
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

cN PJ N' 05.257. 555/0001 -37
DEPARTAMENTO DE LICITAçÃO

TOMADA DE PREÇO N" 015/2022 | TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

REGIDO PELA FUNDAIVENTADA NO ART, 22, INCISO II, § 20 DA LEI FEDERAL N" 8666/1993 E

SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PELAS LEIS COÍVIPLEMENTARES N" '12312006 E NO

14712014 E DEIVAIS LEGISLAÇÔES PERTINENTES,

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EI\4PRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE I/AO
DE OBRA PARA EXECUÇÂO DE PAVIIVENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS
NOS BAIRROS DO IVUNICiPIO DE JURUTI/PA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA I\4UNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONDIÇÕES PREVISTAS NO
TERIVO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, QUE INTEGRAIV ESTE EDITAL.

LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO
DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS DE PREÇO:

LOCAL: Sede da Prefeitura do l\/unicípio de Juruti-PA
DATA. 23 de dezembÍo 2022
HORARIO: 09 horas e 30 min (HORARIO LOCAL)

DIA, HORÁRIO, LOCAL E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA OBTENÇÃO OO EOITAL:
DIA. DE SEGUNDAA SEXTA.FEIRA
HORÂRIO: 08:30 AS 14:30 (HORARIO LOCAL)
LOCAL: Sede da Prefeitura do Ívlunicípio de Juruti - Pará, S/N, Centro. Juruti-PA
EtVlAl L: cpliuruti2o2l@sDêrl ça

Publicaçôes:

Mural de Avisos
Diário Ofícial da União
Diário Oficial dos Municipios
Jornal de Circulação
Portal dos jurisdicionados do TCM/PA (GEOBRAS)

Portal da Transparencia

ORGÃO INTERESSADO:
SECRETARIA NNUNICIPAL DE I NFRAESTRUTURA
JURUTI - PA.

Cosme Sousa Ferreira
Presidente

Comissão de Licitação

PROCESSO ADMINISTRATIVO:
00261004t22

ESTE INSTRUIVENTO CONTEIVl:

EDITAL E SEUSANEXOS COIV 71
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EsrADo oô paaa
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

cNPJ N" 05.257.555/0001 -37
DEPARTAMENT? DE LtctrAÇÃo

l\/odalidade. TOIVIADA DE PREÇOS N" 01512022

Data da Realização do Certame: 23 de dezembro de 2022 às 09 horas e 30 min

IDENTIFICAÇÃO DA EMPBESA (Preencher preferencialmente com letra de forma).

Nome Empresarial.

CNPJ lnsc. Estadual no

Endereço

Cidade:

E-mail.

Estado

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

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÂVEL PELO RECEBIMENTO

Nome completo.

Cédula de ldentidade no

CPF no :

E-mail:

Cargo/função que exerce na
empresa: (

;Sócro/Empresáno. ( ) Outros

Data do recebimento do edital. I I

Assinatura/rubrica do responsável

rtinêntes a referida licitação.

Orgão emissor.

(DDD) Telefone ( )

A licitante interessada que retirar o edital desta licitação pêla internet, DEVERA enviâr êste

formulário devidamente preenchido e assinado para o e-mail cpliuruti2021@qmatl com ou

encam in ha r/entregar na Prefeitura Municipal de Juruti/CPL no endereço indicado no preâmbulo.

Tal medida faz-sã necessária para a Comissão de Licitação informar à licitante interessada

v

1. TERÍUO DE RECEBIMENTO DA INTEGRAL C pt,l oo eor+ DE LtclrAÇÃo

2. OBJETO DA LICITAçAO
quars uer assuntos
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COMO SUA EMPRESA OBTEVE CONHECIMENTO DA LICITAÇÃO? (MATCAT X)

i ) Fui convidado;
r ) PublicaÇão no quadro de avisos da Prefeatura tt/lunicipal,
( )Publicaçáo na lmprensa Oficial (Diário Oficial da União-DOU);
i ) Pubiicação em Jornal de Grande CirculaÇão;

) Publicacão no site oficial desta Preíeitura lrilunicipal (www.juruti. pa.gov br);
r ) Publicação no site oficial do Tribunal de Contas dos Municípios (www.tcm.pa.gov.br).
, )Outros meios:
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

cN PJ N' 05.257.555/0001 -37
DEPA RTAM EN TO DE LICITAÇÃO

2.1 . A presente licitaÇão tem por objeto. a CONTRATAÇÃO DE ETVPRESA ESPECIALIZADA

PARA o FoRNECrrvrENTo DE IVAo DE OBRA PARA EXEcUÇÃo or pRvtturrurRcÃo e
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NOS BAIRROS DO MUNICiPIO DE JURUTIiPA

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

INFRAESTRUTURA,
2.2. As obras e servigos serão realizados coníorme condições e especificações estabelecidas no

edital e seus anexos.
2.3. A execução do objeto, será pelo período máxrmo de 12 (doze) meses.

2 4 O valor estimado do objeto desta licitação e de R$ 508.569,60 (quinhentos e oito mil.

quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos).
2.5. Compete à Iicitante fazer um minucioso exame do Edital, e das condiÇôes de prestaÇáo dos

serviÇos, podendo apresentar, por escrito, à CPL, todas as divergências, dúvidas ou erros
porventura encontrados, para a devida correçáo 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 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 execuçáo, 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 inÍormaçóes poderão ser obtidos junto a Comissão de Licitação,

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

Jerusalém, CEP 68.170-000, 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.bíportal-lic-publico;
b) http://geoobras.tcm.pa.gov. br/Cidadao
c) https://www. iuruti.pa.qov. br;

d) cpliuruti2021@qmail.com, solicitação feita por e-mail.

2.9. Foram utilizados como preÇos de referência os constantes na tabela disponibilizada pela

SEDOP (Secretaria de Estado de Obras Públicas), o preço ofertado não poderá ser superior
aos itens de referência e, conseq uentemente, o valor global.

3.1. As despesas para contrataÇão dos serviços decorrentes da presente licitaÇão correrão por conta

,dâ seguinte dotação orçamentária.

Exercicio 2022 Atividade 15.452.0010.2.039 Manutenção dos serviços urbanos, ClassiÍicação
econômica 3.3.90.39.00 Outros Serviços Telceiros de Pessoa Jurídica.

ifi)
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

cNPJ N" 05.257.555/0001 -37
DEPARTAM E NTO DE LICITAÇÃO

4. CONDTÇ ES PARA PARTICIPAç o

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

atenderem as condiçÕes fixadas neste edital.

4.2. F tcam 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 dissoluçâo, recuperação judicial. recuperação

extraludicial, falência, fusão, cisão ou incorporação;

4.2.3. Empresas que explorem atividade incompatível com o obleto 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 órgão da administração pública, direta ou indireta, federal. estadual, municipal ou do

Drstrlto 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

sLlspensas ou declaradas inidôneas para participar de IicitaÇóes e/ou contratar com a Prefeitura

lvlur.rcrpal de Juruti-PA.

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

diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou

l-r un]a nos em comum.

4.2.6. 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 íorma de consórcio.

se lustrfica 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

qualifrcação 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 competitividadê 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 empresas, isoladamente, não teriam condiçôes de suprir os requisitos de

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

parttcipantes. admite a formação de consórcio.

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

asslm a empresa da qual tal servidor seja empresário. Sócio, dirigente ou responsável técnico.

)
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

cN PJ N" 05.257.555/0001 -37
DEPA RTAM ENTO DE LICITAçÃO

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
orocesso judicialmente com sentenÇa definitiva. em quaisquer esferas governamentais, relativamente
a fraudes em licitaÇóes públicas, danos ao erário público e/ou íormação de quadrilha.

4.2.10. 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), rêsponsável (eis) técnico(s), e/ou
,lualquer outro(s) responsável(eis), independente da denominação, com participação entre as

ntesmas.
4.2.12. Empresas cujos proprietários e/ou sócios exerÇam mandato eletivo capaz de ensejar os

impedimenlos previstos nos arts. 29, inciso lX com 54, l, "a" e ll, "a", da Constiturção 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.

a) E facultado a Comissão Permanente de LicitaÇão, visitar in loco, a(s) sede(s) da(s) empresa(s)
participante(s) deste certame, para íins de comprovaçáo da existência de endereço físico. bem como
constatar que o local e instalaçôes sâo adequados e compatíveis para o exercício do ramo de

atividade. Havendo a referida visita, reserva-se a Comissáo de Licitação fotografar a área externa

1Íachada) 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, garantada a previa defesa em

ijrocesso 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. Conf orme o § 20 do artigo 22 da Lei no 8.666/í 993, somente poderâo participar empresas

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

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 Íiscal, mesmo que que esta apresente alguma restriÇão.

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

\W' ( , PasinasdeToI I '.1J
'\ \.

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

rmpeÇam a sua participação na presenle 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.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

cN PJ N' 05.257.555/0001 -37
DEPARTAM ENTO DE LICITAç ÃO

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

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a
reguiarizaÇão da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissáo de eventuais

certrdões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

b) A não-reg ula izaçáo da documentaÇão, no prazo previsto na alínea "4" deste item, implicará

decadência do direito à contrataçáo, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n0 8.666, de

21 de junho de 1993, 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 licrtaçôes será assegurada, como critério de desempate, preferêncra de contratação para

as nricroempresas e empresas de pequeno porte.

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

e empresas de pequeno porte se1am iguais ou alé 10% (dez por cento) superiores à proposta mais

bem classificada.

4.4.3. Paja efeito do drsposto no ilem 4.4.2, ocorrendo o em pate, proceder-se-á da seguinte forma

| - A mtcroempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta

cle preÇo inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu

favor o objeto licitado,

ll - Nào ocorrendo a contrataÇão da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso l,

serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótêse 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 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 hipótese 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 tnictal não tiver sido

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

5.'1. 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

N,n

5. CREDENCIAMENTODOSREPRESENTANTES

5.2.1. Sócio(a), Empresário(a) ou Assemelhado(a)

Página 6 de 70



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

cNPJ N" 05.257.555/0001 -37
DEPARTAM ENTO DE LICITAÇÃO

a) Deverá apresentar cédula de identidade ou documento equivalente que possua foto, inscrição de
micro empreendedor indrvidual, ou requerimento de empresário, no caso de empresa individual. ou
empresa individual de responsabilidade limitada - ElREL|, ou ato constitutivo, eslatuto ou contrato
social e suas alteraçóes contratuais em vrgor ou alteraÇão contratual na forma consolidada,
cievidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e. no caso de socaedade por
açÕes, acompanhado de documentos de eleiçáo 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 Pais, e
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgâo competente. quando a
atividade assim o exigir, que comprovem sua capacidade de representante legal, com expressa
previsáo dos poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações Em caso de administrador
eleito em ato apartado, deverá ser apresenlada ata de reunião ou assembleia em que se deu a
ererÇão

5.2.2. Procurado(a) ou Assemelhado(a).
a) Deverá apresentar lnstrumento Particular de Mandato (Procuração) ou Carta Credencial, coníorme
rrodelo sugerido no Anexo ll deste edital, com firma reconhecida em cartório do outorgante,
outorgando obrigatoriamente poderes para representar a mesma na licitação Tomada de Preços no

01512022. cujo objeto é a CONTRATAÇAO DE EIvIPRESA ESP-ECIALIZADA PABA O
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUÇAO DE PAVIMENTAÇAO E CONSTRUÇAO DE
GALERIAS PLUVIAIS NOS BAIRROS DO MUNIC|PIO DE JURUTI/PA PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, A outoTgante podeTá ainda.
conÍerir a(ao) outorgado(a) poderes para interpor recurso e renunciar a sua rnterposição, 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 apresentar

luntamente 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 vtgor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por
aÇÕes. acompanhado de documentos de eleição de seus adm inistradores, 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 órgão competente, quando a

atrvidade 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.

5.3. Os documentos enumerados nos itens 5.2.1 e 5.2.2 deste edital, deveráo ser apresentados,

obngatofl amente, da seguinte forma:

a) 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 "frente e verso" (este último,

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

sala da Comissáo 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) .iuntamente com a(s) respectiva(s)

copra(s) a se(e m) autenticada(s). até'1 (um) dia útil da data marcada para abertura dos envelopes.

5.4. 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 reíere o item 5.2

cieste edital. bem como a apresentaÇão de documentos ilegíveis, não excluirá a empresa licitante do

certame. mas impedirá o representanle de se maniíestar 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.

5.6.1. A empresa lacitante apenas poderá substituir o representante legal, caso o mesmo esteja

rlevidamente 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, .iuntamente com as declarações abaixo:

5.7.1. Declaração de Cumprimento dos Requisitos da Habilitação, conforme modelo sugerido no

iinexo lV As Microempresas (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. Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, para

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

123120A6. conforme modelo de declaração constante do 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 Nacional
úe 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 t\4 E ou EPP.

5.8. As informações contidas nas declaraçóes apresentadas terão presunção relativa de veracidade,
podendo ser contesladas por qualquer interessado, o qual terá o ônus de comprovar suas alegações.

5.9. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a qualquer momento, requerer a apresentação de

documentos que entendeÍ necessários à comprovação das informações declaradas, tais como.

\

t'$q

d) No caso das certidoes emitidas eletronicamente, serão conferidas e autenticadas pela comissão no

ato da entrega dos documentos, caso não seja possÍvel conÍirmar a autenticidade das mesmas, a

lrcitante náo será credenciada.
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5.1 0. Não serão admitidos mais de um representante credenciado por empresa. nem um único

representante para mais de uma empresa.

5.1'1. A Comissão de Licitação poderá ainda, diligenciar junto aos sites oficiais da Receita Federal ou

Ca Junta Comercial do domicílio da sede da licitante para verificar seu enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno pone.

5.13. O prazo para credenciamento encerra-se no momento da abertura da sessáo da licitaÇão

5.14. Somente as licitantes que atenderem aos requisitos do item 5.2 deste edital teráo poderes para

lrranifestar após a declaração do vencedor, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer contra
decrsÕes do Comissão de Licitação, assinar a ata onde estará regisüado todos as ocorrencias da

sessào 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,
rnlustificadamente, será considerada renúncia ao direito de recorrer dos atos da Comissão de
Licitação.

5.15. O tempo de tolerâncra 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 envelope
Íechado, lacrado e separado, identificado como "ENVELOPE DE CREDENCIAMENTO",
contendo o numero da licitação, nome da emprêsa e CNPJ, quando da abertura da sessão, sob
pena de não credenciar o representante.

6.1. Quaisquer pedidos de esclarecimento deverão ser enviados a Comissão de Licitação até dois dias
rrteis anteriores à data fixada para a abertura da Sessão Pública ao e-mail indicado no preâmbulo

ceste edrtal ou protocolados na sala da Comissão de LicitaÇão em dias úteis no horário de
atendrmento 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. § 2" da Lei Federal no 8.666/'1993. A impugnaçáo deverá maniíestada

obngatoriamente por escrito e protocolada na sala da Comissão de Licitação em dias úteis no horário

de atendrmento informado no preâmbulo deste edital.

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

certame. exceto quando. inq uestionavelmente, a altera não afetar a formulaÇão da proposta

R

6. PEDIDOS DE ESCLARECIÍUIENTO, IMPUGNAÇ ES AO EDITAL

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

bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos le lldoArtigo 3"da LC 123106.

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

sanÇÕes previstas neste Edrtal. sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.

\l,fl
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6.4. Caberá à Autoridade Superior decidir sobre a impugnação no prazo em até 03 (kês) dias úteis

após o limite de envio de impugnaçóes. Sua manifestação de resposta se dará pela forma mais

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

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

segurntes providências:

alAnulação ou revogação do edital;

b) AlteraÇão do edital e manutenção da licitaçã0, 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, inq uestionavelmente, a alteraçáo não tenha afetado a formulaÇão das propostas.

6.6- Aos atos da Comissáo Permanente de LicitaÇôes 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 intêressados desde o início dos prazos definidos para impetraÇão de

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

horário e local designados pela Comissão de Licitação.

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

(c1ols) envelopes distintos, lacrados e rubricados no Íecho, contendo Envelope no 01 (HABILITAÇÃO)

deverá conter os documentos exigidos no item 8 deste Edital e o no 02 (PROPOSTA DE PREÇOS)

ueverá conter as informaçôes/documentos exigidos no item I deste Edital.

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

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI _
PARÁ
ENVELOPE N'01 . DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
NOIVIE EÍVPRESARIAL
CNPJ
TOTMADA DE PREÇOS N'01512022
DATA E HORA

À pnprelruRa MUNICIPAL DE JURUTI -
PARÁ
ENVELOPE N'02 - PROPOSTA DE
PREçOS
NOME EÍVIPRESARIAL
CNPJ:
TOMADA DE PREÇOS No 015t2O22
DATA E HORA

7.2. A não 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 prevlstos na Lei Complementar no

') 2312006 e suas alteraÇões. A empresa licitante que náo se enquadrar na situaÇão de Microempresa

oú Empresa de Pequeno Porte não deverá apresentar a referida declaração, sob pena de falsidade da

e sofrerá as penas prevista neste edital,

O DE HABILITAçÀO E DA PROPOSTA7. DAAPRESENTAÇÂO DA DOCUMENTAç

cleclaraÇão e consequentemente será declarada inabilíta a
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apos o devtdo processo administrativo e posterior remessas dos autos ao Ministério Público para

adoÇão das medidas legais.

7.3. Náo será admitida a remessa postal dos envelopes de habilitação e propostas de preÇos

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

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

após a publicação do contrato, após esse período seráo destruidos 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 órgão expedidor do

aludido documento.

7.7. E vedada a inclusáo posterior de documento ou informação que deveria constar originalmenle da

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

pedinentes a regularidade fiscal destinadas as Í\ilicroempresas ou Empresas de Pequeno Porte.

7.8. Câso o envelope com a indicação externa "Proposta de PreÇos" não possua o conteúdo exigível

neste procedimento licitatório. estará a empresa licitante automaticamente excluída,

rndependentemente do conteúdo do outro envelope.

7.9. A impugnaÇão 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.

8.1. Os documentos apresentados nesta licitaÇáo deverão ser entregues em envelope separado,

cievidamente fechado e rubricado no fecho, identiÍicado conforme indicado no item 7.1 deste edital,

oeverão ainda:

8.1.1. Estar em nome do licitante, com um único número de CNPJ,

B.í.2. Estar no prazo de validade estabelectdo pelo órgão expedidor;

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 edrtal;

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

consideíados válidos os documentos expedidos nos últimos 90 (noventa) dias que antecederem a

data da abertura das propostas.

6

8. HABILITAç o
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8.3. para participar da presente licitação a empresa deverá apresentar toda a documentaÇão

comprobatória referente à necessária qualificaÇão no que se refere à:

8.3.1. HabilitaÇão Jurídica;

8.3.3. Qualificação Econômica e Financeira.

8.3.4. QualificaÇáo Técnica.

8.3.5. Cumprimento do disposto no inciso XXX|ll do art. 70 da Constituiçáo Federal de 1988

8.4. A HABILITAÇÃO JURÍDICA será

clocumentaÇão:

comprovada, mediante a apresentação da seguinte

8.4.1. Cópra autenticada da Cédula de identidade do empresário (no caso de microempreendedor

rndrvidual. 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,

fr-rndação ou sociedade anÔnima). e

8.4.2. InscriÇão de [/lrcroempreendedor lndividual; ou

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

8.4.4. 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 açôes, acompanhado de documentos de eleição de seus adm inistradores, no qual

c.ieverá estar contemplado, dentre os objetivos sociais, o Íornecimento de produtos ou prestação dos

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

8.4.5. Inscrição do ato constitutivo no órgão competente, no caso de sociedades clvis, acompanhada

cte prova da drretoria em exercício:

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

país

8.5. A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA será comprovada mediante a apresentação dos

seg uintes documentos:

8.5.i. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF) do empresário (no caso de

m rcroempreendedor 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

Págna 12 de 7O
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a) E facultada a apresentaÇão da prova de inscriçáo no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF),

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

8.5.3. Prova de inscriÇão no Cadastro de ContÍibuintes Estadual, através de Consulta Pública ao

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

lnÍormações sobre OperaÇôes lnterestaduais com Ívlercadorias e ServiÇos (Sintegra, FIC ou lnscriÇão

l,4unicipal), comprovando possuir Inscrição Habilitada no cadastro de contribuintes estadual e Prova

cle inscrição no Cadastro de Contribuintes Ívlunrcipal expedido pelo IVIunicípio do domicílio ou sede da

empresa licitante:

8.5.4. 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,

8.5.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante a Certidão Negativa de Débitos

(CND),

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

nrediante a Certidão Negativa de Débitos, expedida pela Prefeitura tvlunicipal;

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 inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentaÇáo de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do Título Vll-A, da

consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n0. 5.452, de 1o de maio de 1943 (Lei

no 12.440, de 12 de abril de 2011).

8.6. A QUALtFtCAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA será comprovada mediante apresentação dos

seg uintes documentos:

8.6.1. Certidão negativa de íalência ou recuperaçáo, expedida pelo cartório distribuidor da sede da

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

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

8.6.2. Baianço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercicio social, já exigíveis e

apresentados na forma da Lei, devidamente, registrado na junta comercial, que comprove a real

siruação íinanceira da empresa, devendo conter a assinatura dos sócios e do contador ou por outro

orofrssional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, vedado a

sua substituiÇão por balancete ou balanÇos provisórios. Para fins deste Edital, os valores constantes

no balanço patrimonial poderâo ser corrigidos por índices oficiais, quando encerrados a mais de 03

(três) meses da data de apresentaÇão da proposta, juntamente com a certidão simplificada, que

c.leverá acompanhar a documentaÇões acima aludidss Comprovando estar o mesmo em vigor' coÍI
rltl

',-tltl
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8"5.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), através do Comprovante

de lnscrição e de Situaçáo Cadastral, emitido pela Secretaria da Receita Federal do t\/inistério da

Fazenda. comprovando possuir situação cadastral ativa para com a Fazenda Federal.
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data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente certame. e certidão

especííica de arquivamento e dê participação sociêtária emitidas pêla Junta Comercial.

8.5.3. Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar Junto ao BalanÇo

Patrimonial e as demonstraçôes contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador

responsável. dos seguintes Índices:

Ativo Circulante
ILC =

ILG =

Passrvo Circulante

Ativo Circulante + Realizávei à Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigivel à Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Exigível à Longo Prazo
GE=

Ativo Total

8.6.3.1. Os índices acima deverão ser demonstrados pelo próprro licitante, em memórial de cálculos

assinada pelo conlador responsável pelo balanÇo, para posterior verificação pela Comissão.

8.6.4. O BalanÇo Patrimonial também poderá ser disponibilizado via Escrituração Contábil Digital -
ECD. desde que comprovada a transmissão desta à Receita Federal do Brasil, por meio da

apresentação do Termo de Autenticação (recibo gerado pelo Sistema Público de EscrituraÇão Digital -

SPED),

8.7. A QUALIFICAÇÃO TECNICA será comprovada através da apresentação dos seguintes

documentos.

8.7.1 Certidão de Registro e Qurtação 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

ircitante,

8.7.í.1. No caso da sede da licitante vencedora do ceftame pertencer a Região diversa da

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

conformidade com o disposto na Resolução CONFEA no 4'1 3, de 27 de junho de 1997.

8.7.2. Apresentação de atestado de capacidade tésnica, emitido por entidades públicas ou privadas

que comprove ter a empresa e os responsáveis t5nicos, a ela vinculados, executado atividades

\N[j r.r
t \ § 
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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 1,00.

Onde
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pertinentes ou compatíveis com o objeto desta licitaÇão, com respectiva CAT comprobatórla

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

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

declaração formal de sua disponibilidade devidamente assinada pelo proprietário da empresa, sob as
pe nas ca bíveis.

8.7.4. Termo de indicaçâo do pessoal técnrco qualificado pertencente ao quadro permanenle da

entpresa licitante, no qual os profissionars 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 rêpresentante 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.

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

aprovada previamente pelo gestor do contrato e ratificada pelo seu supertor,

8.7.5. Entende-se, para fins deste Edrtal, como pertencente ao quadro permanente. sócio, diretor,

empregado, responsável têcnico ou profissional contratado.

8.7.5.1. A comprovação de que o proíissional pertence ao quadro permanente da empresa

licitante dar-se-á através:
a) No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no órgão

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

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

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

c) No caso de vínculo empregatício: cópia da Carteira de Trabalho e PÍevidência Social

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

registro. qualificaçáo civil ou contrato de trabalho em vigor, com a última alteraÇáo de salário;

d) Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo CREtuCAU da Sede ou Filial da

lrcitante 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

l\ilinistério 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 Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

8.7.6. A qualificação técnica ainda deverá ser acompanhada das seguintes declarações:
8.7.6.1. DeclaraÇâo 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 lurídica sela a vencedora da citação, 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 Prefeitura. Tal comprovante torna-Se

rnorspensável para o rnicro dos serviços

8.7.7 E facultada ao Presidente e membros a:,,ffir,*.: ou autoridade superior' a promoçáo de

\\'" ú-' Pâsina 1sde7o
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diligência destinada a esclarecer ou a complementar a veracidade das iníormaçôes apresentada(s)

rro(s) atestado(s)/declaraÇão(ôes), consoante disciplina do do art.43 da Lei 8.666/1993.

8.8. Deverá ser apresentado ainda pelo licitante:

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

edital

8.8.2. Declaraçáo de cumprimento do disposto no inciso XXXlll do art. 7 0 da ConstituiÇão Federal/

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

emprega mão-de-obra que constitua violaÇão ao disposto naquele preceito constitucional. conforme

nrodelo constante do Anexo Vlll,

8.8.3. Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitaçáo, na forma do § 2o

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

rlodeio 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

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

servidor(es) público(s) desta Prefeitura Municipal, conforme modelo no Anexo XVI deste êdital.

8.8.5. 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, conÍorme modelo no Anexo XIX deste edital.

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

rnformaçÕes e as condrçóes locais para o cumprimento das obrigaÇôes do objeto desta licitaÇão

n.rodelo no Anexo XX deste edital.

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

edital

-w
Y
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8.8.11. Declaração de localizaÇão e Íuncionamento, Anexo XlV. 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 Íachada do estabelecimento, equipamentos, estrutura de armazenamento'

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

pi'estaÇáo dos serviÇos.
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8.8.12. Declaração ou Atestado de Adimplência, expedido pela Secretaria lt/unicipal de Administração
do t\,4unicipio de JURUTI, que comprove que a licitante não se encontra em situaÇão de mora ou

inadimplência para com esta Prefeitura lvlunrcipal ou que nunca forneceu para esta municipalidadet

8.8.12.1. A solicitação da Declaração ou Atestado de Adimplência deverá ser requerido na sede desta
Pi-efeitura I\,4unicipal, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h30min às 14h30min sendo o prazo

irara 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 Adimplência, facultada a utilização do modelo disponível no Anexo
XXlll deste Edital.

8"8.í3. Os interessados deverão apresentar dentro do envelope de Habilitação (ENVELOPE No 01). o

Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Comissâo Permanente de Licitação
devidamente atualizado até a data de abertura do certame:

8.8.í4. Para a emissão do Certificado de Regrstro Cadastral - CRC a que se refere o subitem 8.8.13,
os interessados deverão apresentar a documentação que comprove sua habilitação jurídica, fiscal,
econômico financeira e técnica conforme solicitado neste ato convocatório em cópia simples
acompanhada do original, ou cópia autenticada, onde a Comissão Permanente de Licitação fará a
conferência das informaçôes;

8.8.15. As documentações de que trata o subitem anterior deverão ser apresentadas perante a

Comissão Permanente de Licitação, de segunda a sextas-feiras no horário de 08:00 às í 2:00 h, no
prazo de até 03 (três) dias antes da data e horário previsto para abertura do certame,

8.8.16. A emissáo 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 documentaçáo que
comprove a habilitação jurídica, fiscal, econômica financeira e qualificação técnica conforme nos
-lencados at1 28 a 31, da Lei 8.666/93, o mesmo deverá ser apresentado dentro do envelope de
HabrlitaÇão (ENVELOPE N' 01);

8.8.17. Apresentar declaraÇão de inidoneidade íornecido pela CPL. devendo ser solicitado até 72
(setenta e duas) horas antes da abertura da sessão da licitação, onde será diligenciado para buscar
InformaÇões se empresa tem alguma sanção, inexecuçáo ou qualquer ato que desabone a empresa
ircrtante no SINCAF, nas Secretarias Í\Iunicipais de Juruti e na CPL de Juruti, devendo ser solicitado
exclusivamente através do e-mail cpliuruti2o21@qmail.com, caso seja solicitado em outro e-mail a
solicitação será considerâda como não protocolada e a CPL não será obrigada a fornecer a
declaraÇáo de idoneidade da empresa.

8.8.18. Os documentos expedidos pela lnternet em sites oficiais serâo validados pela Comissão de
Licitaçáo antes da expediÇão do CRC,

8.8.'t9. Não serão entregues Certificados de Registro Cadastral fora do horário estipulado neste edital
nem tão pouco no dia do certame,

8.8.20. A documentaçâo exigida para habilitação deverá ser entregue a Comissão de Licitaçã0, com as

seguintes recomendaçôes:
al Todos os documentos necessários para habilitação deverão obedecer à ordem sequencial listada

no item I deste edital.
b) Os documentos deverão estar encadernados,
cmpresa licitante.

umerados em ordem crescente e rubricados pela
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8.9.1. Náo serão aceitos "protocolos de entrega" 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 l/unicipal. nos sítros oficiais de órgãos

e entrdades emissores de certidões constitui meio legal de prova,

8.9.3. Na hipótese de falha nos sitios oficiais, que impossibilite a confirmação da habilitaÇão. a

Comissão de Licitação poderá assinalar prazo pa? que o licitante faça a apresentação da

documentaÇão necessária,

8.9.4. Caso hala divergência entre os números do CNPJ mencionados na proposta e nos documentos

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

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

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

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

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

natureza. sejam emitidos somente em nome da mâtriz;

8.9.6. As certidÕes 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 íeita

pelo presidente e Comissão Permanente de Lacitação, portanto, no caso de apresentação de certidões

por meio de cóptas. estas não precisarão ser autenticadas.

8.10. Todos os documentos a serem confeccionados pela proponente, ou através dos modelos
fornecidos por esta Prefeitura l\,4unicipal ou através de modelos já utilizados pela proponente. deverão,
obrigatoriamente, emitidos em papel timbrado da empresa licitante, possuindo razão 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.

8.10.1. Não será concedida prorrogação de prazo para apresentação dos documentos exigidos para a

habilitação, com exceção ao disposto no art.48, da Lei 8.666/93 e no art.43 da Lei Complementar n "
123i2006 e alteraÇÕes posteriores, conforme segue:

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

Ltcitatórios, deverâo 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 dê regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05

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

vencedor do certame, prorrogáveis por igual periodo, a critério da administração P[tblica, para a

regularizaçâo da documentaÇáo, pagamento ou paÍcelamento do débito, e emissão de eventuais

certidões nesativas ou positivas com ereitos." 
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8.9. DisposiÇôes gerais sobre habilitação:
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8.10.2. Se a documentação de habilitação estiver expirada, náo estiver completa e correta ou

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

empresa I 
jcitante inabilitada.

8.10.3. A falsidade das declarações prestadas pela empresa licitante caracteÍiza crime previsto no

artrgo 299 do Código Penal, sujeitando-se ainda às sanções administrativas previstas neste edital.

bern como demais legislações vigentes.

8.'10.4. A empresa licitante arcará com todos os custos decorrentes da obtençáo e apresentação da

documentação para habilitação.

8.10.5. Todos os documentos habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues

acompanhados da tradução para língua portuguesa (Brasil), eÍetuada por tradutor Juramentado e

tanrbém devadamente consularizados ou registros no Cartório de Tributos e Documentos. Documentos

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

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

9.1. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser digitada em 0'l (uma) única via, em papel timbrado da
proponente sem emendas, rasuras, 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
9.2.1. Cana - Proposta endere çada à Comissão Permanente de Licitações em 01 (uma) via, em papel

trnlbrado da empresa, contendo. nome, endereÇo completo, número da lacitaÇão, conforme Anexo Vll,
relacionando ainda, os seguintes itens:
3) PreÇo Global em valor numérico e por extenso, observando a Planilha Orçamentária;
i..r r Prazo de execução dos serviços.
ci Prazo de validade da Proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias;
d) Dados Bancários para pagamento;
e) Dados completos do representante legal da Empresa;
ir A proposta e demais documentos da proposta, deverão estar assinados pelo representante legal da
empresa (sócio, ou proprietários, ou administrador, ou procurador, ou pessoa credenciada).

9.2.2. Planilha OrÇamentáÍia , 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 estar rncluídos no preço máximo. dissídios coletivos, seguros em geral, encargos de

legislação social. trabalhista. previdenciária, iníortúnio do trabelho. hospedagem, locomoções,
tnbutos. administraÇão. lucro e quaisquer outras despesas necessárias não especificadas neste
Edital. mas julgadas essencrais à execução do objeto,

d) Os preÇos unitários de materiais e serviços utilizados não poderão ser superiores daqueles
constanles no Projeto Básico deste edital. Pois os preÇos máximos unitários admitidos nesta
licitagáo são os constantes na referida Planilha.

9.2.3. Cronoq rama Físico-Financeiro conforme modelo do projeto básico.

N ír'.K

9. PROPOSTA DE PREÇOS

9.2.4. Composrção da taxa de BDI;
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9.2.5. Composição de preços Unitários para cada item da planilha orçamentária, em moeda corrente
do pais em algarismo, com 02 (duas) casas decimais e por extenso Íicando estabelecido que em caso
de divergência entre o preÇo unitário e total, prevalecerá o preço unitário. será feita a devida correção
e o valor apurado será considerado o valor da proposta, não constituindo motivo para

desclassif icação:

9.2.6. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitaÇão, sendo desconsideradas quaisquer

alternativas de preÇo ou qualquer outra condição não prevista no Edital:

9.2.7. Parc efeito de análise da Proposta, o preço máximo será fornecido na Planilha OrÇamentária,

conforme no projeto básico do deste Edital;

9.2.8. Propostas de Preços deverá ao final apresentar obrigatoriamente, termo de abeftura e 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 lvlídia Digital com os

arquivos editáveis da Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e ComposiÇão de Preços
Unitários (CD. DVD ou PEN DRIVE),

9.2.10. Não serão aceitas propostas enviadas via fax e e-mail,

9.2.11. Sendo inabilitadas todas as empresas ou todas as propostas desclassificadas, a Comissâo
poderá conceder aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentarem nova documentaçâo
cu propostas em tudo respeitando o disposto no § 3o do art. 48 da Lêi n'8.666/93.

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

descla ss if ica Ção da proposta.

9.2.13. Prazo de inicio dos trabalhos, não superior a 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir do

recebrmento da ordem de serviÇo:

9.1.3. Prazo de execuçáo dos trabalhos, de acordo com os cronogramas, contados após a emissão e

eÍetivo recebimento da ordem de serviÇo:

9.2. O preÇo total deve ser construido mediante a aplicação dos preÇos unitários propostos nas

quantidades estimadas.

9.3. No preÇo ofertado deveráo estar incluídos os custos de materiais, mão de obra, equipamentos,

íerramentas. utensílios e transporte, necessários à execuÇão dos trabalhos, sinalização. limpeza da

obra, seguros de responsabilidade civil cruzada 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

tocias às obrigações que as legislaçôes trabalhista e previdenciária impÕem ao empregador, sem

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

art..71 da Lei Federal n' 8666/93.

9.5. Os custos omitidos serão conslderados c,omo inclusos na proposta, não sendo aceitos pleitos de

acrésctmos. a esse ou qualquer outro titulo, OalffOo os serviÇos ser executados sem Ônus adicionais.
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9.6. Caso o pzzo 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 especiíicação estiver incompatível com o(s) objeto(s)

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

especrficações minrmas solicitadas.

9.8. Náo se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edatal ou baseada nas ofertas

das demâis licitantes.

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

poderes para tal investidura.

9."10. Para as licitaÇoes com critério de julgamento de Ívlenor Preço Global, deverá estar expresso em

de forma numérica e por extenso. Para as licitaÇões com critério de julgamento de [/ênor Preço por

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

numérica e por extenso. A não observação desse critério acarrclaÍá a desclassiÍicação da proposta.

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

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

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

emprertada por MENOR PREÇO GLOBAL.

g.13. As obras e serviÇos serão realizados conforme condições e especificaçôes estabelecidas no

edital e seus anexos. Caso lal ptazo esteja omisso ou seja superior ao máximo estipulado no Termo

cie Referência Anexo l, o mesmo será entendido como sendo igual ao máximo permatido.

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

iato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.

9.15. A demonstraÇão da legitimidade do signatário da proposta se dará mediante apresentaÇão da

segurnte documentação:

9.15.'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 constituiçáo 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 reíerida.

9.15.2. No caso de sócao-gerente:

a) Documento de constituição da empresa e

\N

raçoes, no qual estejam expressos poderes para

N
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exercer direitos e assumir obrigações decorrenles de tal investidura

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

q ue.

9.16.1. Não atenderem, integralmente, a todas às exigências do Presente edital, que se.jam

omtssas, nâo apresentarem a proposta de preÇos (item 9.1 do edital) e/ou resumo da proposta de

píeÇos. apresentem irregularidades ou deíeitos, omitirem dados requeridos, apresentem quaisquer

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

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

apresentarem erros aritméticos.

g.16.3. Apresentar preÇos global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompativeis

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.

9.16.4. Apresentarem preços finais excessivos ou manifestamente inexequiveis;

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

estrmados,

b) Apresentarem preços manifestamente inexequível, assim considerado aquele inferior a
somatória do custo da aquisiçáo/produÇão mais os encargos legais,

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) náo é(são) inexequÍvel(eis).

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

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

9.17..Í. Decorrido o prazo da validadê da proposta. sem convocaçâo para a assinature do contrato,

frcam as empresas licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

g.17.2. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no neste Edital, não

rr.ansfere a responsabilidade por seu pagamento à esta Prefeitura lrilunicipal. nem poderá oneTar o

obleto desa Tomada de PreÇos, razáo pela qual a licitante vencedora renuncia exprêssamente a

qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva. com a Administração tVlunicipal'

9.17.3. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta escrita, Sêja com relação

preco. pagamento. prazo ou qualquer iterR\.que. importe modificaÇão dos termos originais.

N\v§z
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9.16.2. Não especificarem detalhadamente o(s) produtos/serviços ofeftado(s).

9. 17. Disposições Gerais sobre as Propostas de Preços.
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ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais, alterações essas que serão

avaliadas pela Comissão de Licitação.

9.17.4. Na hipótese de o procêdimento 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 forem desclassiíicadas, a administraÇão poderá fixar as empresas

licitentes o prazo de I (oito) dias úteis para representação de outra, escoimada da causa que ensejou

a desclassificaÇão, conforme preceitua o art.48, § 3oda Lei no8.666/93 e alteraçôes posteriors.

9.17.6. A descriçáo de todos os dados da proposta e a juntada de toda a documentaÇão exigida

para habilitação. é de exclusiva responsabilidade da empresa Iicltante.

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

nresnra tenha sido declarado inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, esta fica

nrpedida de participar da presente licitaÇão. Correspondendo a simples apresentaÇão da proposta a

rldicação por parte da empresa licitante de que inexistem íatos que impeçam a sua participaÇão na

presente licitaÇão, eximindo assim a comissão de licitaÇão do disposto no Art. 97 da Lei n0 8.666/93 e

alteraÇões posteriores.

g.17.8. 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 paê aÍcar com todos os custos da contrataÇão.

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

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

obrigaÇoes objeto da licitação, não podendo alegar desconhecimento destas na execuÇâo da obra ou

pleitear qualquer aditivo de preço em razáo disso.

9.17.10. 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

oD]eto desta Licitação. devendo comprovar, mediante cÓpia daS guias menSaiS, o Seu pagamento

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

recebrrrento dos valores de cada mediÇão aprovada.

9.17.11. Sobre o valor de cada pagamento, será retido na fonte o lmposto Sobre Serviços,

conÍorme estabelece a legislaçâo local, bem como, se for o caso, a contribuição social relativa a

segurtdade social.

10.1. As documentaÇões e as propostas serão recebidas e julgadas pela Comissão de Licitação. em

observància aos seguintes procedimentosl

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 trakálhos, por Seu dirigente ou pessoa devldamente
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credenciada por procuraÇão com firma reconhecida. Nesta ocasião. todas as folhas constantes nos

invólucros serão rubricadas pelos membros da Comissáo e pelos representantes das proponentes

presentes. Após a abertura dos invólucros n" 01, os invólucros n'02 ficarão em poder da Comissão

devidamente rubricados no fecho,

b) O exame da documentaÇão do invólucro n' 0'1 será realizada pela comissão designada.

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

iratan] 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 Ítilicroempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para fins de

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

123t2006

c) Somente os concorrentes habilitados passarão a fase de abertura das propostas - invólucros n"

02. A proponente inabilitada receberá de volta seu invólucro da proposta, intacto, mediante recibo ou

declaraÇâo 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

provrdencias 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

Comptementar n" 12312006 Também náo será admitida desistência da proposta após a fase de

habrlitaÇão

d.1) Analisadas as propostas, a Comissão de Licitações fará a classificaçáo provisória pela ordem

crescente dos preços apresentados.

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

ly'licroempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, a Comissão de Llicitação suspenderá o

lulgamento das propostas e Íetomará a analise da habilitaçáo fiscal desta proponente, acaso tenha

aDresentado inegularidade na primeira avaliação, intimando-a para promover. no pÍazo dê 5 (cinco)

dras úteis, prorrogáveis por igual período mediante requerimento justificado, a regularizaçáo da

documentaÇão mediante apresentação das respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de

certidão negativa.

d.3) Regularizada 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

cie Pequeno Porte, no prazo concedido, a mesma será declarada excluída do certame, aplicando-se a

penalidade estabelecida neste Edital.

d.5) Procedida à classrficação provisória e veriÍacado que o melhor pÍeço não Íoi apresentado por

IVlicroempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, a Comissão de Licitaçáo veriíicará ô eventual

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

\

ciisposto no ad. 45 daquele Diploma Legal
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d.6) Ocorrendo empate fictÍcio, na forma da lei, a Comissão de Licitação procederá da seguinte

foTnra:

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 veriÍicação da regularidade íiscal, será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

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

rnciso ldeste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese

dos §§ 
.1a e 2o do art. 44 da Lei Complementar no 12312006, na ordem classiíicatória. para o exercicto

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 § 1q 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.7\ O pÍazo 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.8) Na hipótese da não-contrataçáo nos termos previstos no caput do artigo 45 da LC no 123120O6

c cbleto lrcrtado será adyudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

e) em cada fase do lulgamento, é direito da Comissão realizar diligências visando esclarecer o

processo e realizar tantas reuniões públicas quantas forem necessárias;

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

tendo atendrdo 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 persrstir houver empate entre os concorrentes, o

desempate será feito mediante sorteio em ato público.

10.2. Erros no preenchrmento da planilha não é motivo suficiente para a desclassificação da proposta,

quando a pianilha 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.

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

do ÍVlunicípio 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

pi'eÇos

11.1. Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo

dâde competente, para homologação e adjudicação

1 í. HOMOLOGAçAO/ADJUDICAçAO

iicrtatório será submetido à apreciaçâo da auto
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do(s)objeto(s) à(s) licitante(s) vencedora(s). convocando-se, após, a empresa respectiva para firmar as

cbrigações assumidas medrante contrato, dando-lhe a devida publicaçáo através do Flanelógrafo da

lvlunicipalidade e/ou no Diário Oficial da União.

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

convocaÇão;

12..1. 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 Í\/ediÇão, 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 guias de recolhimento de INSS e do FGTS

devtdamente quitadas, bem como, dos documentos fiscais, no Setor de Contabilidade. O documento

fiscal deverá ser do estabelecimento que aprêsentar a proposta vencedora da licitaÇão.

12.2. Será rettdo na fonte o imposto sobre servrços (lSS) incidente sobre o valor total da Nota Fiscal,

Ce acordo com a legislaÇão local, bem como, se for o caso, a contribuiÇão social relativa a seguridade

socral.

12.3. 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 Federais.

13.1- O prazo para assinatura do contrato será comunicado à licitante vencedora, pelo municipio, após

esgotados os prazos recursais.

13.1.1. A ordem de serviço somente será expedida após a subscriÇão do respectivo contrato.

13.2. O contrato para execução terá vigência de 12 (doze) meses. contados a partir da data de sua

assrnatura, podendo ter seu prazo prorrogado. por meio de termo aditivo.

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

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

rvtnte e clnco) do mesmo mês.

\à\
\'.r.-

12. OAS COND|ÇoES DE PAGAiIENTO

í3. DO PRAZO E LOCAL DAS OBRAS

r4. oRDEM DE SERVIçO

í5. DAS PENALIDADES
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15.1. O atraso inlustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada, apÓs regular processo

adminrstrativo, à penalidade de:

a) Ír/ulta moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustiÍicado sobre o valor da

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

15.1.1. A aplicaÇão da multa moratória 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 cÍiminal, às penalidades de:

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

significativos ao objeto da contratação,

b) I/ulta compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação,

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Ívlunicípio de JURUTI pelo prazo de até

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

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, se.ia na esfera federal, estadual, do Distrito

Federal ou municipal, conforme Parecer n' 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n'
2OSl2OllIDECOR/CGU/AGU eAcórdãos n" 2.21812011 e n' 3.75712011, da 1" Câmara do TCU

d) DeclaraÇáo de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdminrstraÇão Pública enquanto

perdurarem os motivos determinantes da puniçáo ou até que seja promovida a reabilitaÇão perante a

própria autoridade que aplrcou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a

Admintstração pelos prejuizos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do

subrtem anterior.

15.2.1. A recusa injustificada da Adludicatária em assinar o Contrato, após 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

15.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideraÇão a gravidade da

conduta do infrator. o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,

observado o princípro da proporcionalidade.

uízos causadosâ Contratante serão deduzidos dos valores a serem

\
t

í 5.5. As multas devidas e/ou Prel

\-
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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.

15,5.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 1 5

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

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

15.7. 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

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

regularização da documentaÇão pertinente à habilitaÇão fiscal (no caso de l/icroempresa ou Empresa
de Pequeno Porte), no prazo previsto no parágraÍo 1o do art.43 da LC 12312006.

16.1. Sem preluízo de outras obrigações previstas neste Edital, a licitante vencedora obriga-se

a) A aceitar acréscimos ou supressões que o Município rcalizat, alé 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial do contrato, mediante autorização por escrito da Secretaria de InÍraestrutuÍa do
l\,4unicípio.

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 editali

c) A refazer, a suas expensas, todo e qualquer serviço por má execução, trabalho defeituoso,
acabamento insatisfatório ou executado fora das especiíicações técnicas, de acordo com o parecer da
fiscalização da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, bem como responder, durante o

prazo irredutivel 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 trabalhot

e) Apresentar a guia paga e a relaÇão 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
Certidáo Negativa de Débito - CND,

'17 .'1. A fiscalização do

INFRAESTRUTURA,

cumprimênto do contrato caberá ao SECRETARIA [\ilUNlClPAL DE

í6. DAS OBRIGAçOES DA LICITANTE VENCEDORA

í7. DA FTSCALTZAç o, ACoMPANHAMENTO DO SERV!ÇO

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

mediante Fiscal de Contrato designado por Portaria, pela PreÍeitura 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 ordem dos serviÇos;

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

d) Ter acesso livre para fiscalização e vistoria da obra

17.4. As correspondêncaas referentes ao contrato, exceto as de rotina, deverão ser feitas por ofício

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

mesmo será enviado pelo correio, registrado, consrderando-se feita a comunicaÇão para todos os

efêitos

18.'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, abÍangendo prova de regularidade relativa à Seguridade Social, as contribuições sociars

previstas nas alíneas "a" a "d" do parágrafo único do art. 1í da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 , 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;

18.2. Caso o participante vencedor não assine o contrato no prazo estipulado, a Comissão poderá

convocar os participantes remanescentes, na ordem de classificação.

19.1. A contrataÇão decorrente desta licitaÇão será formalizada mediante assinatura de contrato, cuja

n]inuta constitui o ANEXO X do presente ato convocatório.

19.2. Os serviÇos deverão ser executados conforme o Termo de Reíerência e demais normas

constantes deste edital e seus anexos.

.19.3. O contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e terá vigência de 12 (doze)

meses. 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

I,W.-'..
\§

18. DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

í9. DO CONTRATO E EXECUÇ o
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licitante, podendo ser prorrogado, em conformidade com o disposto no §1o, do artigo 64, da Lei

Federal no 8.666/93.

19.5. 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, Íicará sujeita à aplicação das penalidades

cabiveis.

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 30%, 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 reÍorçará a capacidade
técnica da contratada, que executará, por seus próprios meios, o principal dos serviÇos de que trata
este edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos serviços contratados.

19.10. 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 servrços integrantes desta licitação.

19.12. AAdministraÇão 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.

19.13. A contratada ao requerer autorização para subcontrataÇão de parte dos serviços deverá

comprovar perante a Administração a regularidade jurídico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada,

respondendo, solidariamente com esta pelo inadimplemento dessas quando relacionadas com o

objeto do contrato.

19.14. A empresa contratadâ responsabiliza-se pela padronização, compatibilidade, gerenciamento

centralizado e qualidade da subcontratação.

19.15. As empresas subcontratadas tamb devem comprovar perante a Administração que estão em
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19.6. A empresa deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigaÇões assumidas, todas as condiÇões de habilitação e qualificaçáo exigtdas na licitação.

19.11. A relação que se estabelece na assinatura 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, inclusive no que pertine à execução e pagamento direto a subcontratada.
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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.

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

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

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

contrataÇão não seja comprovado até 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

diretamente pelo CONTRATANTE;

19.18. A perda da garantia em favor do CONTRATANTE, em decorrência de rescisão unilateral do

Contrato, Íar-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem
preiuízo das demais sanÇóes prevrstas no Contrato;

19.19. A empresa vencedora desta licitação obriga-se a apresentar garantia no percentual de 5%
(cinco por cento) do valor da contrataÇão, antes da assinatura do contrato, numa das seguintes
modalidades:

a) CauÇão em dinheiro ou em tÍtulo da divida pública, com comprovação de sua

autenticidade;
b) FianÇa bancária;
c) Seguro-garantia.

19.19.1. Ocorrendo à rescisão do contrato por lusta causa, a Prefeitura Municipal de Juruti.
reterá a garantia prestada pela licitante contratada e, após o competente processo administrativo
para apuração dos danos que sofreu, ressarcir-se-á do valor correspondente aos preluÍzos
apurados, inclusive o pertinente às multas aplicadas. Caso o valor da garantia prestada seja
insuficiente para cobrir os prejuízos, a diferenÇa será cobÍada 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 razáo, íor necessária a prorrogação do contrato. a contratada ficará
obrigada a providenciar a renovação do prazo de validade da garantia, nos termos e condiÇÕes
originalmente aprovadas pela PreÍeitura Municipal de Juruti.

20.1. Os participantes da Licitaçáo têm ciência que este projeto de obra é de autoria do ltilunicípto de

JurutiiPará. devendo ser utilizado única e exclusivamente para execução no local especificado,
prorbrndo-se qualquer tipo de comercializaÇão, reprodução ou reutilizaÇâo, sob pena de tncursáo nos

termos da Lei no 9.610/98.

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

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

especificado e válido.

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

suas alteraÇões e demais legislações em vigor

\ S.

20. DAS DTSPOSIÇOES GERATS
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20.4. A,o Município reserya-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.

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

E 666/93. e alteraÇões.

20.6. Todas as alteraçôes ou prorrogaÇões do edital, serão publicadas na lmprensa Oficial, se, aos
interessados dirêtos 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 ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar sua
decisão.

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

20.9. A Comissão de LicitaÇão ou a Autoradade Superior, no interesse da Administraçáo, poderá

relevar omissões puramente formais, desde que não comprometam a proposta, a legislação vigente e

a lisura desta Licitaçáo, 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. Náo 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.

Anexo I Termo de Referência/ Projeto Básico

Anexo ll

Anexo lll

I\/odelo de Carta Credencial

Í\ilodelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte

Modelo de DeclaraÇão de cumprimento dos requisitos de habilitaÇãoAnexo lV

Anexo V
Í\/odelo de Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitaÇão para

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

Modelo de Resumo de Proposta de PreÇos

Wq

Anexo Vl

São Dartes inteqrantes deste Edital os sequintes Anexos
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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 Ívlinuta do contrato

Anexo Xl Formulário de cadastro

Anexo Xll Modelo de solicitaÇão de pagamento

Anexo Xlll Í\/odelo de Declaração expressa de total concordância com os termôs do edital

Anexo XIV Modelo de Declaração de localizaÇão e funcionamento

Modelo de Termo de Compromisso de Combate a corrupÇão e ao conluio entre

licitantes e de responsabilidade socioambiental.

Anexo XVI
Modelo de Declaração que o(s) empresário / sócio(s) / dirigente(s) / responsável(éis)

técnico(s) não é(são) servido(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
Itilodelo 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

Anexo XXI

Modelo de Declaração comprovando que a empresa licitante recebeu os documentos
e que tomou todas as informações e as condiçôes locais para o cumprimento das

obrigações do objeto desta licitaÇão

Ivlodelo de Declaração de iníormação da atividade de maior receita

Anexo XXll Ivlodelo de soli ão de Atestado de Adimplência

JURUTI-Pará. 07 de dezembro de 2022

cos
resid c
Portaria 015/2022

MARCELO D UZA PEREIRA
Secretário Mun ipal de lnÍraestrutura

FERREIRA
PL/PMJ
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

ART. 22, tNCtSO [, § 20 DA LEt FEDERAL N'8666/1993 _l

Dados do Orgão Gerenciador:
ORGAO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ : 30.522.580i0001 -48
ENDEREÇO: Tv. Mario das Neves, s/no - Bairro São Marcos
CEP: 68170-000
CIDADE: JURUTI-PA
DATA: 07 DE DEZEMBRo DÊ 2022

1 OBJETO

r 1 consiste este objeto na coNTRATAÇÃo DE EIVIPRESA ESPECIALIZADA PARA O
FORNECIIMENTO DE IVAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVII/ENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO
DE GALERIAS PLUVIAIS NOS BAIRROS DO MUNICíPIO DE JURUTI/PA PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,

2 JUSTIFICATIVA

2.1 O município de Juruti localiza-se no estado do Pará, à margem direita do rio Amazonas. Possui

as coordenadas geográficas de 02009'09" e 56005'42" e dista 848 km da capital do estado (Belem).

Conforme o IBGE (20'10), o município apresenta unidade área terrrtorial de 8.305,454 km2 e uma
população estimada em 2019 de 57.943 habitantes. A economia de Juruti grra em torno da atividade

maderre,ra, pesca, extrativismo em geral e recursos minerais, associados às atividades menores de

agricultura, pecuária e comércio, áreas culturais diversiÍicadas. Além disso, há ainda no municÍpio um

proteto de mineração executado pela ALCOA, através de sua subsidrária OMNIA que se dedlca a
extração e beneficiamento primário da bauxita.

2 2 O departamento de engenharia da administração pública do município de Juruti. realizou o

levantamento da necessidade de serviços relacionados a mão de obra, para realizar trabalhos
periódicos voltados a (Pedreiro e a.judante), funções ligadas diretamente a construÇão civil.

2.3 Tais servaços são comumente realizados pela Secretaria Municipal de lnfraestrutura - SEIVINF,

entretanto o quadro de funcionários não atende à demanda da secretaria de obras, devido a grande

quantidade de tarefas a serem realizadas, em Íazáo disso, e devido à essencialidade de manutenção,

pavimentaÇão e construÇão de galerias nas vias urbanas da cidade, bem como, outros diversos

trabalhos a serem realizados, envolvendo todo e qualquer serviÇo voltado a construção civil, tais

como. tapa buracos, execuÇão de meio fio, calçadas, ÍegulaÍizaçáo de esgotos linha d'água, correção

de manilhas, manutençâo de vras e diversos serviços que atendem a população, se fez necessário a

solicitaÇão da presente demanda, visando atender as atividades supracitadas que trarão benefícios

para a infraestrutura do município, e conseq uentemente, promove melhor qualidade de vida a

população.

2.4. E importante ressaltar ainda que a contratação tem por necessidade e urgôncia, admissão de

obra a ser contratada trará benefíciospessoas para garantir esses serviços, ressalta-sê a{\.fl mâo de

\-w\G
\
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aos funcionários bem como aos contribuintes, tais como. maior segurança, melhores condições de
deslocamento nas alamedas, fluxo das vias, prevenção na proliferação de mosquitos e etc.

2.6. Assim, uma das soluÇões para proporcionar a melhoria na qualidade de vida do cidadão

lurutiense, seria com a contratação de mão de obra especializada para execução dos serviços, face a

rnsuficiência de servidores da SEMINF para atender a quantidade demandada no que tange a

construÇão crvil, em termos de manutenções, correçoes e regularizações de diversos locais públicos.

conforme mostTa em anexo Memorando no 154-A12022 - SEMINF/PMJ.

2.7. As melhorias propostas no pro.leto permitirão aos moradores em seus deslocamentos, maior
integraÇão territorial, melhoria significativa para sua segurança, a redução do índice de doenças
transmissíveis através de meios hídricos durante o período chuvoso ou pelo acúmulo de poeira
verificada durante o período de seca.

2 8. Diante o exposto, a Prefeitura Municipal de Juruti considera importante disponibilizar mão-de-
obÍa suficiente para que os objetivos acima citados sejam efetivamente alcançados.

2 9. No procedimento licitatório deverá ser levado em consideração, em todos os termos, também
os itens, natureza, economicidade e a finalidade dos serviços a serem adquiridos.

3. DETALHAMENTo DO OBJETO

3.1 COTAÇAO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS
SECRETARIA DE ESTAOO DE OBRAS PUBLICAS.

BASEADA NA TABELA DA SEDOP

3 1 .1 . A Secretaria de Estado de Obras Públicas. através da sua Diretoria Técnica divulga
mensalmente a Tabela SEDOP que são utilizadas como reíerência de preços para formulação de
planilhas para obras públacas.

3.1.2. Assim, foram utilizados como preços de reÍerência os constantes na tabela disponibilizada pela

SEDOP (Secretaria de Estado de Obras Públicas), o preço ofertado não poderá ser superior aos itens

de referência e, consequentemente, o valor global.

3.1.3. A execução dos serviços elencados atenderá às necessidades da secretaria municipal e seus

departamentos, sendo de responsabilidade da contratante designar o local para a prestação do

serviço.
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2.5. Arnda nesta esteira é importante mencionar que os acessos às principais localidades e bairros,
apresentam deficiências quanto à pavimentação, especialmente as vias estruturais de ligação, que

atendem a mobilidade urbana, o abastecimento de mercadorias além do atendimento às funções e

serviÇos básicos como acesso aos moradores para suas residências, para os locais de trabalho,
escola, posto de saúde, etc. Tendo em consideragão que a Secretaria dispõe desses materiais que
podem ser utrlizados nos reparos e melhorias desses acessos, faltando apenas a mão-de-obra para
que esses benefícios sejam efetivamente entregues a população, o que.justifica a grande necessidade
da contrataÇão do objeto em comento.
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3.1 .4. Outrossim, a fiscalização na prestação dos serviços (objeto deste termo) realizados por uma

única empresa proporciona melhor integração das atividades, reduzindo as possibilidades de

interrupção. Outro aspecto relevante diz respeito à prática de mercado na qual a maioria das

empresas que prestam este tipo de serviço fornêcem também os materiais necessários. Sob esta ótica

evidencia-se que não há ofensa aos princípios da competitividade e economicidade.

4. PRAZO DE EXECUÇÃO

5. FUNDAMENTO LEGAL

5.1. E cediço que, em razáo do ordenamento vigente, a licitaÇão pública é obrigatória, também é

cediço que essa obrigatoriedade tem por finalidade a proteÇão do interesse público em Gzáo da
possibilidade da prática de atos imorais, atos esses eivados pela pessoalidade e, que possam

acarretar a coletividade um tratamento discriminatório náo previsto em let.

5.2. O motivo maior da existência da licitaÇão pública é o respeito ao Princípio Constitucional da
lsonomia, uma vez que o Contrato Administrativo decorrente da licitação pública vem ao final trazer
benefícios econômicos ao contratado e, por esse motivo, todos aqueles potenciais interessados em
contratar com a Administração Pública devem, nos termos da legislação vigente, ser tratados de
maneira isonômica por parte da Administração Pública.

5.3. Neste sentido, a regra geral vigente no arcabouço jurídico pátrio. é que a contrataÇão pública
deve ser precedida de licitaÇão pública, assim a redação do art. 37, inciso XXI da Constituição da
República Federativa do Brasil - CRFB/'1988, não deixa dúvidas quanto ao acima exposto.

5.4. Diante disso opta-se por aplicar o disposto no Arl.22, lnciso ll, § 2e, da Lei 8666/í993,
para a realização da presente licitação.

\- 6. PRAzo DE vrcÊNcrA

6 '1 . O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
assinatura do Termo Contratual. Podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60
(sessenta) meses, com base no artigo 57, ll, da Lei 8.666, de 1993 e avaliadas a necessidade e a
qualidade dos serviços e se os valores estão compatÍveis com os praticados pelo mercado.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:7.

7.1. A prestaÇão dos serviços contratados deverá ocorrer com a obediência às presentes

especificações, seus anexos e demais detalhes técnicos e instruções fornecidas pela SECRETARIA
ÍVUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA no curso das mesmas.

7.2. Deverão ser obedecidos os requisitos das normas da ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE

NORIVAS TECNICAS,

7.3. A CONTRATADA será a única responsável pela execução das obras e/ou serviÇos.
testes e início deespecificados, inclusive execução dosobedecendo a todos os requisitos

(:.'-k
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4 1 O prazo para execução dos serviços será de 12 (doze) meses, conÍorme cronograma físico-
financeiro.
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funcionamento em presenÇa da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. Será também de
sua rntegral responsabilidade a mão-de-obra, equipamentos, atestados (quando for o caso),
montagens. transportes diversos, água. luz, comunicaçôes, impostos, taxas e tudo o mais que for
necessário para o bom desenvolvimento dos serviços:

7 4. Íais exigências se fazem necessárias, considerando que se trata de ampliação de sistema de
abastecimento de água, conforme explicitado no presente Termo de Referência.

7.5. Os prazos deveráo ser rigorosamente cumpridos independentemente de dificuldade relativas a
fornecimento de materiais, clma ou outras que porventura venham a ocorrer.

7 6. Após a assinatura do contrato e antes do início da obra, o engenheiro da CONTRATADA deverá
entrar em contato com o engenheiro da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA para, de
comum acordo, definir os planos de execuçáo dos serviços.

7 7. De posse dessas iníormações a CONTRATADA deverá dar início aos projetos complementares.
bem como, elaborar um plano de execução, da obra de modo que possa atender aos prazos exigidos
pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

7 8. A CONTRATADA deverá, logo após assinatura do contrato, colocar no canteiro de obras os
equipamentos necessários em conformidade com estas especificaÇões, e de forma que o plano
aprovado para execuçáo dos servrços possâ ser atendido.

7 9 A CONTRATADA deverá, no prazo máximo de 10 (dez) dias, proceder a mobilização e
rnstalaÇões do canteiro de obras, caso seja necessário.

7 10. A CONTRATADA deverá manter no local das obras.

7 .11 . Livro de ocorrências;

7.12 Cópia do contrato e de seus anexos,

7.'13. As plantas. bem como os desenhos e detalhes da execução dos serviços:

7 14. O registro das alterações regularmente autorizadas;

715. Arquivo ordenado das notas de serviço, relatórios, pareceres e demais documentos
administrativos dosserviÇos;

7 16. Cronograma de execução, com representatividade permanente;

7 17. Cópia das folhas de testes, avaliaçóes e mediçôes realizadas;

7 18 ART do CREA-PA.

7 19. Documentação expedida por órgão público.

t.2A. Todo o pessoal envolvido na prestação dos serviços contratados, objeto deste termo de
referência será de total responsabilidade da contratada, inclusive obrigações sociats, previdenciárias
e úabalhistas, eximindo a contratante de quaisquer ônus.

7.21 A contratada será inteiramente responsável perante a justiÇa civil, criminal e trabalhista por
acidentes envolvendo o seu pessoal e/ou danos a tercetros, sem quaisquer ônus para a
contratante,

7.22. A CONTRATADA deverá apresentar a CEI e ao íinal da obra apresentar a CND referente a

CElexpedida pela Receita Federal.

7.23. A CONTRATADA deverá apresentar Anotação de Responsabilidadem Técnica (ART) do

responsável técnico pela gestáo ambiental da obra;

7.24. Fornecer o número de funcionários adequadamente para que os serviÇos sejam prestados com

presteza e agilidade;
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7.25. Responsabilizar-se por eventuaas danos causados diretamente ao Município de JURUTI ou a
terceiros. decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

7 26. Responsabilizar-se pelo íornecimento de equipamentos de seguranÇa, uniformes, despesas dê
alinrentaÇão, transporte e hospedagêm que se fizerem necessários;

7.27. Emitir Nota Fiscal dos serviços prestados efetuando os devidos recolhimentos tributários
exrgidos,

7.28 A empresa CONTRATADA é responsável pela correta destinaÇão do lixo verde. residuos e

entulhos decorrentes da prestaÇão dos serviços,

7 29. Os serviços serão pagos conforme medição mensal efetuada pelo (a) responsável pelo
aconrpanhamento e fiscalrzação do contrato. para efeito de posterior vertficação de sua conformidade
com as especiíicações constantes neste Termo de Referência;

7.30. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especiíicaçôes constantes neste Termo de Referência, devendo ser corrigidos/reíeitos/substitu ídos no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicaÇão de
penalidades.

7.31 . Fornecer os materiais necessários para a prestação dos serviços

7.32 Todos os encargos decorrentes da execução do ajuste sáo de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA, que deverá fornecer os produtos de acordo com as especificaÇões, condiÇôes e
prazos previstos;

7 33 A CONTRATADA deverá manter as condiçóes de habilitação durante o período de
fornecrmento dos produtos/serviços. bem como recolher os tributos que incidam, direta e
rndrretamente, sobre os produtos adquiridos,

7 34. A CONTRATADA também deverá cumprir todas as condições constantes deste Termo de
ReÍerêncra e responder todas as consultas que a SECRETARIA IVUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
realzar no que se refere ao atendimento do objeto;

7 35. Entregar o objeto deste Termo de Referência na forma e ptazo, conforme descrição do termo
de referêncra, mediante apresentação da Notas Fiscais devidamente preenchida, constando
detalhadamente as informações necessárias, conforme proposta da empresa contratada;

7 36 Efetuar a entrega do ob.leto em períeitas condições de consumo. em estrita observância às
especificaÇões deste Termo,

7.37. Assumir a responsabilidade por toda a logística de entrega;

7 38 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciars
resultantes da execução do contrato;

7.39. Entregar o objeto nas condições pactuadas neste Termo de Referência,

7.4a. Providenciar a correçáo das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela
Contratante na entrega do objeto,

7 41 Responder por danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo. quando da execução do contrato;

142 Acatar as orientaÇÕes da Contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalizaÇã0,
prestando esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamaçóes formuladas,

7 43. lr,4anter todas as condições de habilitação aferidas no processo de contrataÇão durante a

vigência do contrato,

7 44 Garantir a qualidade dos produtos e serviEos e a regularidade do fornecimento destes,

Página 38 de 70

l{.

\-w



ESTADO DO PA RA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

cN PJ N. 05.257.555/0001 -37
DEPARTAM ENTO DE LICITAÇÁO

7.45. Cumprir as demais disposições contidas neste Termo de Referência.

7.46. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e Anexos de sua
proposta, com a alocaÇão dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na
qLralidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta

7. DAS OBRIGAçOES DA CONTRATANTE

8.'1 . Cumprir as obrigaçôes assumidas no contrato;

8.2. Fornecer à Contratada todas as informaÇões necessárias para o desenvolvimento dos serviços,
esclarecendo eventuais dúvidas:

8.3. Permitir o livre acesso dos funcionários da empresa contratada para a execuçáo dos serviços;

8.4. Efetuar pagamento, nos prazos e condições definidas no Termo de Referência;

8.5. Atuar de forma ampla e completa no acompanhamento do trâmrte administrativo do processo
de aquisiÇão bem como na execução do Contrato;

8.6. Exigir a fiel observância dos produtos fornecidos, registrando todas as ocorréncias e as

deficiências veriíicadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à empresa CONTRATADA,
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas;

8.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigaçóes assumidas pela empresa contratada, de acordo
com o Termo de Referência,

8.8. Reservar local apropriado para o recebimento do objeto destê Termo de Referência,

8.9. Ter pessoal disponível para o recebimento do objeto no horário previsto neste documento,

8.10. Receber o objeto de acordo com as especificações descritas neste Termo de Referéncia;

I 11. Rejeitar. no todo ou em parte, os produtos que estiverem em desacordo com as especificações
constanles neste Termo de Referência;

8.12. Permitir o livre acesso dos empregados da empresa nas dependências da Contratante para

entrega do objeto contratado, desde que uniformizados e identificados com crachát

B 13. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para o fornecimento do objeto desta
contrataÇâo,

8.14. Atestar a fatura correspondente ao fornecimento dos materiais como condição de pagamento e

efetuar o pagamento devido, no prazo estabelecido, desde que cumpridas todas as formalidades e

exigências previstas;

8.15. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeiçôes, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido, sem prejuízo das penalidades
cabíveist

8.'16. Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, por rntermedio de representante especialmente
designado;

8.17. Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares contratuais.

9 Fiscalização

g.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato serão realizados por Fiscal do

contrato designado pelo órgão solicitante, bem como pelo corpo técnico de engenheiros da

SEcRETARTA lvlUNlCl PAL DE INFRAESTRUTURA.

r.ffi\ Ç
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9.2 Os danos causados a terceiros deverão ser recuperados imediatamente pela CONTRATADA,
sem ônus para a Prefeitura Í\/unicipal Juruti,
9.3. A SECRETARIA IVIUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA poderá exigir, a qualquer momento, de
pleno direito, que sejam adotadas pela CONTRATADA, providências suplementares necessárias à

segurança dos serviços e ao bom andamento das obras;
9.4. O quadro de pessoal da CONTRATADA empregado na obra deverá ser constituído de
elemenlos componentes, hábeis e disciplinados, qualquer que seja a sua função, cargo ou atividade.
A CONTRATADA é obrigada a afastar imediatamente do serviço e do canteiro de trabalho todo e
qualquer elemento julgado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, como de conduta
inconveniente e que possa prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita execuÇão dos serviÇos e a
ordem do canteiro:

10. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

10.1 . A Contratada está sujejta à fiscalização periodicamente, reservando-se a Prefeitura ÍVlunicipal
Juruti, através do responsável, o direito de não aceitar o serviço, caso o mesmo não se encontre em
condições satisfatórias ou no caso de o serviço náo ser de qualidade.
';0.2. Para todos os serviÇos, considerar que o peso, a unidade e a qualidade são pré-requisitos para
a aceitaÇão. O transporte e a descarga dos produtos no local designado correrão por conta exclusiva
da empresa vencedora, sem qualquer custo adiclonal solicitado posteriormente.
10.3. Caso os serviços sejam entregues em desacordo com os requisitos estabelecidos pela
Prefeitura, ou em quantidade inferior ao estabelecido, à empresa deverá substituí-lo ou complementá-
lo em no máximo 48 (quarenta e oito) horas. As execuções dos serviços poderão eventualmente ser
suspensas ou alteradas, a crrtério desta Prefeitura Municipal.
10.4. Fica reservado a esta Administração em qualquer fase do certame, o direito de realizar testes
que comprovem a qualidade serviÇos ofertados. Para tanto, os serviÇos serão submetidos a análises
técnicas pertinentes e ficam, desde já, cientes os licitantes de que os serviços considerados
insatisfatórios em qualquer das análises serão automaticamente recusados, devendo ser,
imediatamente, substituÍdos.
'10.5. Se algum serviço apresentar irregularidade, a Prefeitura o enviará notificaçâo a empresa
CONTRATADA, para elaboração de laudos conclusivos, para verificação da qualidade e obtenção de
comprovação de que o serviço se identifica ou não com aquele exigido na licitação e apresentado em
sua proposta comercial. sendo que, neste caso, as despesas correrão por conta da empresa a ser
contratada.
'10.6. A Prefeitura o fará quando, no curso da execução contratual, verificada uma qualidade do
serviço Íornecido diferente daquelas especificadas por ocasião da assrnatura do contrato, cujas
características contrariem as definidas neste Termo, produtos estes alterados e / ou adulterados.

11 REscIsÃo CoNTRATUAL

11.1. O descumprimento total ou parcial das obrigaÇões e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA ensejará a aplicação de sanÇões adm inistrativas, previstas neste Têrmo de Referência
e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e.

87 da Lei no 8.666/93.

11.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto, a Prefeitura ltilunicipal de Juruti poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as penalidades de advertência e multa, âlem da

responsabilizaÇáo civil e penal cabÍveis, sem pre.luízo do disposto nos art. 86 a 88 da Lei n. o 8.666/93

12 PENALIDAOES E MULTAS
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12 1 A CONTRATADA sujeitar-se-á a multa de 10% sobre o valor dos itens solicitados, em caso de
recusa inlustificada e demais sançÕes estabelecidas na Lei Federal n" 8666/1993.
12.2. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA sem

tustificativa aceita pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, resguardados os
procedimêntos legais pertinentes e garantida à ampla defesa, poderá acarretar as seguintes sanções.
a) Multa variável de 2oÂ (dois por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato, de acordo
com o grau de rnadimplemento, a critério da Diretoria da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA,
b) Suspensão temporária de participaÇão em licitação e impedimento de contratar com a

Adm inistração p ot prazo não superior a 2 (dois) anos;
c) Ivlulta de '10% (dez por cento) do preÇo global do Contrato, quando ocasionar sua rescisã0.

d) Na inexecuÇão total ou parcial do Contrato, independente de rescisão. será iniciado e
instruído pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA processo de declaraÇão de
inidoneidade da CONTRATADA para licitar, contratar ou subcontratar com o Estado, com o
consequente cancelamento do Certificado de Registro Cadastral da Empresa.
e) No caso de atraso no cumprimento das etapas mensais dos serviÇos previstos no Cronograma
Físico- Írnancerro, a CONTRATADA estará sujeita a multa de mora no percentual de 10% (dez por
cento) sobreo valor dos serviços em atraso.
f ) A multa aplicada deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos. a
contar da data da comunicação oficial, que especificará o procedimento para efetivação do
recolhimento;
g) A CONTRATADA que dolosamente praticar fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo, ou
atos ilícitos vrsando írustrar os objetivos da licitação, ou ainda, demonstrar não possuir idoneidade
para contratar com a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, em virtude dos atos
iiicitos pÍaticados, estará sujeita às penalidades previstasacima e outras, no que couber.
h) E facultado á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, quando a licitante
adjudicatária náo assinar o contrato respectivo ou não aceitá-lo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis e
nas condiÇôes estabelecidas, convocar a(s) licitante(s) remanescente(s), na ordem de classificaÇão,
para fazê-lo em por igual prazo e nas mesmas condiÇões, inclusive quanto aos preços, ou revogar a
licitação

13 DotaçãoOrçamentária

13.1. Exercício 2022 Atividade í 5.452.00í 0.2.039 Manutenção dos serviços urbanos,
Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros de Pessoa Jurídica.

14 CoNDIÇÕES DE PAGAMENToS
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14.1 . Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (TRINTA) dias corridos, contados da
expedição do Atestado de Recebimento Definitivo, à vista de nota(s) fiscal (is) apresentada(s),
14.2. Boletim de mediÇão
14 3. Os serviços iniciarão a partir da assinatura do contrato.
14.4. Será efetuado relatóÍio mensal pela contratada, que será fiscalizado pela contratante e o
pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias apÓs a emissão da nota fiscal;
14.5. A licitante deverá anexar à proposta um Cronograma Fisico-financeiro, onde os custos totais
relativos às diversas etapas serão as somatórias dos custos;
14.6. As medrções serão processadas mensalmente pela empresa executora, e Fiscalização da

SECRETARIA IVIUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. as quais corresponderão a cada etapa de

serviços concluída de acordo com a plantlha orçamentária;
14.7. Qualquer inconsistência, erro ou omissão na Nota Ftscal, documentaÇão íiscal ou fetura será

obleto de solicitaÇão de explicação pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA e
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devoluÇão da documentaÇão à CONTRATADA para correção ou complementaÇão, com a

consequente interrupÇão do prazo para pagamento, que iniciará novamente somente após a

documentação regularizada, reapresentada e aceita,
14 8 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação frnanceira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadrmplência. sem
que rsso gere direito a correÇão monetária,
14.9. A Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA deverá estar acompanhada de comprovantes
do pagamento dos salários, férias e rescisão de todos os seus empregados vinculados à prestação
do serviço contratado e da GFIP referente ao mês anterior a prestação do serviço, comprovantes de
pagamentos da GPS e GPR, certidões CND lunto ao INSS, do CRF junto à CEF e CNDT perante a

lustiÇa trabalhista, bem como ainda as demais certidões negativas emitidas pelos órgãos
competentes dos governos municipais, estaduais e federais, no que for pertinente, conforme a
natureza da operação e as exrgências legais;
14 10. Em caso de planilhas orçamentárias que constarem o item de AdminisÍaÇão Local da obra. a

medição e pagamento deverá ser proporcional ao percentual de execução física da obra. em
obedréncra ao Acórdão do TCU no 2.62212013-TCU
14.i 1 . Da liberaÇão dos recursos financeiros correspondentes à última medição (fechamento das

obras), ficará retido 5% (cinco por cento) do valor da mesma, condicionada a sua liberação após a

apresentação dos seguintes documentos.

a) Certidão de Regularidade com a Seguridade Social, referente a obra;
b) Certificado de Regularidade com o FGTS, referente a obra;
c) Termo de Recebimento Definitivo da obra, expedido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE

INFRAESTRUTURA,
d) 'As built" dos projetos executados,

15 SINTESE DA OBRA E SERVIÇoS.

15 1. Será tomado por base o Memorial Descritivo, Projeto Executivo de Arquitetura, se for o caso,
que também f az pafte do presente termo de referência (Anexo l.A);

16. Liberação e Vinculação

16 1 Considerando o acima exposto acolho as Justificativas AUTORIZO publicação no sitio da
munrcipalidade pelo prazo não inferior a 15 (quinze) dias corridos.

16 2 ManifestaÇão de rnteresse e orçamentos deve, nos termos da planilha ser enviadas para os e-
maits cpliuruti202 l r@g!!atlçq!l.

Juruti PA. 07 de dezembro de 2022

E-l+-Itaita-i-.ú,
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(Anexo l.A)
Termo de Referência

O projeto básico será forncido em arquivo digital, sendo composto por:

MEMORIAL DISCRITIVO-

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ONS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS
INDIRETAS BDI - AROUIVO DIGITAL-

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - ARQUIVO DIGITAL-

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS - ARQUIVO DIGITAL-

MEMORIAL DE CÁLCULO-

"OBS: SERA DISPONIBILIZADO AO LICITANTE O MEIO DIGITAL, IVEDIANTE SOLICITAÇÃO POR

E-IúAIL, OU ARQUIVO EIM PEN DRIVE OU CD.ROM (LICITANTE DEVE DISPONIBILIZAR),

,'$ ç
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ANEXO II - MODELO DE CARTA CREDENCIAL

A (nome da empresa), CNPJ No com sede na

neste ato representado pelo(s) (diretores ou sócios, com qualiftcação completa - nome, RG. CPF,

nacionalrdade. estado civil, profissão e endereço). Pelo presente instrumento de mandato, nomeaa e

constitui, seu(s) Procurador (es) o Senhor (es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, proíissáo

e endereÇo), a quem confere(m) amplos poderes para junto a Prefeitura Municipal de JURUTI (ou de

forma genérica: para lunto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais). praticar os atos

necessários para representar a outorgante na licitaÇão na modalidade Tomada de Preços no XXXI2022

(ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os,

conferindo- lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances

verbais, negociar preços e demais condiçóes, confessar, transigir, desistir, firmar compÍomissos ou

acordos. receber e dar quitação, podendo atnda, substabelecer esta para outrem, com ou sem

reservas de iguais poderes, dando tudo por bom íirme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de

apenas uma licitação).

Nome e assinatura com firma reconhecida do representante legal da empresa
(No da identidade do declarante)

\\ il
lr
K

t,
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ANEXO III . MODELO DE DECLARAÇAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

lVlodalrdade: Tomada de Preços no XXX|2O22

Data da RealizaÇão do Certame: _ de de AS hrs

Senho(a) presidente (a),

A empresa , signatária, inscrita no CNPJ sob o no

sediada na (endereço completo), por seu

representante legal, Sr.(a) portador da Carteira de ldentidade no

e do CPF no_, DECLARA. para fins do disposto no

subitem do edital, da Tomada de Preços n' XXN2O22, sob as sanÇões administrativas cabíveis
e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) IVICROENIPRESA, conforme inciso ldo art. 30 da Ler Complementar N Q 123, de
1411212006,

( ) E|\4PRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso ll do art. 30 da Lei Complementar no

123. de 1411212006.

Declara, ainda, que a empresa está excluídâ das vedações constantes do § 4o do art. 3'
da Lei Complementar No 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitaÇão

desta empresa e caaaclerizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem pre.yuizo

do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei no

8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa
(No da identidade do declarante)

OBS:
1) Assinalar com um "X" a condição da empresa.
2) Esta declaração deverá ser entregue (à) Comissão de Licitação, após a abertura da Sessão,

antes e separadamente dos envelopes (de Proposta de PreÇo e Habilitação) exigidos nesta

licitação. pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado

e favorecido previsto na Lei Complementar 12312006.

rt
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ANExo lv - MoDELo DE DECLARAÇÃo oe cumpRtMENTo Dos REeutstros DA
HABILITAÇÃo

lvlodalidade: Tomada de Preços n" XXX|2O22

Data da Realização do Certame: _ de de hrs

Senho(a) presidente(a ),

A empresa signatária, inscrita no CNPJ sob o no

sediada na (endereço completo), por seu

representante legal, Sr.(a) portador da Carteira de ldentidade no

e do CPF no DECLARA, para fins do disposto no

subitem do edital, da Tomada de Preços no XXX|2022, Declaramos ainda, ter ciência que "a

falsidade de declaraÇão, resultará na inabilitação desta empresa e cataclerizatà o crime de que

trata o Art. 299 do Código Penal, sem preluízo do enquadramento em outras íiguras penais e

das sançôes administrativas previstas na Lei no 8.666/93 e alteraÇões posteriores, bem como

demais normas pertinentes à espécie"

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa
(No da identidâde do declarante)

Página 46 de 70
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ANEXO V . MODELO DE DECLARAÇAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA

HABILITAÇÃO PARA MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

IVodalidade. Tomada de PreÇos no XXX|2O22

Data da RealizaÇão do Certame:_ de de às hrs

Senho(a) Presidente(a ),

A empresa signatária, inscrita no CNPJ sob o no

sediada na (endereço completo), por seu

representante legal, Sr.(a) portador da Carteira de ldentidade no

e do CPF no_, DECLARA, para fins do disposto no

subitem do edital, da Tomada de Preços no XXXI2022, excetuando-se a eventual aplicação do
permissivo estabelecido no art.43 da Lei Complementar no 12312006 para a regularidade fiscal,
rnexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação

desta empresa e caracletizatá o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo

do enquadramento em outras Íiguras penais e das sanÇões administrativas previstas na Lei no

8.666/93 e alterações posteriores. bem como demais normas pert,nentes à espécie".

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa
(No da identidade do declarante)

tr\
t
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ANEXO VI . MODELO DE RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Ref. Tomada de Preços no XXXI2022

Prezados Senhores,

Pelo presente, Submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa proposta relatlva à

citação em epigrafe. assumindo rnteira responsabilidade por quarsquer erros ou omissóes que

venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno

conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a

totalidade das instruções e critérios de qualificaÇâo definidos no edital da lvlodalidade: Tomada

de Preços no XXX12022

1, PROPONENTE
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Telefone:
Fax:
E-Mail:

2. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARA O CONTRATO

Nome:
CPF:
RG:
Nacionalidade:
Estado Civil:
Profissão:
Endereço completo:

3. VALOR GLOBAL DA PROPOSÍA: R$ (valor por extenso)

4, PFRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

5. PRAZO DE ENTREGA:
6. CONDIÇÕES DE PAGAIT/ENTO:

7 DADOS BANCÁRIOS DA EIT4PRESA:

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa

(No da identidade do declarante)

f,I I
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ANEXO VII - CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Ref. Tomada de Preços na XXX|2022

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à aprectação de Vossas Senhorias, a nossa proposta

relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou

omissôes que venham a ser veriÍicados na preparação da mesma e declaramos ainda que,

temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e

concordamos com a tota dade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital da

Tomada de Preços no XXXI2O22.

Validade da Proposta

Observaçôes:
a) O licitante vencedor se compromete deste já a fornecer o ob.ieto desta licitação com boa

qualidade. dentro dos padrões exigidos, comprometendo-sê pela garantia do mesmo e/ou

substituindo os objetos entregues que apresentarem defeitos ou má qualidade.

b) Todas as especificaÇóes deverão estar de acordo com o Edital e seus anexos.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa
(No da identidade do declarante)

i
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ANEXO Vil - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXlll DO ART.

70, CF/88

Modalidade: Tomada de Preços no XXX12022
Data da Realização do Certame. _ de de hrs

Senho(a) presidente (a),

sediada na (endereço completo), por seu
portador da Carteira de ldentidade no

, DÊCLARA, sob as penas da Lei, que
representante legal, Sr.(a)

e do CPF no

não possui no seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito) anos em exercÍcio de atividade
noturna, perigosa ou insalubre, bem como não utiliza para qualquer trabalho ou atividade,
menor de 16 (dezesseis) anos. exceto na condição de aprendiz, a partiÍ de 14 (quatorze) anos,
enr conformidade com o inciso XXXlll do art. 70, da ConstituiÇão Federal e com a Lei no

9.854/99.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa
(No da identidade do declarante)

N l'l!init 50 lie -ll

A empresa signatária, anscrita no CNPJ sob o no

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação
desta empresa e ca?cletizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo
do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administratrvas previstas na Lei no

8.666/93 e alterações posteriores. bem como demais normas pertinentes à espécie"

\W
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ANExo lx - MoDELo DE DEcLARAÇÃo oe rNexrsrÊucre oe FATos rMpEDtlvos DA

HABILITAçÀo

Í\4odalidade: Tomada de Preços no XXXI2022
Data da Reqlização do Certame: _ de de AS hrs

Senho(a) presidente(a ),

A empresa , signatária, inscrita no CNPJ sob o no

. sediada na (endereço completo). por seu

representante legal, Sr.(a) DECLARA, sob as penas da Lei. nos

termos do artigo 32, § 2o , da Lei Federal no 8.666/93, que até a presente data nenhum fato

ocorreu que a inabilite a partrcipar da Tomada de Preços no XXX|2022, e que contra ela não

existe nenhum pedido de íalência ou recuperação judicial.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitaÇão

desta empresa e caractetizaÍá o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo

do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n2

8.666/93 e alteraÇões posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécte".

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa

(No da identidade do declarante)

,'ry
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ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO NO

PROC ADIV, NO

TOIVIADA DE PREÇOS N" X»«2022

CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA ÍVUNICIPAL DE JURUTI ATRAVES DA
SECRETARIA IVIUNICIPAL DE E A EÍVIPRESA , PARAA
CONTRATAÇÃO DE NOS TERI\,IOS DA TOÍ\,IADA DE
PREÇOS N'XXX/2022

O MUNICIPIO DE JURUTI. através do Secretaria Municipal de InÍraestrutura. CNpJ No

30.522 580/0001-48, com sede na cidade de Juruti, Estado do Pará. endereÇo na
- Bairro. denominada CONTRATANTE. neste ato

representada pelo Sr. Secretario Ívlunicipal XXXXXXX, brasileiro, RG XXXXXXXX e CPF
XXXXXXXXX, domiciliada e residente na XXXXXXXXXXX, n' XXXXXX, Centro. doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa , pessoa
juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no , com endereço à
Rua

, no_

cidade de
neste ato representada pelo seu titular Sr.(a).

, CPF no RG no . (nacionalidade),
(estado civil), residente e domiciliado na _, na presença de testemunhas
abaixo nomeadas acordam em assinar o presente Contrato, decorrente do Processo
Adminjstrativo _/_, que originou a licitação na modalidade TOÍVADA DE PREÇOS no

xxx/xxxx, mediante as cláusulas e condiçóes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a

00_, Bairro_

l- lntegram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital da Tomada de
Preços no xxx/xxxx, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA.
ll - As obras de que trata o "caput" desta cláusula, desenvolver-se-ão com observâncta ao
Termo de Reíerência e cronograma fisico-íinanceiro.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR: O valor total deste Contrato, para eÍeitos financetros,

de conformidade com a proposta vencedora da LicitaÇão de Tomada de Preços no xxx/xxxx.
| - Os quantitativos e itens apresentados no Termo de Referência e demais anexos do Edital
são estrmados, ficando a encargo da CONTRATADA sua conferência. bem como seu
complemento para integral execução do objeto licitado, sem aditivo de precos.

ll - E de responsabilidade da CONTRATADA, por meio de seu Responsável Técnico, tomar
conhecimento prévio de todas as informacÕes e das cond rcÕes locais ara o cum pÍimento dasD

obrioaÇóes obieto da licataÇão e deste contrato, não podendo alegar desconhecimento destas
na execuÇão da obra ou pleitear qualquer aditivo de preÇo em razão disso.

lll - Nos preÇos contratuais oíerecidos na proposta da CONTRATADA. estão incluídos, sem

quaisquer ônus para a CONTRATANTE, todos os custos e despesas decorrentes de licenças.

R

fiscais e orçamentários, será de R$
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impostos e taxas de qualquer natureza, que direta ou indiretamente incidam no cumprimento do
presênte contrato, bem como todo e qualquer serviço de terceiros eventualmenle necessário

CLAUSU LA TERCEIRA - DO PRAZO E REGIME DE EXECUCAO: O contrato para execução
terá vigência da data de sua assinatuta alé _l_l_, podendo ter seu prazo prorrogado
justificadamente, por meio de termo aditivo, condicionado a prévia e regular aprovação do

IVUNICiPIO.
| - O prazo para término da execução dos serviços, conforme as necessidades. contados a

partir do recebimento da ordem de serviço.
ll - O início da obra dar-se-á em ate 10 (dez) dias, após a emissão da ordem de servrço pelo

Município de JURUTI-Pará.
lll - LOCAL DAS OBRAS/SERVIÇOS: Zona rural/urbana de JURUTI-Pará.
lV - O presente contrato rege-se quanto ao regime de execuçâo. pelas cláusulas constantes no
Edital de LicitaÇão Tomada de Preços no xxx/xxxx, adotando-se o regime de empreitada por
preÇo global.
V - O objeto e demais atribuiÇões deste instrumento serão totalmente executados, sem
restriÇões. pela CONTRATADA, tudo obrigatoriamente através de profissionais devidamente
habilitados, capacitados e regularmente inscritos(s) junto ao órgão(s) competente(s).
Vl - E de plena, exclusiva e total responsabilidade da CONTRATADA a prestaÇão e o

cumprimento de todos os serviços e o fornecimento de todo o material. produtos, matéria
prima, estruturas, mão-de-obra, pessoal, maquinárro e equipamento necessário à total
execuÇão do objeto e demars atribuições, obrigaÇões e responsabilidades constantes do Edital
de Tomada de Preços no xx/xxxx, Termo de Referência, demais anexos e do presente contrato,
bem como arcar, de forma única e exclusiva, com todos e quaisquer encargos trabalhistas.
fiscais, para fiscais, securitários, previdenciários, sociais. comerciais. tributários, adminrstrativos
ou de outra natureza (inclusivê FGTS, INSS. PlS, SEGURO, dentre outros). resultante dê
qualquer vinculo empregatícro ou não.
Vll - Tais responsabilidades, ônus e obrigaÇóes em nenhuma hipótese poderão ser transferidos
ao CONTRATANTE ou a qualquer entidade/pessoa a ele vinculado ou a terceiro.

CLAUSULA QUARTA - DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO: O pagamento de cada etapa
será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, após a aprovação de cada Boletim de
It/edição, mediante apresentação da relação de empregados e das guias 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.

I - Será retido na Íonte o imposto sobre serviços (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.
ll - O pagamento será realizado através de depósito bancário, conforme dados informados na

Proposta Comercial.

CLAUSULA QUINTA _ DA DOTACAO ORCAMENTARIA: As despesas decorrentes do

presente rnstrumento correrão por conta da seguinte dotação orçamentária

EXERCTCTO
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cLÁusuLA sExTA - Do DtREtTo DE FtscAltzAÇÃo: o lvluNtcíPto através da

SECRETARIA ÍVUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA exercerá amplo e total direito de

fiscalização sobre o objeto ora contratado, conforme previsto no Edital da licitação, sendo que

isto em nenhuma hipótese eximirá a CONTRATADA das suas responsabilidades civis,
adm inistrativas. trabalhistas. fiscais ou penais.

| - A fiscalização será realizada pelo Fiscal do Contrato, designado pela Secretaria lrilunicipal de
Obras através de Portaria.

CLÁUSULA SETIMA - DA ACEITAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS: Conc|uídas os servlÇos a

CONTRATADA solicitará por escrito ao MUNICIPIO a emissão do atestado de capacidade
técnica, que deverá ser emitido no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

CLAUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA: Sem prejuízo das
demais responsabilidades previstas no Edital de licitação ou neste instrumento, a

CONTRATADA responsabilizar-se-á, ainda:

a) pela aceitação dos acréscimos ou supressões que o IVIUNICiPIO rcalizar por escrito. em até
25o/o (vinle e cinco por cento) do valor inicial do contrato;
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 da licitação;
c) em refazer, às suas expensas, todo e qualquer serviço reprovado por má execução, trabalho
defeituoso, ou com acabamento insatisfatório, bem como por execução fora das especificaÇões
técnicas, além de responder, durante o prazo irredutível de 5 (cinco) anos, pela solidez e
seguranÇa do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo;

d) em fornecer e obrigar os empregados a utilizarem os equipamentos de proteçáo individual,
bem como as demais normas constantes da legislação de seguranÇa, medicina e higiene do

trabalho;
e) em apresentar as guias de encargos sociais devidamente pagas, inclusive a relação de

empregados do FGTS e a guia de recolhimento da Previdência Social (INSS);
f) deverá fornecer AnotaÇão de Responsabllidade Técnica (ART) dos serviços objeto desta
licitaÇão e da execução da obra, na ocasiçâo da data de assinatura do instrumento contratual.
g) em providenciar o certifrcado de matrícula da obra junto ao INSS, e pela entrega da

respectiva CND na conclusão da obra, se for o caso;
h) em confeccionar e instalar as placas indicativas, sinalizadores, as barreiras, os sinais
vermelhos, os sinais de perigo, os sinais de desvio dentre outros, sendo que estes materiais

deverão ser q uantitativamente suficientes para garantir a seguranÇa das pessoas e da

exêcuÇão da obra:

i) atender todas as orientaçÕes e cumprir as recomendações e notificaÇões do agente

designado pelo CONTATANTE ou da Comissão responsável pela fiscalização.

acompanhamento da obra, recebimento das etapas e definitivo da obra;
j) manter o Diário de Obras sempre em dia e apresentá-lo a cada semana para os agentes do

N,IUNICiPIOI E

k) guardar e disponibilizar, para eventuals fiscalizações futuras dos Orgáos de Controle da

AdministraÇão Pública, todos os documentos fiscais e jurídicos da empresa e das obras

executadas na forma deste instrument

r-(

contratual

Página 54 de 70v



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

cNPJ N' 05.257.555/0001 -37
DEPA RTAM E NTO DE LtCtTAç ÃO

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES: O atTaso injustificado na execução do contrato
suJeitará a Contratada. após regular processo administratrvo, à penalidade de:
| - I\ilulta moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
contratagão. até o limite de 20 (vinte) dias.
ll - A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as outras sanÇões cabíveis.
lll - 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
preluízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nâo acarretarem preluizos
signiÍicativos ao objeto da contratação;
b) Multa compensatória de alé 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contrataÇãoi
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Munrcípio de JURUTI pelo prazo de
até dors anos;
c.1) Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer
órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera Íederal, estadual, do Distrito
Federal ou municipal, conforme Parecer n" 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n'
215|2O11|DECORICGU/AGU e Acórdãos n" 2.21812011 e n" 3.75712011, da 1. Câmara do
TCU,
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraÇão Pública enquanto
perdurarem os motavos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitaÇão
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a

Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
penalidade de suspensão do subrtem anterior.
lV - A recusa injustificada da Adjudicatária em assanar o Contrato, após devidamente
convocada. dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à Ínexecução total do
contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.
V - A aplicação de qualquer penalidade náo exclui a aplicaÇão da multa.
Vl A aplicaçáo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administratrvo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedlmento
prêvisto na Lei no 8.666, de 1993.

Vll - A autoridade competente, na aplicação das sançôes, levará em consideraÇão a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à

AdministraÇão, observado o princípio da proporcionalidade.

Vlll - As multas devidas e/ou preluízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor do tvlunicípio, ou deduzidos da garantia, ou ainda. quando
for o caso. serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

lX - 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.
X - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do

ÍVlunicipio.

Xl - As sanÇôes aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou.

no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

-(
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cLÁUSULA DÉclMA - DA REScISÃoi A rescisão contrâtual poderá ser
a) determinada por ato unilateral e escrito do ÍMUNICíPIO, nos casos enumerados nos lncisos I

à Xll e XVIldo art. 78 da Lei Federal no 8.666/93: e

b) amigável, por acordo entre as partes, mediante autoÍização escrita e fundamentada da

autoridade competente, reduzida a termo no Processo Licitatório, desde que haja conveniência
para o [/UNICiPIO.
l- inexecução total ou parcial do contrato ense.ja sua rescisâo pelo N,{UNlCiPlO, com as
conseqüências previstas na cláusula nona.

ll - Em caso de rescisão prevista nos incisos Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal n" 8.666/93,
sem que haja culpa ou dolo da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos

regularmente comprovados, quando os houver soírido.
lll - A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78, acarretará as conseqüéncias
previstas no art. 80, ambos da Lei Federal no 8.666/93.
lV - Constituem também motivos para rescisão do Contrato. aqueles previstos no adi. 78 da Lei

Federal no 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO; Será
designado, pelo [/UNICÍPlO, através da Secretaria I\,4unicipal lnfraestrutura, um Fiscal para

companhar e fisca zar o presente contrato, ressalvado a aplicação do disposto no Edital da

Licitação no .............12022

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULA Ão lntegram presente Contrato,o

independente de transcrição:
| - Edital da TO|I/ADA DE PREÇOS no xxx/xxxx,
ll - Proposta e documentos anexos, firmados pela CONTRATADA na presenta licitaÇão

CLÁUSULA DÉcIMA TERCEIRA. DA LEGISLAÇÃO apIICÁveI E DOS CASQ§ lIvIt§§Q§
Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes
deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o ob.jeto deste instrumento, a
legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especjal a Lei Federal no 8.666/93, Lei

Cômplementar 123106 e demais diplomas legais.

CLÁUSULA DECIMA QU ARTA - DA PUBLICACAO: Este Contrato entrará em vigor apos

assinatura e publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. cabendo ao CONTRATANTE

mandar providenciar esta publicaÇão no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do
quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

cLÁUSULA DÉCIM A OUINTA - DO FORO:

E por estarem assim acordes, aS partes assinam o presente termo em 3(três) vias de igual teor

e forma, diante das testemunhas abaixo, para que surta os devidos Íins e efeitos legais.

JURUTI-PA em de

$\
"ç\

de

Página 56 de 70

4.)J,/-..

& .1.r.íi

12.1 - ?aG dirimir questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Juruti

- PA, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

cN PJ No 05.257. 5ss/0001 -37
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

(Nome do Secretário)

(Representante legal da empresa)
(N'da identidade)

Testemunhas 01

Nome:
CPF

CPF

Assinatura:

Testemunha 02

Nome.

Assinatura

§ Página 57 de 70
\{'tt$



DADOS DA EMPRESA
CNPJ
RAZÂO SOCIAL
NOIME FANTASIA
CAPITAL SOCIAL
DATA DE INCORPORAÇÃO
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CNPJ DA EMPRESA IVIATRIZ

ENDEREÇO CO[/PLETO
CIDADE.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

cN PJ No 05.257.555/0001 -37
DEPA RTAM E NTO DE LICITAÇÀO

ANEXO XI - FORMULÁRIO DE CADASTRO

INSCRI o

CEP
ESTADO

TELE-FONES DE CONTATO
E-IVAIL
oADOS DO SOCTOS ApMrlll§lRADOR OU PROCURADOR
NOME:

CPF:
E ÍVIA IL

CARGO
TELEFONE
DADOS BANCARIOS
BANCO,
AGENCIA
OPERAÇÂO:
CONTA:

Documentos Necessários pare Cadastro
Che Descn ção

Cartão do CNPJ
Cont. Social (equivalente +

RG e CPF dos Sócios
Certidão N eg ativaterlgra I

Certidão Negativa Estadqal q Dívida
Certidão Negativa Mq!1clpqL e

Certidâo Negativa do FGTS
Certidáo Negativa de Débitos

OBS. . O formulário deverá ser preenchido, preÍerencialmente, em computador ou em letras

deíorma e legível.

(Assinatura do representante legal da empresa)
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

cNPJ N" 05.257.555/0001 -37
DEPARTAM E NTO DE LICITAÇÃO

ANExo xu - MoDELo DE soLrcrrAÇÃo oe pncnnneNro

Local e data

Referente a TOII4ADA DE PREÇOS N'XXX12022

Encaminhamos em anexo a nota fiscal No no valor total de R$ (valor por extenso) para que seja

providenciado pagamento conforme iníormações abaixo.

EMPRESA,

I DENTI FICAÇÃO DA LICITAÇAO (OBJETO)

NO DA NOTA

N" DO CONTRATO

Apresentamos em anexo as CND Trabalhista, de INSS, FGTS. Receita Federal e

Estadual no prazo de validade.

Atenciosamente,

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa
(No da identidade do declarante)
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A(o) Senho(a) Secretárao(a) Municipal de_
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**

A empresa

sediada na

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

cNPJ No 05.257.555/0001 -37
DEPARTAM ENTO DE LICITAÇÀO

ANEXO Xil - MODELO DE DECLARAÇÃO eXpReSSe DE TOTAL CONCORDÂNC|A COM

OS TERMOS DO EDITAL

hrs

Senho(a) presidente(a ),

, signatária, inscrita no CNpJ sob o no

(endereço completo). por seu representante legal, Sr.(a)

no..-, DECLARA, para os devidos fins, que concorda com todos os

termos descritos no edital e seus anexos, em especial aos critérios de credenciamento,
julgamento das propostas de preços, habilitação/inabilitação e que temos pleno e total

conhecimento do edital e anexos deste certame, não possuindo ainda, quaisquer restrições ao
caráteÍ competittvo desta hcitaÇão.

Declaramos ainde, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação

desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do código penal, sem preJuizo

do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei no

8.666/93 e alterâções posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie,'.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa

(No da identidade do declarante)
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l.4odalidade. Tomada de Preços no XXX|2022
Data da Realização do Certame: de de

portador da Carteira de ldentidade no e do CpF



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

cNPJ N" 05.257.555/0001 -37
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

ANExo xtv - MoDELo DE DEcLARAÇÃo oe loclLtzAÇÃo E FUNctoNAMENTo

l\,4odalidade: Tomada de Preços no XXX12022
Data da Realização do Certame: _ de AS hrsde

Senho(a) presidente(a ),

Eu. (nome do representante legal) portador(a) da cédula de identidade no

edocPFno-,reSidenteedomiciliadono(endereçocompleto),
DECLARoSobaSpenalidadesdalei,qUeaempreSa-,(nome
da empresa) CNPJ N"-, está localizada e em pleno funcionamento

no

, sendo o local e instalações adequados e compativeis para o exercício do

ramo de atividade da mesma.

DECLARO que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas

nesta declaração, eximindo a Prefeitura lvlunicipal de JURUTI - PA de qualquer

responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Declaro ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação

desta empresa e caÍaclerizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo

do enquadramento em outras figuras penais e das sançÕes administrativas previstas na Lei no

8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie"

(Fotos das lnstalaÇões, Equipamentos, Estrutura, Logística e demaas informaçôes que julgar

necessário ao perfeito fornecimento dos produtos ou prestação dos serviços)

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa

(No da identidade do declarante)

(endereÇo completo) cidade de Estado
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

cNPJ N" 05.257.55s/0001 -37
DEPARTAMENTO DE LICITAçÀO

l\,4odalidade: Tomada de Preços n' XXX|2022
Data da Realização do Certame. _ de de AS hrs

Senho(a) presidente(a),

A empresa signatária.
sediada na

representante legal, Sr.(a)
ldentidade no

fins dos dispostos do edital da licitação acimâ identificada

- Consciente de que a sociedade civrl brasileira espera dos agentes econômicos a declaração
de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do País,
assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios;
- Deselosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas;
- Determinada a propagar boas práticas de etica empresarial, que possam erradicar a
corrupção do rol das estrategias para obter resultados econômrcos;
- Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um esforço
dos agentes econÔmicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um
número cada vez maior de empresas e organizações civis:

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Códago Penal Brastleiro e art. 90 da Lei
8.666/93 e alterações posteriores, se compromete al

1. Adotar, ou reforçar, todas as aÇões e procedimentos necessárros para que as pessoas que
rntegram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu
nome ou em seu benefÍcio, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na
condição de fornecedor de bens e serviços para a Prefeitura ÍVlunicipal de JURUTI - pA.

2. Proibir. ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome
ou em seu benefícjo dê, comprometa-se a dar ou ofereÇa suborno, assim entendido qualquer
tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário
Prefeitura lt4unicipal de JURUTI - PA, nem mesmo para obter decisão Íavorável á os seus
negócios:

3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organrzaÇào que ala em seu nomê,
sela como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer
meio imoral ou antiético nos relacionamentos com Íuncionários da Prefeitura It4unicipal de
JURUTI - PA:

4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício estabeleça
qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurÍdicas. dentro de sua cadeia
produtiva, que tenham srdo declaradas inidôneas pela AdministraÇão Pública;

5. Não tentar. por qualquer meio, iníluir na decisão de outro participante quanto a participar ou

não da referida licitaÇão; i,(

$

portador da Caneira de

, e do CPF no _, declara para

inscrita no CNPJ sob o N"
(endereço completo), por seu

l,§

\
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

cNPJ N. 05.257.555/0001 -37
DEPARTAM ENTO DE LICITAÇAO

6. Apoiar e colaborar com a Prefeitura N/1unicipal de Juruti - PA em qualquer apuraÇão de suspeita

de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios eticos refletidos nesta declaração, sempre

em estrito respeito à legislação vigente.

E, declara que

A proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira independente e que o seu

conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não fol, no todo ou em parte, direta ou

indiretamente, inÍormado e discutido com ou recebido de qualquer outro participante em
potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da

abertura oíicial das propostas;

2. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as
regulamentaÇões pertinentes a valores sócios-ambrentais, bem como não contrata pessoas

fÍsicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;

3. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos poderes e

rnformações para frrmá-lo.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação

desta empresa e caÂcteÍizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem preluízo

do enquadramento em outras figuras penais e das sanÇões administrativas previstas na Lei no

8.666/93 e alteraÇões posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Nome e assinatura do representante legal da empresa
(No da identidade do declarante)
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Local e data



ESTAOO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

cNPJ N' 05.257.555/0001 -37
DEPARTAM ENTO DE LICITAÇÁO

s

ANEXO XVI - MODELO DE DECLARAÇÃO OUE O(S) EMPRESARIO
DrRrcENrE(s) / RESpoNSÁvEL(Érs) rÉcNrco(s) NÃo ÉtsÃol
eúalrcolsy oo r'aururcÍpto DE JURUTT - pA

/ socro(s) /

SERVTDOR(ES)

Modalidade: Tomada de Preços no XXX|2022
Data da RealizaÇão do Certame: _ de de

Senho(a) presidente(a ),

A empresa signatária, inscrita no CNPJ sob no

sediada na (endereÇo completo), por seu

representante legal, Sr.(a) , portador dâ Carteira de ldentidade n"

e do CPF no . DECLARA sob as penas da

lei, que o(s) empresário, sócio(s), dirigente(s) e/ou responsável(éis) técnico(s) não é(são)

servido(es) público(s) da administração pública municipal de Juruti, não estando, portanto,

enquadrados no art. 9o inciso lll, da Lei n0 8.666/93, na havendo, também. qualquer outro

impeditivo para participar de licitações e firmar contrato com a administração pública.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na

inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal,

sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanÇões administrativas

previstas na Lei no 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à

especie"

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa
(No da identidade do declarante)

'$.R
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

cNPJ N" 05.257.555/0001 -37
DEPARTAMENTO DE LICITAçÀO

ANExo xvu - MoDELo oE DEcLARAçÂo tooruetoaor

[,4odalidade] Tomada de Preços no XXX|2022
Data da Realização do Certame: _ de de

Senho(a) presidente(a ),

A empresa signatária, inscrita no CNPJ sob no

representante legal, Sr.(a) , portador da Carteira de ldentidade n0

e do CPF no _, DECLARA sob as penas da

lei, que inexiste qualquer fato, seja suspensão ou inidoneidade, que a impeÇa de participar de

licitações e/ou ser contratada por administraÇão pública em quaisquer de suas esferas

(Federal, Estaduais ou Municipais). Outrossim, declara serem autênticos todos os documentos

apresentados.

Declaramos que ficamos obrigados a comunicar, a qualquer tempo, a ocorrência de

qualquer fato impeditivo de habilitaÇão desta empresa, de participar de licitaÇões e/ou de ser

contratada por administração pública.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação

clesta empresa e caraclerizaá o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo

do enquadramento em outras íiguras penais e das sanções administrativas previstas na Lei no

8.666/93 e alteraÇões posteriores, bem como demais normas pertlnentes à espécie".

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa
(No da identidade do declarante)
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

cN PJ N" 05.257. 555/0001 -37
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÀO

I\,4odalidade: Tomada de Preços no XXX12022
Data da Realização do Certame: _ de de AS hrs

Senho(a) presidente(a),

A empresa signatária, inscrita no CNPJ sob no

sediada na (endereço completo), por seu

representante legal, Sr.(a) , portador da Cartejra de ldentidade no

e do CPF no _, declara sob as penas da ler,

que esta empresa (incluindo empresário(s), sócio(s), dirigente(s), responsável(eis) técnico(s),

e/ou qualquer outro(s) responsável(eis), indêpendênte da denominação) nâo estão

respondendo processo judicialmente com sentença deíinitiva, em quaisquer esferas

governamentais, relativamente a fraudes em licitaÇões públicas, danos ao erário público e/ou

formação de quadrilha.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação

desta empresa e catacletizaê o crime de quê trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo

do enquadramento em outras figuras penais e das sanÇões administrativas previstas na Lei no

8.666193 e alteraçóes posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie"

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa
(No da identidade do declarante)
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ANEXO XVIII - MODELO DE DECLARAÇAO DE AUSENCIA DE PROCESSO JUDICIAL
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L,4odalidade: Tomada de Preços na XXX|2022
Data da Realização do Certame. _ de

Senho(a) presidente(a ),

A empresa signatária, inscrita no CNPJ sob no

sediada na (endereço completo), por seu

representante legal, Sr.(a) , portador da Carteira de ldentidade no

e do CPF no _, declara sob as penas da le,

que o(s) proprietário(s) e/ou sócio(s) não exercem mandato eletivo, capaz de ensejar os

impedimentos previstos no artigos 29, inciso lx e artigo 54, inciso l, alínea "a" e inciso ll, alínea

"a". da Constituição Federal.

Declaramos aindâ, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitaÇão

desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem preluízo

do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n u

8.666/93 e alterações posteriores. bem como demais normas pertinentes à espécie"

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa
(No da identidade do declarante)

\$t
§
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

cNPJ N' 05.257.555/0001 -37
DEPARTAMENTO DE LICIA

ANEXO XrX - MODELO DE DECLARAçÃO Oe AUSÊUC|A DE TMPEDTMENTOS PREVTSTOS

NO ARTIGO 29, INCISO IX E ARTIGO 54. INCISO I, ALíNEA ''A" E INCISO II, ALíNEA 'IA'"
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

de às : hrs



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

cN PJ N' 05.257. 555/0001 -i7
DEPARTAM ENTO DE LICITAÇ ÃO

ANEXO XX. MODELO DE DECLARAçAO COMPROVANDO QUE A EMPRESA LICITANTE
RECEBEU OS DOCUMENTOS E QUE TOMOU TODAS AS INFORMAÇOES E AS
CONDIÇÔES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAçÕES DO OBJETO DESTA
LrcrTAÇÃo

À/odalidade: Tomada de Preços na XXX|2022
Data da Realização do Certame. _ de de

Senho(a) presidente(a ),

A empresa . signatária, inscrita no CNPJ sob no

sediada na (endereço completo), por seu

representante legal, Sr.(a) , portador da Carteira de ldentidade n"

e do CPF no _, declara sob as penas da

Lei, que recebeu todos os documentos e que tomou todas as inÍormações e as condiÇões

locars para o cumprimento da obrigações do objeto desta licitação, conforme determinado pelo

art. 30. inciso lll, da Lei no8.666/93 e alteraçôes posteriores.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na

inabilitaÇão desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal,

sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas

previstas na Lei no 8.666/93 e alteraÇõês posteriores, bem como demais normas pertinêntes à

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa
(No da identidade do declarante)
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

cN PJ N" 05.257. 555/0001 -37
DEPARTAMÉNTO DE LICITAÇÀO

ANEXO XXI . MODELO DE DECLARAçAO DE INFORMAÇAO DA ATIVIDADE DE MAIOR
RECEITA

I\.4odalidade: Tomada de Preços n" XXX|2O22

Data da Realização do Certame: _ de de hrs

Senhor(a) presidente(a ),

A empresa , signatária, inscrita no CNPJ sob n0

sedrada na (endereço completo), por seu

representante legal, Sr.(a) . portador da Carterra de ldentidade no

e do CPF no _, DECLARA sob as penas da

Lei, que a atividade descrita abaixo, devidamente enquadrada na ClassificaÇão Nacional de

Atividades EconômrcaslCNAE. representa a atividade de maior receita desta empresa:

Código da CNAE

DescriÇão da atividade

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsrdade de declaraÇão, resultará na inabilitaÇão

desta empresa e caÍaclerizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo

do enquadramento em outras figuras penais e das sançôes administrativas previstas na Lei n a

8.666/93 e alteraÇões posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa
(No da identidade do declarante)

-w
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

cN PJ N. 05.257. 555/0001 -37
DEPARTAM ENTO DE LICITAçÃO

ANEXO XXII . MODELO DA SOLICITAÇÃO DO ATESTADO DE ADIMPLÊNCIA
(Este documento deverá ser elaborado em papel timbrado da empresa)

Prefeitura Municipal de JURUTI
Comissão Permanente de LicitaÇão

Referência. Atestado de Adimplência

Senhor (a) Presidente

Venho através do presente, solicitar ATESTADO DE ADIIVPLENCIA, para f ins de
participaÇão na Tomada de Preços n o XXXI2022, cujo ob.ieto é a

EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ,
FONE:
RESPONSÁVEL LEGAL
RG:

CPF:

Nome e assinatura do representante legal da empresa

Local e data
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