custos da contratação.

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

do Município ou, ainda, de pessoas físicas ou luridicas estranhas a ele, para orientar sua decisâo, tanto

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

1i..1. Transcorrido o prazo recursal e deÇrdidos os reüursos eventualmente interpostos, o processo

licitatório será submetido à apreciação da autoridade coÍnpetente, para homologação e adjudicação

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

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

Municipalidade e no Diário Oficial do Estado.

íí.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 apresentação

da relaÇão de empregados e das guras de recolhimento de INSS e do FGTS devidamente quitadas, bem

como, dos documentos fiscais, no Setor de Contabilidade. O documento fiscal deverá ser do

estabelecimento que apresentar a proposta vencedora da licitação.

,12.2. Seá retido na fonte o imposto sobre serviçcs (lSS) inciderrte sobre o valor total da Nota Fiscal, de

acordo com a legislação local, bem como, se Íor o caso, a contribuiÇáo social relativa a seguridade

social.

i2.3. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular

perante a Previdência Social (INSS), o Funclo cie Garantia Sobre Tempo de Serviço (FGTS), Certidão

Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) e aos Tributos Federais

13.1. O prazo para assinatura dO Contrato será comunicado à licitante vencedora, pelo municipi

íí. HOMOLOGAçAO/ADJUDICAÇAO

í2. DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO

í3. DO PRAZO E LOCAL DAS OBRAS

Página ,-w"
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esgotados os prazos recursais

í3.1.1. A ordem de serviço somente será expedi<Ia apos a subscrição do respectivo contrato.

'13.2. O contrato para execução terá vigência da data de sua assinatura, podendo ter seu prazo

prorrogado, por meio de termo aditivo, conforme dispõe o.art. 57, inciso ll da Lei 8666/93.

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

ÍUUNICIPAL DE I NFRAESTRUTURA

.\,, 14.2. Caso necessário, poderá ser emitda ordens de serviço periódicas a cada 30 (trinta) dias até o fim

do contrato. As medições serão encerradas no dia 20 (vinte) de cada mês e será entregue até o dia 25

(vinte e cinco) do mesmo mês.

í5.í. O atraso injustificado na execuÇão do contrato suieitará a Contratada, apos regular processo

administrativo, à penalidade de:

a) IVIulta moratoria 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 nâo impede que a Administração rescinda unilateralmente o

Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.

15.2. A inexecução total ou parcial do coniraio, or/ o clescumprimento de qualquer dos deveres

elencados no Edital e no contrato, sujeitará a'Jontratada, garantida a prévia defesa, sem prejuÍzo da

responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:

a) Advertência por faltas leves, assi;n entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos

significativos ao objeto da contratação;

b) Multa compensatória de alé 2}o/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.í)Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impeciimento de contratar com qualquer

orgão ou entidade da Administração Pública, seia na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou

municipal, conforme Parecer n" 87DA11IDECOR/CGU/AGU e l.lota n'2051201íIDECOR/CGU/AGU e

Acordãos n" 2.218t2011 e n" 375712A11, da 1a Câmara 'lo TCU'

o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enqu

l^

í4. ORDEM DE SERVIÇO

15. DAS PENALIDADES

d) Declaraçã
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perdurarem os motivos determinantes da puniçào ou até qr.,e seja promovida a reabilitação perante a

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

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

subitem anterior.

,15.2.L A recusa injustificada da Adjuciicatária 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

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

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

\/ de 1993.

í5.4. A autoridade competente, na aplicação das sanÇões, levará em consideração a gravidade da

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, beni corno o dano causado à Administração, observado

o princípio da proporcionalidade.

í5.5. As multas devidas e/ou prejuizos causádos 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 judicialmente.

í5.5.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze)

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

í 5.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso

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

15.8. Serão aplicadas também a seguinte penalidade para a infração abaixo descrita

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

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.

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

a) A aceitar acréscimos ou supressões tli-re o Municípic realizar, até 25o/o (vinte e cinco por cento)

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

Município;

í6. DAS OBRTGAç ES DA LIGITANTE VENCEDORA

Página 28 s§
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b) Pela contratação do pessoal, fornecimeiito de iodos os materiais, transporte, ferramental e

equipamentos necessários para exeoução dos serviçc:,i nos locais indicados no memorial descritivo

anexo ao edital;

c) A refazer, a suas expensas, todo e qualquer serr.,iço por má execuÇão, trabalho defeituoso,

acabamento insatisfatorio ou executado fora das especificações técnicas, de acordo com o parecer da

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

ptazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razáo 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 relação de empregados do FGTS e a guia de recolhimento do INSS

mensalmente, individu alizada para obra, bem corno a rnatrÍcula da obra e, ao final, a respectiva Certidáo

Negativa de Débito - CND;

co.ntrato caberá ao SECRETARIA MUNICIPAL DE17.1. A fiscalização do cumprimento do

INFRAESTRUTURA.

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

mediante Fiscal de Contrato desigrrado por Portaria, pela Prefeitura lt/unicipal de JURUTI.

í7.3. Compete ao referido Fiscal de Contrato:

a) Fiscalizar os serviços contratados, clireta ou inoiretamente, o que, em nenhuma hipotese, eximirá

a Contratada das responsabilidarjes clo üodigo Civil e/ou Penal;

b) Efetuar a ordem dos serviços;

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

d) Ter acesso livre para fiscalização e vtstoria da obra.

í7.4.4s correspondências referentes ao contrato, exceto as oe rotina, deverão serfeitas porofício

17.4.1. Na hipótese de a contratada negar-se a asslnar o protocolo de recebimento do ofício, o

mesmo será enviado pelo correio, registracJo, considerando-se feita a comunicação para todos os

efeitos.

í7. DA FISCAL , ACOMPANHâMENTO DO SERVIçO

CONTRATO.PARA ASSINATURAí8. DA CONVOCAç

::::N
íg.í. As provas de regularidades quanto os devitos relativcls aos tributos federal e à d

Í.

t:

v
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União, expedida pela procuradoria geral da Êazenda Nacional cio Estado, onde a licitante tem sua sede,

abrangendo prova de regularidade relativa à Seguridade Social, as contribuições sociais previstas nas

alíneas,,a" a "d" do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de í991, e ao Fundo de

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), apresentadas na Íase de habilitaçáo, deverão estar dentro do

prazo de validade quando da âssinatura 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 rêmanescentes, na ordem de classificaçâo.

19.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de contrato, cuja

minuta constitui o ANEXO X do presente ato convocatório.

íg.2. Os serviços deverão ser executados conforme o Termo de Referência e demais normas constantes

deste edital e seus anexos

jg.3. O contrato entrará em vigor na ciata do recebintento da ordet'n de serviço pela contratada e terá

vigência até 31 de dezembro de 202.2. podendo ter seu prazo prorrogado, por meio de termo aditivo.

í9.4. O prazo para a assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocaÇão da

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

no 8.666/93

lg.S, A licitante que se recusar a assinar o contrato, não aceitar ou não retirar o mesmo no prazo e

condições estabelecidas, sem nenhum motivo relevante, ficará sujeita à aplicação das penalidades

cabiveis.

.19.6. A empresa deverá manter durante toria a execuçáo do contrato, em compatibilidade com as

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

i9.7. No ato da assinatura do contrato a acijudicatária deverá comprovar poderes para o signatário

assinar contratos, mediante ata de eleição da última diretona ou contrato social, e aindã no caso de

procurador, além desses documentos, procuração registrada em Cartório

.lg.B. A critério exclusivo do ente contratante e mediante prévia e expressa autorização, o contratado

poderá, em regime de responsabilidade solidária, sem preiuízo das suas responsabilidades contratuais

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

substancialmente as cláusulas.pactuadas.

19.9. No caso de subcontratação, deverá. Íicar . cemonstrado e documentado que esta somente

abrangerá etapas dos serviços, ficando claio que a subcontratada apenas reforçará a capacidade

técnica da contratada, que executará, por'seu-q próprios meios, o principal dos serviços de que trata este

edital, assumindo a responsabilidade direta e lntegral pela qualidade dos serviços contratados

í9. DO CONTRATO E EXECUç o

Página 30
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íg.í0. A assinatura do contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a única responsável

perante a Administração, mesmo que tenha havido apresentaçâo de empresa a ser subcontratada para

â execução de determinados serviÇos integrantes desta licitâÇão.

19.íí. A relação que se estabelece na assinaiura do contrato é exclusivamente entre a Administração e

a contratada, não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie entre o Orgão e a

Subcontratada, inclustve no que pertine à exeôução e pagamento direto a subcontratada.

1g.í2. A Administrâção sê reserva o direito de. após a contratação dos serviços, exlgir 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 deteiminar a substituição de qualquer membro da equipe que

não esteja apresentando o rendimento dêsejado.

íg.í3. A contratada ao requerer autorização para subcontrataçáo de parte dos serviços deverá

comprovar perante a Administração a regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada'

respondendo, solidariamente com esta pelo inadimplenrento clessas quando relacionadas com o ob.leto

do contrato.

í9.í4. A empresa contratada responsabiliza-se pela padronização, compatibilidade, gerenciamento

centralizado e qualidade da subcontrataÇáo. '

19.15. As empresas subcontratadas também devem comprovar perante a Administração que estão 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 contrâtante

,19.í6. Alem das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus

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

í 9.17. Caso o pagamento das verbas rescisórias trabalhistas e providências decorrentes da contratação

não seja comprovado até o íim do segunclo nrês após o encerramento da vigência do contrato, a garantia

da execução do contrato será utilizada para o pagamento deSSaS verbas diretamente pelo

CONTRATANTE;

íg.íg. A perda da garantia em favor clc CONTRATANTE. em decorrência de rescisão unilateral do

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

das demais sanções previstas no Contrato.

íg.í9. A empresa vencedora desta licitação obriga-se a apreseniar garantia no percentual de 5olo (cinco

por cento) dã valor da contiataçáô, ante; da assinatufa do contrato, numa das seguintes modalidades:

a)Cauçãoemdinheiroouemtítulodadívidapública,comcomprovaçãodesua
autenticidade;
b) Fiança bancária;

c) Segurc{arantia.

'r.

í9.í9.í.Ocorrendoàrescisãodocontratoporiustacausa,aPrefeituraMunicipaldeJuruti,*l!l?rlt,

" óàià.iiã pi"rtada pela ticitante contratãda e, após o competenteÇprocesso adminis-:::N

\@ Pásrn
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apuração dos danos que Sofreu, ressarcir-se-.á dr, valoi correspondente aos prejuÍzos apurados,

inclusive o pertinente às multas aplicadas. Caso o valor da garantia prestada seja insuficiente para

cobrir os piejuÍzos, a diferença será cobrada judicialmente. Respeitada essa condição, a garantia

será liberada em até 30 (trinta) dias após a assinatura, pelas partes contratantes do "Termo de

Entrega e Recebimento dos Serviços".

19.í9.2. Se, por qualquer "azào, foÍ necêssária a prorrogação do contrato, a contratada ficará

obrigada a providenciar a renovação do prazo de validade da garantia, nos termos e condiçóes

originalmente aprovadas pela Prefeitura Municipal de Juruti.

20.1. Os participantes da Licitação têm ciência que êste proieto cie obra é de autoria do t\Iunicipio de

Juruti/pará, devendo ser utilizado única e exclusivamente para execuÇão no local especificado,

proibindo-se qualquer tipo de comercialização, reprodução ou reutilização, sob pena de incursáo nos

termos da Lei no 9.6í 0/98.

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

suas alterações e demais legislaçôes em vigor

20.4, Ao Municipio reserva-se o direito de rejeitar as pÍopostas que julgar contrárias aos seus interesses,

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

indenizaÇão.

20.S. Os recursos administrativos deveráo obedecer ao disposto no art. 109 da Lei Federal no 8.666/93,

e alteraçôes.

20.6. Todas as alterações ou prorrogações Co edital, sêrão publicadas na lmprensa Oficial, se, aos

interessados diretos não for dado ciência nos documentos respectivos

20.7. A Comissão de Licitação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal

desta prefeitura Municipal óu, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar sua

decisâo.

20.8. Na contagem dos prazos estabelecidoÊ ileste edital e seus anexos, excluir-se-á o diâ do início e

incluir-seá o do-vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente destâ Prefeitura.

20.9. A Comissáo de Licitação ou a Autoridade Superior, no interesse da Ad

omissões puramente formais, desde que não comprometanl a proposta' a I

desta Licitação, reseruando-se o direito de promover diligências desti

complementár a instruçâo do processo, êm qualquer fase da licitaçâo' ved

documento ou informação que deveria consi'ãr'no atcj da Sessão Pública'

a
\
\

ministração, poderá relevar

egislação vigente e a lisura

nadas a esclarecer ou a

ada a inclusão Posterior de
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20.2, O presente Edital e seus anexos, incluindo a minuta do contrato, são complementares entre si,

qualquer detalhe mencionado em um clos clocumentos e omitido no outro, será considerado especificado

e válido.

t.

.$.
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20.10. Não havendo expediente ou ocorrenoo quaiquer fato superveniente que impeça a realização do

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

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

Comissão de Licitação em contrário.

20.,1L Os casos omissos serão decidiOos 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 onundas 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-dqste Edital os seguintes Anexos:

Termo de Referência/ Projeto Básico

[t/odelo de Carta Credencial

Modelo de DeclaraÇão de F-nquadramento como Microempresa ou Empresa de
. Pequeno Porte

Modelo de Declaração'de curnprimento dos requisitos de habilitação

Modelo de Declaração cle cumprimento dos requisitos de habilitação para

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Modelo de Resumo de Proposta de Preços

lt/lodelo de Declaraçã o de inexistência de fatos impeditivos da habilitação

Minurta do contrato

Formulário de cadastro

Modelo de solicitação de pagamento

Modelo de Declaração exP ressa de total concordância com os termos do edital

Modelo de Declaração de localização e funcionamento

Modelo de Ternro de Compromisso de Combate a corrupção e ao conluio entre

licitantes e de responsabilidade socioambiental.

Modelo de Deciaração que o(s) empresário / socio(s) / dirigente(s) / responsável(éis)

técnico(s) não é(sãc) servidor(e s) público(s) do município de JURUTI - PA.

Modelo de Declaração de idoneidade

Modelo de Declaração de ausência de processo judicial com sentença definitiva

Modelo de Declaração dg ausência de impedirnentos previstos nos artigos 29, inciso

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

Modelo de Declaração comprovanclo 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

Mcdelo cie Declaração de informação da atividade de nraior receita.

Anexo I

Anexo ll

Anexo lll

Anexo lV

Anexo V

Anexo Vl

Anexo Vll Modelo-de Proposta de Preços

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

Anexo lX

Anexo X

Anexo Xl

Anexo Xlll

Anexo XIV

Anexo XV

Anexo XVI

Anexo XVll

Anexo XVlll

Anexo XIX

Anexo XX

Anexo XXI

Anexo XXll Modelo de Solicitaçã o de Atestado de AdimPlência
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Anexo Xll
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