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ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
cNPJ Ne 05.257.555/0001-37

D E PA RTA M E N TO D E L I C ITAçÂO

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N" 005/2023

PREÂMBULO

TOMADA DE PREÇO N" 005/2023 | TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

".:GIDO PELA FUNDAMENTADA NO ART. 22. INCISO II, § 2" DA LEI FEDERAL N" 8666/1993 E

J!!AS ALTERAÇÔES POSTERIORES, PELAS LEIS COMPLEMENTARES N" 123/2006 E N"
14712014 E DEMAIS LEGISLAÇOES PERTINENTES,

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EIVPRESA CAPACITADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UIVA
QUADRA PO'.IESPORTIVA NA VILA DE TABATINGA NO MUNICíPIO DE JURUTI PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
CONFORIV]E CONDIÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS, QUE
INTEGRAÍM 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 Írilunicípio de Juruti-PA
l.âTA 21 de março de 2023.
. - ,PARIO. 09 horas e 30 mrn (HORÁRIO LOCAL)

,iA. HORÁR|O. LOCAL E MEtO DE GOMUNTCAÇÃO PARA OBTENÇÃO OO eOtret:
-rl;i DE SEGUNDAA SEXTA-FEIRA
.ORARrO 08 30AS 14 30 (HORAR|O LOCAL)

LOCAL. Sede da Prefeitura do Município de Juruti - Pará. S/N, Centro, Juruti-PA
El\4Al L. cpliuruti2021 @qmail.com

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

Portal da Transparencia

ORGAO INTERESSADO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
.JIJRUTI . PA.

Cosme Sousa Ferreira
Presidente

Comissão de Licitaçáo

PROCESSO ADMINISTRAÍIVO:
oo160202t2023

I

ESTE INSTRUMENTO CONTEtTiI,
EDITAL E SEUS ANEXOS COÍVI 70

PÁGINAS
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ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ]URUTI
cNPt Ne 0s.2s7.555/0001-37

D E PA RTAM E N TO D É L I CITAç ÃO

IDENTIFICA AO DA EMPRESA (Preencher preferencialmente com letra de forma).

Nome Empresarial

CNPJ

EnderêÇo.

Crdade.

E-marl:

(DDD) Telefone: ( )

Cédula de ldentrdade no

CPF no:

E-marl:

lnsc. Estadual no

Estado:

(DDD) Fax: ( )

Orgão emissor

(DDD) Telefone: ( )

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÃVEL PELO RECEBIMENTO

Nome completo:

Cargo/função que exerce na
empresa: (

) Sócio/Empresário; ( ) Outros

Data do recebimento do edital. I I

- lsrnatura/rubrica do responsável

.-oulO SUA EMPRESA OBTEVE CONHECIMENTO DA L|C|TAçÃO? (Marcar X)
Fui convidado,
Publicação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal;
PublicaÇâo na lmprensa Oíicial (Diário Oíicial da União-DOU);
Publicação em Jornal de Grande Circulação;
PublicaÇão no site oficial desta Prefeitura Àilunicipal (www.juruti. pa.gov. br);
PublicaÇão no site oficial do Tribunal de Contas dos Municípios (www.tcm. pa.gov. br);
Outros meios:

A licitante inteÍessada que retirar o edital desta licitação pela internet, DEVERÁ enviar este
formulário devidamente preenchido e assinado para o e-mail cpliuruti2o21@qmail.com. ou
encam in ha r/entregar na Prefeitura Municipal de Juruti/CPL no ênderêço indicado no preámbulo.
Tal medida faz-se necessária para a Comissão de Licitação informar à licitante interessada
quaisquer assuntos pêrtinentes a referida licitação.

í. TERMO DE RECEBTMENTO DA TNTEGRAL COptA DO EDTTAL DE L|C|TAçÃO

2. OBJETO DA LICITAçAO
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iúodalidade TOÍVADA DE PREÇOS N" 005/2023

Data da Realização do Certame: 21 de marÇo de 2023, às 09 horas e 30 min.
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ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IURUfI
cNPJ Ne 05.257.55s/O001-37

DE PARÍAM E NTO DE LICITAçÃO

2 1 A presente licitaÇão tem por objeto, a coNTRATAÇÃo DE EMPRESA CAPACITADA PARA A
CONSTRUÇAO DE Ui/IA QUADRA POLIESPORTIVA NA VILA DE TABATINGA NO
IMUNICÍPIO DE JURUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
À/UNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,

2 2. As obras e serviços serão realizados conforme condiçôes e especificações estabelecidas no

edrtal e seus anexos.
2.3. A execução do objeto, será pelo período máximo de 02 (dois) meses.
2.4. O valü estimado do objeto desta licitação e de R$ 202.083,38 (duzentos e dois mrl e oitenta e

três reais e trinta e oito centavos).
2.5. Compete à licitante fazer um mrnucioso exame do Edital. e das condiçôes de prestação dos

servrÇos. podendo apresentar, por escrito, à CPL, todas as divergências, dúvidas ou erros
porventura encontrados, para a devida correÇão ou esclarecimento, até 02 (dois) dias úteis
ântes da data da apresentação das propostas.

2 6 Ao eÍetuar a proposta, o Lrcrtante deverá estar ciente que está concordando com os termos do
presente edital e, entende a Administração, que o mesmo tomou conhecimento do tipo de

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

Referência.

2 9. Foram utilizados como preÇos de referência os constantes no Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e índices da Construção Civil - SINAPI (Tabela de PreÇo Ref. lnsumos
Desonerado), conforme tabela de materiais que se segue ANEXO. O link para acesso a tabela

usada consta no endereÇo https://www. caixa. qov. bípode r-pu b lico/m ode rn izaca o-
q estaoi s napi/Pa inas/defa u lt. aspx bem como a tabela de preços disponibilizada pela

Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEDOP). O preço ofertado não poderá ser superior

aos itens de referência e, consequentemente, o valor global.

nte licitação correrão por conta

$@

3. RECURSO ORÇAMENTARIO

3.1- As despesas para contratação dos serviços correntes d
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i-ê-ir,ta

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 AdministraÇâo, por escnto, sem prejuízo da responsabilidade da Contratada pelo

ônus e perferção técnica do mesmo.
2.8. O Edital completo e maiores rnÍormaÇões poderão ser obtidos junto a Comissão de Licitação.

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

Jerusalém. CEP 68.170-000, 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 disponivel também a partir da publicação do edital
onde possa ser examinado e adquirido o Termo de Referência e demais elementos constantes
de seus anexos, ou, por meio digital, através dos endereÇos eletrônicos:

a) https.//www.tcm. pa. gov. br/portal-lic-publico;
b) http.i/geoobras.tcm. pa.gov.br/Cidadao

c) https://www. iuruti. pa.qov. br;

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IURUTI
cNPl Ne 05.2s7.555/0001-37

DE PARTAM E NÍO DE LICITAçÃQ

Exercício 2023 Atividade í5.45í.00í0.1.027 ReÍorma e Ampliação de Prédios Públicos e
Equipamentos Públicos. Classificação Economica 4.4.90.51.00 Obras e lnstalações.

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

rienderem as condições fixadas neste edital.

4.2. Frcam 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 di§solução, recuperação judicial, recuperação

extraludicial. falência, fusão, cisão ou incorporação,

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

aomuns concorrendo êntre si,

4.2.4. Empresas que tenham sido suspensas ou declaradas inidôneas para participar de licitações
.o1l contratar por órgão da administraçáo pública. direta ou indireta. féderal, estadual. municipal ou do

5into Federal. por meio de ato publicado no Diárior Oficial da União, do Estado, enquanto

?rcurarem os motivos determinantes da puniÇão. lgualniente não poderão participar as empresas
r.i)ensas ou declaradas inidôneas para participar de licitações e/ou contratar com a Prefeilura

!r, crpal de Juruti-PA:

+.2.5. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico. assim entendidas aquelas que tenham

urretores. sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais. tecnológicos ou
r'u Tn anos em comum.

,+.2.6. Empresas reunidas em consórcio, que sejam controladas,. coligadas ou subsidiárias entre si

.1,-ralquer que seja sua forma de constituiÇão;

a)A vedaÇão à participação de empresas que se apresentem constituídas sob a forma de consórcio

se lustifica na medida em que nas contrataÇões de obras e serviços, perfeitamente pertinente e

compatível para empresas atuantes do ramo licitado e bastante comum a participação de empresas de

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

qualficação 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

,;cnsórcio não traÍá pre.juízos à competitividade do certame, visto que, em regra, a formação de

tnsórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questÕes de alta complexidade ou de

!evante vulto. em que emPresas, isoladamente. não Çriam condiçôes de suprir os requisitos de

:r.lrirtação do edital. Nestes casos, a Admln
.*'ctpantes. admite a formação de consÓrcio.

traÇão, com vistas a aumentar o número de

M,

4. CONDTçoES PARA PARTTCTPAÇAO
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ca seguinte dotação orçamentária:
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ESTADO DO PARÁ

PREFEIrURA MUNICIPAL DE ]URUTI
cNPt Ne 05.257.555/0(n7-37

DE PARTAM E NTO DE LI CITAçÃO

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

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

4.2.9. Empresas, incluindo empresário, sócio(s), dirigente(s), responsável (eis) técnico(s). eiou
qualquer ouÍo(s) responsável(eis), independente da denominação, que estejam respondendo
processo judicialmente com sentença defrnitiva, em quaisquer esferas governamentais, relativamente
: fraudes em licitaçôes públicas, danos ao erário público e/ou formação de quadrilha,

.1.2.10. Empresas que possuam entre si, parentes até o 3o (terceiro) grau, consanguírieo ou por
,lrnrdade.

4.2.11. Empresas que possuam empresário, sócio(s), dirigente(s), responsável (eis) técnico(s), e/ou
qualquer outro(s) responsável(eis), independente da denominação, com participaÇâo entre as
,fesmas.
4 2.12. Empresas cu]os proprietários e/ou sócios exerÇam mandato eletivo capaz de ensejar os
irpedimentos previstos nos arts. 29, inciso lX com 54, l, "a" e ll, "a", da Constituiçáo Federal.

4.2.í3. 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 fins de comprovação da existência de endereÇo físico, bem como
constatar que o local e instalações são adequados e compatíveis para o exercício do ramo de
rtrvrdade. Havendo a referida visita, reserva-se a Comissão de LicitaÇão fotografar a área externa
rfachada) e área interna do imóvel onde está localizada a empresa.

';) após a visita in loco e constatado que o endêreço da êmpresa participante é fictício. podendo esta

-r consrderada supostamente uma "empresa. Íantasma", a comissão especial inabilitará/excluirá
r L.rtonratrcamente a empresa do certame, declarando-a inidônea, garanttda a previa defesa em
processo regular e encaminhará os autos do processo para o Minrstério Público do Estado do Pará
aplicar as demais penalidades previstas em lei.

,1 2.14. Conforme o § 20 do artigo 22 da Lei' n" 8.666/1 993, somente poderão participar empresas
rrevidamente cadastradas até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas.

4.4. Em atendimênto à Lei Complementar no 123 de,M de dezembro de 2006, deverá ser observado o

segurnte: ,

\rt",,po...o"r.iao,o'k 
tY,''

a participação em certames4.4.1. As microempresas e empresas de pequeno
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4.2.8. Empresas estrangeiras não autorizadas a funcionar no País

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

rnrpeÇam a sua participação na presente licitaÇão, eximindo assim a comissáo dê licitação do disposto
no art. 97 da Lei No 8.666/93.



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IURUTI
cNPt Ne 0s.257.5s5/0001-37

DEPARTAM EN|O DE LICITAçÃO

icttatórios. deverão apresentar toda a documentaÇão exigida para eÍeito de comprovação de

'úguiaridade fiscal. mesmo que que esta apresente alguma restrição.

.:) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05
,,rnco) dias úteis. cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o

'rencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a
iegularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais

certidôes negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

b) A não-reg ularizaçáo da documentação, no prazo previsto na alínea "a" deste item, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sançôes previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de
21 de junho de '1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na

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

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

-rs n.ricroempresas e empresas de pequeno porte.

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

e Ínpresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais
', r, classificada.

-i.4.3. Para efeito do disposto no ilem 4.4.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seg uinte forma

! - A mlcroempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classiÍicada poderá apresentar proposta

íle preÇo inferior àquela considerada vencedora do certame, situaÇão em que será ad1udicado em seu

iavor o objeto licitado;

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

seráo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese das alínea "a" do item
:i 4 .2 na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

ili - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas mrcroempresas e empresas de pequeno

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

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

a) Na hipótese da náo-contrataÇão nos termos previstos neste item, o objeto licitado será adjudicado
'ir favor da proposta originalmente vencedora do certame.

,r ) i_) dtsposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido

.tnissentada por mrcroempresa ou empresa de pequeno porte.

CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES

5.1. Na data, hora e local designados para a sessão, as empresas int

e identificar- se para credenciamento .iunto a Comissão de Licitação'

everão apresentar-se

ü

re§sadas d
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cNPJ Ne 05.257.555/OOOL-37

D E PARTAM E NÍO D E LI C ITAçÃO

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

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

5.2.2. Procurador(a) ou Assemelhado(a).
a) Deverá apresentar lnstrumento Particular de Mandato (Procuração) ou Carta Credencial, conÍorme
r.nodelo sugerido no Anexo ll deste edital, com Íirma reconhecida em cartório do outoÍgante,
outorgando obrigatoriamente poderes para representar a mesma na licitação Tomada de Pre,ços no

OO5I,O23, CUJO OblCtO C A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARAA CONSTRUÇÂO DE
UIVA OUADRA POLIESPORTIVA NA VILA DE TABATINGA NO IVUNICÍPIO DE JURUTI PARA

^.TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- A outoTgante
r.'-:c1erá ainda. conferir a(ao) outorgado(a) poderes para interpor recurso e renunciar a sua interposição.
:rr r proposta de preços, emitir declaraÇões. receber intimaÇão/convocação, assinar contrato. assim
il.i'lo praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da outorgante. Deverá

.rpi-esentar juntamênte com o referido lnstrumento ou carta credencial, cédula de identidade ou
clocumento equivalente que possua foto do(a) outorgado(a), inscrição de micro êmpreendedor
ndividual. ou requerimento de empresário, no caso de empresa individual, ou empresa individual de
-esponsabilidade limitada - ElRELl, ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por
ações. acompanhado de documentos de eleição de seus adminisÍadores, ou inscriÇão do ato
constitutivo, no caso de sociedades civis. acompanhada de prova de diretoria em exercício. ou decrelo
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
atrvrdade assim o exjgir, 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, deverão seÍ apresentados

obrigatoriamente, 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

.e houver). ou

Página 7 de 70

a) Deverá apresentar cédula de identidade ou documento equivalente que possua íoto, inscrição de
,,:ro empreendedor individual, ou requerimento de empresário, no caso de empresa individual, ou
'.presa individual de responsabilidade limitada - ElREL|, ou ato constitutivo, estatuto ou contrato
:.i. al e suas alterações contratuais em vigor ou alteração contratual na forma consolidada.
,.:vrdamente registrado. em se tÍatando de sociedades comerciais, e. no caso de sociedade por

.rÇoes. acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou inscriÇão do ato
ccnstitutivo, 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

atividade assim o exigir, que comprovem sua capacrdade de representante legal, com expressa
previsão dos poderes para exercício de direitos e assunÇão de obrigações Em caso de administrador
eleito em ato apartado, deverá ser apresentada ata de reunrão ou assembleia em que se deu a

eleição.

N
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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).

d) No caso das certidôes emitidas eletronicamente, serão conferidas e autenticadas pela comrssão no

ato da entrega dos documentos, caso não seja possível confirmar a autenticidade das mesmas. a

licitante não será credenciada.

d)A empresa licitante que optaÍ pela íorma disposta no item 5.3."c" deste edital, deverá comparecer na
.aia da Comissão de Licitação, com endereço informado no preâmbulo deste edital, em dias úteis, de
,.gunda-feira a sexta-ferra, no horárro das 08:30hs (sete horas e trinta minutos) às 14.30hs (Quatorze
:oías e trinta minutos), munido do(s) documento(s) original(is) iuntamente com a(s) respectiva(s)

,Jp a(s) a se(e m) autenticada(s). ate '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

ciesta licitaÇão e não serão devolvidos a(s) empresa(s) licitante(s).

5.5. A não apresentação ou incorreção nos documentos de credenciamento a que se refere o item 5.2

creste edital, bem como a apresentação de documentos ilegíveis, não excluirá a empresa licitante do
certame, mas impedirá o representante de se manifestar e responder pela mesma, e de praticar
qualquer outro ato inerente durante a sêssão pública.

5.6. A empresa licitante poderá, a qualquer tempo, substituir o representante legal por outro, desde
que apresente todos os documentos necessários pâra credenciamento, devendo ser observada a

restnçáo constante do item 5.5 deste edital.

5-6.1. A empresa licitante apenas poderá substituir o representante legal, caso o mesmo esteja
revrdamente credenciado na sessâo pública anterior.

..7. A documentaÇão necessária para o credenciamento deverá ser entregue fora dos envelopes dos
,rocumentos de habilitação e da proposta de preços, juntamente com as declarações abaixo:

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

Anexo lV. As Ivlicroempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverá ainda apresentar a
rleclaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação para Microempresas e Empresas de
:'?queno 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 deselarem usufruir do tratamento diferenciado, previsto na Lei Complementar no

i2312006, conforme modelo de declaração constante do Anexo lll ou Certidão de enquadramento

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

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

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

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

condição de lvlE ou EPP
5.8. As informaçÕes contidas nas declarações ap ntaclas terão presunção relativa de veracidade,

r)odendo ser contestadas por qualquer interessado, o ônus de comprovar suas alegações

t'
al
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5.9. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a qualquer momento. requerer a apresentaÇão de

:ccumentos que entender necessários à comprovação das informações declaradas, tais como.

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

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

5.1 0. Não serão admitidos mais de um representante credenciado por empresa, nem um único
representante para mais de uma empresa.

5.í1. A Comissão de Licitação poderá ainda, diligenciar junto aos sites oficiais da Receita Federal ou

da Junta Comercial do domicílio da sede da licitante para verificar seu enquadramento como
nrrcroempTesa ou empresa de pequeno porte.

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

::ancÕes prevrstas neste Edital, sem prejuÍzo das demars penalidades previstas em lea.

5.13. O prazo para credenciamento enceTra-se no momento da abertura da sessão da licitaÇão

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

iianifestar após a declaração do vencedor, imediata e motivadamente, a intençáo de recorrer contra

uecrsôes do Comissão de Licitação, assinar a ata onde estará registrado todos as ocorrencias da

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

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

rnlustifrcadamente, será considerada renúncia ao direito de recorrer dos atos da Comissão de

Licitação,

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

rnarcado 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 êmprêsa e CNPJ, quando da abertura da sessão, sob

Lrena de não credenciar o representante.

b.1. Quarsquer pedidos de esclarecimento deverão ser enviados a Comissão de LicitaÇão até doas dias

-:1els anteriores à data fixada para a abertura da Sessão Pública ao e-mail indicado no preâmbulo

reste edital ou protocolados na sala da Comissão de Licitação em dias úteis no horário de

?rendimento informado no preâmbulo deste edital.

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

qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá

nos termos do art. 4í, § 20 da Lei Fed

r impugnação a este instrumento convocatório.

666/1993. A impugnação deverá manifestada
apresenta

6. PEDTDOS DE ESCLARECIMENTO, TMPUGNAçOES AO EDITAL

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

de atendrmento informado no preâmbulo deste edital.

Éi.3. Acolhada a impugnaÇão contra ato convocatório, será designada nova data paÍa a realizaçáo do

ertame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteraÇão não afetar a formulação da proposta.

o.4. Caberá à Autoridade Superior decidir sobre a impugnaçâo no prazo em até 03 (três) dias úteis

aoós o limite de envio de impugnaçÕes. Sua manifestação de resposta se dará pela Íorma mais

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

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

seguintes providências:

a) Anulaçáo ou revogação do edital;

b) AlteraÇão do edital e manutenção da licitação, Iepublicação do edital e reabertura do prazo de

publicidade,

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

pos casos em que, inquestionavelmente, a alteraÇão não tenha afetado a formulação das propostas.

G.6. Aos atos da Comissão Permanente de LacitaçÕes e da Autoridade Competente cabem: recurso.
,r.resentaÇão e pedido de reconsideração, coníorme artigo 109, inciso l, ll e lll da Lei no 8.666/1993.

I. Serão asseguradas aos interessados desde o inÍcio dos prazos definidos para impetraÇão dê

icurso e respectivas impugnaçôes, até o seu termino, vistas aos autos do processo licitatório, em

lrorário 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

.ors) envelopes distintos, lacrados e rubricados no fecho. contendo Envelope n" O1 (HABILITAÇÃO)

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

cleverá contêr as informaÇôes/documentos exigidos no item I deste Edital.

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

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI -
PARÁ
ENVELOPE N" 01 - DOCUMENTOS DE
r-.tABrLlTAÇAO
I..]OI\i] E EIV PRESARIAL
CNPJ
TO|VIADA DE PREÇOS N'005/2023
DATA E HORA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI -
PARÁ
ENVELOPE N'02 - PROPOSTA DE
PREÇOS
NOÍVIE EMPRESARIAL
CNPJ:
TOÍVADA DE PREÇOS N" 005/2023
DATA E HORA

7. DAAPRESENTAç O DA DOCUII/IENTAç o DE HABTLTTAç O E DA PROPOSTA
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7.2. A náo apresentação da Declaração ou Certidão prevista no ilem 5.7.2 signiíica renúncia expressa

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

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

ou Empresa de Pequeno Porte não deverá apresentar a referida declaraçâo, sob pena de falsidade da

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

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

adoção das medidas legais.

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

.'.4. Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, íicaráo à disposiÇão para

irrada no endereÇo da Comissão mencionado no preâmbulo deste Edital, ate 10 (dez) dias úteis

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

7.5. Não será admitida a entrega de apenas um envelope

7.6. Caso a empresa licitante seja isenta de algum documento exigido no presente Edital, deve a
nresma fazer prova à exigência, dentro do envelope, através de declaração do órgão expedidor do

a lud ido documento.

7.7. E vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da

documentaÇão ou proposta, salvo as situações previstas no art.48, §3 da Lei 8.666/93 e aqueles
pedinentes a regularidade fiscal destinâdas as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte.

1.8. Caso o envelope com a indicação externa "Proposta de PreÇos" não possua o conteúdo exigível
;.jte procedimento licitatório, estará a empresa licitante automaticamente excluída,
.lc pendentemente do conteúdo do outro envelope.

,.9. A impugnaÇão de interessâdos contra as ofertas e os documentos apresentados por concorrentes

reverá 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 licitação deverão ser entregues em envelope separado,

uevidamente fechado e rubricado no fecho. identificado conforme indicado no item 7.1 deste edital.
deverão aindal

8.1 .1. Estar em nome do licitante, com um único número de CNPJ;

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

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

;artório, ou por servidor da Comissão de Licitaçôes, ste caso, conforme estabelecido no item 5.3,

8. HABILITAçAO

alrr rea c. deste edital:
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8.2. Quando se tratar dê certidões com prazo de validade, onde a validade não esteja expressa. serão

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

:ate da abertura das propostas.

8.3. Para participar da presente licitaÇão a empresa deverá apresentar toda a documentaÇão

comprobatória referente à necessária qualificação no que se refere à:

8.3.1. HabilitaÇão Jurídica;

8.3.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista;

8.3.3. Qualificação Econômica e Financeira;

tt 3.4. QualificaÇão Técnica;

.r.3.5. Cumprimento do disposto no inciso XXX|ll do art 70 da Constituiçáo Federal de 1988

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

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

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

fundação ou sociedade anônima); e

8.4.2. lnscrição de À/icroempreendedor lndividual; ou

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

8.4.4. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas alteraçôes ou contrato
,iür"tsolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de

sccredades por aÇões, acompanhado de documentos de eleiÇão de seus administradores, no qual

-leverá estar contemplado, dentre os objetivos sociais, o fornecimento de produtos ou prestaÇão dos

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

8.4.5. lnscrição do ato constitutivo no órgão competênte, no caso de sociedades civis, acompanhada

i(- Drova da diretorra em exercicio.

9.4.6. Decreto de autorizaçáo, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no

oa ís

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

seguintes documentos:

8.5.1. Prova de inscrrção no CadasÍo Na onal de Pessoas Físicas (CPF) do empresário (no caso de

rnicroempreendedor individual . ou empresa .ou resalndividual de responsabilidâde limitada -

II,fl] pásna 12de7o
\1

8.4. A HABILITAÇÃO JURíDICA será comprovada, mêdiante a apresentação da seguinte
,.rôcumentaÇão.
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EIRELI), ou de todos os sócios (no caso de sociedade civil ou empresa LTDA), ou do presidente (no

caso de cooperativa, Íundação ou sociedade anônima), comprovando a inscrição para com a F azenda

.,; E facultada a apresentaÇão da prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas FÍsicas (CPF).

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

3.5.2. Prova de inscrrção no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), atrâvés do Comprovante

rre lnscrição e de Situação Cadastral, emitido pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da

Fazenda, comprovando possuir situação cadastral ativa para com a Fazenda Federal.

8.5.3. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, através de Consulta Pública ao

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

lnformaçóes sobre Operaçóes lnterestaduais com Mercadorias e Serviços (Sintegra, FIC ou lnscrição

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

de inscriÇão no Cadastro de Contribuintes Municipal expedido pelo Município do domicílio ou sede da

empresa licitante.

8.5.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante Certidão Conjunta Negativa dê.Débitos

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

r.5.5. Prova de regulandade com a Fazenda Estadual, mediante a Certidão Negativa de Débitos

, !lJ)

3.5.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municrpal, relativa ao domicilio ou sede do licitante,

,rrediante a Certidâo Negativa de Débitos, expedida pela Preíeitura Municipal,

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;

9.5.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabâlhistas - CNDT, nos termos do Título Vll-A, da
(-lonsolidaÇão das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no. 5.452, de 1o de maio de 1943 (Lei

n" 12440. de 12 de abril de 2011).

8.6. A QUALIFICAçÃO ECONOMICO-FINANCEIRA será comprovada mediante apresentação dos

seguintes documentos:

r.6.1. Certidâo negativa de falência ou recuperação, expedida pelo cartório distribuidor da sede da

r,:ssoa lurídica ou de execução patrimonial, no domicílio, emitida até 90 (noventa) dias antes da data

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

8.6.2. BalanÇo Patrimonial e demonstraçôes contábeis do último exercício social, já exigíveis e

ente. registrado na junta comercial, que comprove a realapresentados na forma da Lei, devidam

srtuaçâo financeira da empresa, devendo nter a assinatura dos sócios e do contador ou por outro

do no Conselho Regional de Contabilidade, vedado aprofrssional equivalente, devidamente regi
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sua substituição por balancete ou balanÇos provisórios. Para fins dêste Edital, os valores constantes
no balanço patrimonial poderâo ser corrigidos por índices oficiais, quando encerrados a mars de 03

itrês) meses da data de apresentação da propostâ, .iuntamente com a certidão simplificada. que

deverá acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o mesmo em vtgor. com
data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente certame, e certidão
específica de arquivâmento e de participaÇão societária emitidas pela Junta Comercial.

:: 6.3. Para comprovar a boa situação financeira. as licitantes terão que apresentar junto ao BalanÇo
. eiÍrmonral e as demonstraçóes contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador
esponsável, dos seguintes índices.

ILC = lndice de Liquidez Corrente, com valor igual ou superior a 'l ,00;
iLG = Índice de Liquidez Geral, com valor igual ou superior a 1 ,OO;

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

Ativo Circulante
lLt- =

Passivo Circulante

Atrvo Circulante + Realizável à Longo Prazo
lL\, -

Passivo Circulante + Exígivel à Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Exigível à Longo Prazo

Ativo Total

8.6.3.'l. Os indices acima deverão ser demonstrados pelo próprio licitante, em memórral de cálculos

assinada pelo contador 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

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

SPED),

8.7. A QUALIFICAçÃO TECNICA será comprovada através da apresentaçâo dos seguintes

Cocumentos.

8.7.1 Certidão de Registro e Quitação da Empresa e do(s) responsável(s) técnico(s), no Conselho

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

:cnforme ResoluÇão CONFEA no 266, de 15 de dezembro de 1979 da região a que está vinculada a

'íânte

ncedora do certame pertencer a Região diversa da

t

I

8.7.'1.1 No caso da sede da licita e
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localidade da obra, deverá ser providenciados os respectivos vistos perante o CREAJCAU, em

cônfôrmidade com o disposto na Resolução CONFEA n" 413, de 27 de junho de '1997.

8.7.2. ApresentaÇão de atestado de capacidade técnica, emitido por entidades públicas ou privadas
que comprove ter a empresa e os responsáveis técnicos, a ela vinculados, executado atividades
pertinentes ou compatíveis com o ob.ieto desta licitação, com respectiva CAT comprobatória.

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

disposição da empresa, que serão utilizados nas atividades ou serviÇos, acompanhados de
declaração íormal de sua disponibilidade dêvidamente assinada pelo proprietário da empresa, sob as
penas cabíveisi

8.7.4. Termo de indicaÇão do pessoal técnico qualificado pertencente ao quadro permanente da

.nrpresa licitante, no qual os profissionais indicados pela proponente, para fins de comprovação de
r:apacidade técnrca, declarem que participarão, a serviço da licitante, das obras ou serviços objeto
,resta licitaÇâo. Este termo deverá ser firmado pelo representante da licitante com o ciente do

i,'rotissional, declarando de que manterá a frente dos serviços, em tempo integral, até o seu

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

rdnritindo-se a sua substituição por proÍissional 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 Edital, como pertencente ao quadro permanente: sócio. diretor.

ernpregado, responsável técnico ou profissaonal contratado.
8.7.5.1. A comprovação de que o profissional pertence ao quadro permanente da empresa

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

de Registro de Comercio 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 êleiÇão devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima,

c) No caso de vínculo empregatício: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS). expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstre o no de

registro, qualificação civil ou contrato de trabalho em vigor, com a última alteraÇão de salário:
d) Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo CREtuCAU da Sede ou Filial da

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

seguintes documentos. Ficha de registro do empregado - RE. devrdamente registrada no

Ivlinrstério 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 prestaÇâo de serviÇo firmado
pelas partes e devidamente registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

u.7.6. A qualificação técnica ainda deverá ser acompanhada das seguintes declarações:

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

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

pessoa jurídica seja a vencedora da licitação, exercerão diretamente suas atividades naquele

servrÇo:

ente após a assinatura do contrato, íará a
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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

rndrspensável para o inicio dos serviços.

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

,1roência destinada a esclarecer ou a complementar a veracidade das iníormações apresentada(s)

rc(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. DeclaraÇão de cumprimento do disposto no inciso XXXlll do art. 7 0 da ConstatuiÇáo Federal/

r988 emitida pelo representante legal do licitante, em que declare, sob as penas da lei, que não

smprega mão-de-obra que constitua violação ao disposto naquele preceito constitucional, conÍorme

f odelo constante do Anêxo Vlll:

:i.8.3. DeclaraÇão de inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação. na forma do § 20

,. artrgo 32 da Lei Federal 8.666/93, assinada pelo representante legal da empresa licitante, conforme
,...relo no Anexo lX deste edital.

ô.8.4. Termo de compromisso de combate à corrupção e ao conluao entre licitantes e de

, esponsabilidade socioambiental, conforme modelo no Anexo XV deste edital.

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

servido(es) público(s) desta Prefeitura Municipal, conÍorme modelo no Anexo XVI deste edital.

8.8.6. DeclaraÇão de idoneidade, confoíme modelo no Anexo XVll deste edital

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

.-, rexo XVlll deste edital

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

j inea "a" e inciso ll, alínea "a", da Constituição Federal, conforme modelo no Anexo XIX deste edital.

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

rformaçôes e as condtÇóes locais para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação
.^ceio no Anexo XX deste edital.

d.B.1O. DeclaraÇão de informação da atividade de maior receita, conforme modelo no Anexo XXI deste

edrtal

8.8.1'1. Dec araÇão de ocalizaçáo e funcionamento, Anexo XlV, comprovando que a empresa possul

tocal e insta açôes adequados e compatív J para o exercício do ramo de atividade que deverá ser

lecimento, equipamentos. estrutura de armazenamentÔ'
acompanhada com fotos da fachada do e
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iogistica e qualquer outro insumo que o proponente julgar necessário âo perfeito fornecimento ou

prestaÇão dos serviços.

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

cc L4unicipio de JURUTI, que comprove que a licitante não se encontra em situaçáo de mora ou

adrmplência para com esta Prefeitura Municipal ou que nunca íorneceu para esta municipalidade.

t.8.12.1. A solicitação da Declaração ou Atestado de Adimplência deverá ser requerido na sede desta
,-reÍeitura IVlunicipal, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h30min às 14h30min sendo o prazo

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

epresentaçáo de documentos que comprovem os poderes de representação da empresa, juntamente

ccm a Solicitação de Atestado de Adimplência, facultada a utilização do modelo disponível no Anexo
XXlll deste Edatal.

8.8.í4. Para a emissão do Certificado de Registro Cadastral - CRC a que se refere o subitem 8.8.13,
os interessados deverão apresentar a 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 informaçóes;

8.8-í5. As documentações de que trata o subitem anterior deverâo ser apresentadas perante a
--crrissáo Permanente de LicitaÇão, de segunda a sextas-feiras no horário de 08t00 às '12:00 h, no
'azo de até 03 (três) dias antes da data e horário previsto para abertura do certame.

s.8.16. A emissão do Certificado de Registro Cadastral - CRC pela Comissão Permanente de Licitação
se dará no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, após a apresentação da documentação que

comprove a habilitação jurídica, fiscal, econômica financeira e qualificação técnica conforme nos

erencados an.28 a 3'1, da Lei 8.666/93, o mesmo deverá ser apresentado dentro do envelope de
HabrlitaÇão (ENVELOPE No 01);

8.8.'17. Apresentar declaração de inidoneidade Íornecido pela CPL, devendo ser solicitado até 72

lsetenta e duas) horas antes da abertura da sessão da licitação, onde será diligenciado para buscar
::formações se empresa tem alguma sanÇão, inexecução ou qualquer ato que desabone a empresa
trcrtante no SINCAF, nas Secrelarias Municipais de Juruti e na CPL de Juruti, devendo ser solicitado
3xclusivamente através do e-mail cpliuruti2021 @o mail.com , caso seja solicitado em outro e-mail a
sollcitaÇão será considerada como não protocolada e a CPL não será obrigada a fornecer a
declaração de idoneidade da empresa.

8.8.18. Os documentos expedidos pela lnternet em sites oficiais serão validados pela Comissão de

Licitação antes da expedição do CRC;

B.B.1g. Nâo seráo entregues Certificados de Registro .Cadastral fora do horário estipulado neste edital
-3n"r tão pouco no dia do certâme;

o.ô.20. A documentação exig

::eguinles recomendaÇões,

ü"nu"nr" 

a Comissão de LicitaÇâo, com asrda para habilitação deverá s
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8.8.13. Os interessados deverão apresentar dentro do envelope de Habilitação (ENVELOPE No 01), o
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a) Todos os documentos necessários para habilitação deveráo obedecer à ordem sequencial listada

no item 8 deste edital.
b) Os documentos deverão estar encadernados, enumerados em ordem crescente e rubricados pela

empresa licitante.

8.9. DisposiçÕes gerais sobre habilitação

8.9.1. Não serâo aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição aos
.lccumentos requeridos no presenle edital e seus anexos.

a.9.2. Para fins de habilitaçáo, a verificação por esta Prefeitura Municipal, nos sítios oficiais de órgãos

. e:rtrdades emissores de certidões constitui meio legal de prova;

ú.9.3. Na hipótese de falha nos sítios oficiais, que impossibilite a confirmaçáo da habilitaÇão, a

Comissão de Licitação poderá assinalar pÍazo para que o licitante faça a apresentaÇão da

documentaÇão necessária;

8.9.4. Caso haja divergência entrê os números do CNPJ mencionados na proposta e nos documentos
exigidos. tal situaÇão somente será aceita se os tributos forem recolhidos de forma centralizada, sendo
que essa informação deverá constar do próprio documento ou ser comprovada através de declaração
do órgão expedidor, a qual deverá acompanhar os documentos de habilitaçáo;

8.9.5. Se a licitante íor a matriz, todos os documentos deverão estar em nome desta, e se a licitante
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto os documentos que, pela sua

Í]atureza. sejam emitidos somente em nome da matriz;

3.9.6. As certidões e os documentos expedidos pela internet e que possuam código para averiguação,
csrão condicionadas à verificação de sua autenticidade nos sites de cada órgão emissor. a ser feita

lrero presidente e Comissão Permanente de Licitaçáo, portanto, no caso de apresentação de certidões

ir3i.meio de cópias, estas não precisarão ser autenticadas.

ô.10. Todos os documentos a serem confeccionados pela proponente, ou através dos modelos
iornecidos por esta Prefeitura Munjcipal ou através de modelos já utilizados pela proponente, deverão,
obrigatoriamente, emitidos em papêl timbrado da empresa licitante, possuindo razão social, número
r-ro 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
., nome completo do mesmo.

8.10.1. Não será concedida prorrogação de prazo para apresentaÇão dos documentos exigidos para a
nabrlitação, com exceÇáo ao disposto no art. 48, da Lei 8.666/93 e no art. 43 da Lei Complementar n'
12312006 e alteraÇões posteriores, conforme segue:

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

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

regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que êsta apresentê alguma restrição.

Página 18 de 70WC



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

cNPJ Ne 05.257.55s/0001-i7
DEPARTAM ENTO DÉ LICITAçÃO

b) Havendo alguma restriÇão na conrprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05

ictnco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
,'encedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da administração Públaca, para a
rogularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais

.3rtrdões negativas ou positivas com efeitos de negativa.

8.10.2. Se a documentaÇão de habilitação estiver expirada, não estiver completa e correta ou

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

empresa licitante inabilitada.

8.10.3. A falsidade das declaraÇões prestadas pela empresa licitante caracteriza crime previsto no

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

tlem como demais legislações vigentes.

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

.:ccmpanhados da tradução para língua portuguesa (Brasil). efetuada por tradutor juramentado e

lanrbém devidamente consularizados ou regastros no Cartório de Tributos e Documentos. Documentos

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

:presentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Tributos e Documentos.

9.1- A PROPOSTA DE PREÇOS devêrá ser digitada em 01 (uma) única via. em papel timbrado da
proponente Sem emendaS, rasuras. entrelinhaS ou reSSalVaS, ter SuaS páginas numeredas e

rubricadas e, apresentadas em envelopes fechados e rubricados nos fechos.

9.2. A proposta comercial deverá ser apresentada na seguinte forma:
9.2.í. Carta - Pro osta endere çada à Comissão Permanente de LicitaÇões em 01 (uma) via, em papelp

irrrbrado da empresa, contendo: nome, endereÇo completo, número da licitaçáo, conforme Anexo Vll.

'elacionando ainda, os segurntes itens:
a) PÍeÇo Global em valor numérico e por extenso, observando a Planilha Orçamentária;
l)t PÍazo de execução dos serviços:
i) Ptazo de validade da Proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) daas;

Li) Dados Bancários para pagamento;
e) Dados completos do representante legal da Empresa;
,r A proposta e demais documentos da proposta, deverão estar assinados pelo representante legal da

rrr.roresa (sócio, ou proprietários, ou administrador, ou procurador. ou pessoa credenciada).

t.2.2. Planilha Orcamentária , conforme consta no projeto (pasta técnica) deste edital, constando

ar ltem. unidade. quantitativos de preço unitário e preÇo total;

o1 Discriminação clara dos serviços a serem executados;
cj Deverão eêtar incluídos no preço máximo: dissídios coletivos, seguros em geral. encargos de

legislação social, trabalhista, previdenciária, infortúnio do trabalho, hospedagem, locomoÇões,

tri-butos, administração, lucro e quaisquer outras despesas necessárias não especificadas neste

ção do objeto.

\>t

9. PROPOSTA DE PREÇOS

Edital, mas julg adas essenciais à execu
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8.10.4. A empresa licitante arcará com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentaÇão da

iocumentaÇão para habilitaÇão.
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d) Os preÇos unitários de materiais e serviços utilizados não poderão ser superiores daqueles
conslantes no Projeto Básico deste edital. Pois os preços máximos unitários admitidos nesta
lrcitação são os constantes na referida Planilha.

9.2.3. Cronoqrama Físico-Finançqip conforme modelo do proleto básico,

9.2.4. Composição da taxa de BDI;

9.2.5. Composiçâo de preços Unitários para cada item da planilha orçamentária, em moeda corrente
Jo pais em algarismo, com 02 (duas) casas decimais e por extenso Írcando estabelecido que em caso
.lc divergência êntre o preÇo unitário e total, prevalecerá o preço unitário, será feita a devida correção
c o valor apurado será considerado o valor da proposta, não constituindo motivo para
de sclass if icaÇão;

9.2.6. A proposta deverá limitarse ao objeto desta licitaÇão, sendo desconsideradas quaisquer
alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital,

9.2.7. PaÍa eÍeito 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 abertura 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 ftilídia Digital com os
lrqurvos editáveis da Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Composição de Preços

. tanos (CD DVD ou PEN DRIVE)'

'i 2.10. Não serão aceitas propostas envtadas via fax e e-mail:

9.2.11. Sendo inabilitadas todas as empresas ou todas as propostas desclassificadas, a Comissão

ilodera conceder aos Ucitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresêntarem nova documentaÇáo
ou propostas, em tudo respeitando o disposto no § 30 do art. 48 da Lei n'8.666/93.

9.2.12. Em nenhuma hipótêse será permitido quaisquer adendos, acréscimos, modificaÇões ou

complementação da proposta de preços. A falta de qualquer dos elementos exigados, acaÍrelará a

desclass if icação da proposta.

9.2.13. Prazo de início dos trabalhos, não superior a 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir do
.ecebrmento da ordem de serviço:

9.'l|.3. Prazo de execução dos trabalhos, de acordo com os cronogramas, contados após a emissão e

efetivo recebimento da ordem de serviÇo;

9.2. O preÇo total dêve ser construido mediante a aplicação dos preços unitários propostos nas
-ru a ntidades estimadas

..1,3. No preÇo ofertado deverão estar incluídos os custos dê mâterieis. mão de obra. equipamentos.

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

civil cruzada que cubram danos pessoats e materiais a tercelros e
o Dra. seguros de resPonsabilida
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atnda, o seguro do pessoal utilizado na obra contra riscos de acidente de trabalho e o cumprimento de

todas às obrigações que as legislaçóes trabalhista e previdenciária impóem ao empregador. sem

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

an 7 1 da Lei Federal n' 8666/93.

9.5. Os custos omatidos serão considerados como inclusos na proposta, não sendo aceitos pleitos de

acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo os serviÇos ser executados sem ônus adicionais.

:i.6. Caso o pÂzo de que trata o item 9.2.1 3 não esteja expressamente indicado na proposta, o
.esmo será considerado como aceito para efeito de julgamento.

9.7, Será desclassificada a proposta cuja especificaÇão êstiver incompatível com o(s) objeto(s)

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

ÊspeciÍicaÇões mínimas solicitadas.

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

das demars licitantes.

9.9. A proposta deverá estar assinada por daretor, sócio ou representante da empresa licitante com
poderes para tal investidura.

9.10. Para as licitações com critério de julgamento de l/enor Preço Global, deverá estar expresso em

de forma numérica e por extênso. Para as licitaÇoes com critério de julgamento de Menor Preço por

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

rrumérica e por extenso. A não observaçáo desse critério acarrelará a desclassificação da proposta.

e.1Í. A quantidade de produtos ou serviços da proposta não poderá ser iníerior ao total previsto no

':r'mo de Referência e seus Anexos, sob pena de desclassificaÇão do item.

r.12. A classificação da proposta será efetuada pelo critério de menor preço global, sob o regime de
.,rrprertada por MENOR PREÇO GLOBAL.

9.13. As obras e serviços serão realrzados coníorme condiçôes e especificaÇôes estabelecidas no

edrtal e seus anexos. Caso tal ptazo esteja omisso ou seja superior ao máximo êstipulado no Termo
,le Referência Anexo l, o mesmo será entendido como sendo igual ao máximo permitido.

9.14. Após a apresentaÇão da proposta não caberá desistência, salvo por motivo.iusto, decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comissão de LicitaÇão.

9.1 5. A demonstração da legitimidade do signatário da proposta se dará mediante apresentaÇão da

seguinte documentação.

9.15-1. No caso de Procurador

a) Instrumento de mandato público, U
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b) lnstrumento de mandato particular, assinado pelo representante legal da empresa, com firma

;conhecida em Cartório, juntamente com documento de constituiçáo da empresa e alteraçôes.

.f,nforme o caso. em atendimento ao aÍl. 28 da Lei 8.666/93, onde se verifique que o sócio subscritor

;,ossur legitimidade para outorgar a procuraÇão referida.

a) Documento de constituiçáo da empresa e alterações, no qual estejam expressos poderes para

exercer direitos e assumir obrigaçóes decorrentes de tal investidura.

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

que:

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

.. llssas. não apresentaÍem a proposta de preços (item 9.1 do edital) e/ou resumo da proposta de

, a,-os apresentem irregularrdades ou defeitos, omitirem dados requeridos, apresentem quaisquer

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

3presentarem divergências entre os preços em algarismos numéricos e extensos e ainda

apresentarem erros aritméticos.

9.16.2. Não especificarem detalhadamente o(s) produtos/serviÇos oÍertado(s)

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

:cm 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 inexequÍveis.

a) São considerados excessivos os

estimados,

preços cotados que ultrapassarem os valores unitários

b) Apresentarem preÇos manifestamente inexequível, assim considerado aquele inferior a
rorlatôria do custo da aquisição/produçáo mais os encargos legais;

c) E Íacultado a comissão de licitação, quando necessário e antes de desclassificar â proposta de

Drecos. suspender a sessão e requerer à empresa licitante de melhor oferta que apresente
,,ccumento(s) que comprove(m) que o(s) preço(s) ofertado(s) não é(sáo) inexeq uivel(eis).

9.,16.5. Cotarem quantidade(s) do(s) item(ns) inÍerior(es) ou superio(es) ao(s) quantitativo(s)

.iefrnrdo(s) no Termo de Referência, Anexo i deste edital.

9.17. DisposiÇões Gerais sobre as Propostas de Preços:

9.,|7.1. Decorrido o prazo da validade da proposta, sem convocação paru a assinature do contrato,

frcam as empresas licitantes liberad S os compromissos assumidos
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9.15.2. No caso de sócio-gerente:



9.17.2. A inadimplência da licrtante, com referência aos encargos estabelecidos no neste Edital, não

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

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

:, rarquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Administração Municipal.

9.17.3. Em nenhuma hipótese poderá ser âlterado o conteúdo da proposta escrita, seja com relação

a oreÇo. pagamento, pÍazo ou qualquer item que, importe modificaÇão dos termos originais.

ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais, alteraÇÕes essas que serão

avahadas pela Comissão de Licitação.

9.'17.4. Na hipótese de o procedimento licitatório vir a sofrer suspensão, o prazo de validade da
proposta de preços fica automaticamente prorrogado por igual número de dias em que o referido
processo permanecer suspenso.

9.17.5. Se todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar as empresas
ricrtantes o prazo de I (oito) dias úteis para representação de outra, escoimada da causa que ensejou
r desclassificaÇão, conforme preceitua o ârt.48, § 3oda Lei no8.666/93 e alterações posteriors.

9.17.6. A descrição de todos os dados da proposta e a juntada de toda a documentação exigida
para habilitação, é de exclusiva responsabilidade da empresa licitante.

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

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

rrpedida de participar da presente licataÇão. Correspondendo a srmples apresentaÇão da proposta a

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

presente licitaÇáo, eximindo assim a comissão de licitação do disposto no Art. 97 da Lei no 8.666/93 e
alteraÇÕes posteriores.

9.17.8. Erros no preenchimento da planilha não é motivo suficiente para a desclassificaÇão da
proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de ma.loraçáo do preço ofertado. e

cesde que se comprove que este é suficiente paru a(c com todos os custos da contratação

9.17.9. E de responsabilidade da licitante, por meio de seu Responsável Técnico, tomar
conhecimento previo de todas as informaÇôes e das condições locais para o cumprimento das
obrrgaçôes objeto da licitação, não podendo alegar desconhecimento destas na êxecução da obra ou
pleitear qualquer aditivo de preço em razâo disso.

9.17.10. A licitante vencedora fica responsável pela matrícula da obra Junto ao INSS e pelo

:colhimento das contribuições socaais (FGTS e Previdência Social) decorrentes da execução do
rljeto desta Licitação, devendo comprovar, mediante cópia das guias mensais, o seu pagamento

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

=cebirmento dos valores de cada mediçáo aprovada.

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

m como, se for o caso, a contribuiçâo social relativa aoonforme estabelêce a legislaÇão local
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seguridade social

10.'1. As documentaçôes e as propostas serão recebidas e julgadas pela Comissão de Licitação. em

observância aos seguintes procedimentos:

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

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

ri[edenciada por procuração com firma reconhecida. Nesta ocasião, todas as folhas constentes nos

.itvólucros serão rubricadas pelos membros da Comissão e pelos representantes das proponentes

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

devrdamente rubricados no fecho.

b) O exame da documentação do rnvólucro n'0í será realizada pela comissão designada.

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

tratam os artigos 42 a 45 da Lei Complementar no 12312O06.

b.1) antes de eíetuar o lulgamento da habilitação, a Comissão de Licitação identificará e

comunicará a participação ou não de tt/licroempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para fins de

aplicação das condiÇões especiais de quê tratam os artigos 42 a 45 da Lei Complementar no

1?3t2006.

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

'.t2 A proponente inabilitada receberá de volta seu invólucro da proposta, intacto, mediante recibo ou

r"claração constante na ata, quando declarará, se assim o entender, quanto à desistência do prazo

:,crrrsai.

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

lrroviciencias posteriores ou prorrogaçôes em relação as exigências e formalidades previstas neste

cdital. ressalvada a aplicaÇão das condiçôes especiais de que tratam os artigos 42 a 45 da Ler

Complementar no 123t2006. Também não será admitida desistência da proposta após a fase de

nabilitação.

d.í ) Analisadas as propostas, a Comissâo de Licitaçôes fará a classificação provisória pela ordem

. rescente dos preços apresentados.

la licitante, a mesma será declarada venoedora do certame

10. DAABERTURA E JULGAMENTO

d.3) Regularizada a habilitação fi
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d.2) Procedida à classificação provisória e verificado que o melhor preço foi apresentado por

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

lulgamento das propostas e retomará a analise da habilitação fiscal desta proponente, acaso tenha

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

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

,Jocumentação mediante apresentação das respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de

..ertrdão negativa.
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d.4) Acaso não ocorra à regularizaçáo da habilitação fiscal da licitante Í\ilicroempresa ou Empresa
1e Pequeno Porte. no prazo concedido, a mesma será declarada excluída do certame, aplicando-se a
penalidade estabelecida neste Edital.

d.5) Procedida à classificação provisória e verificado que o melhor preÇo não foi apresentado por

lúicroempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, a Comissão de LicitaÇão verificará o eventual

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

disposto no art.45 daquele Diploma Legal.

d.5) Ocorrendo empate fictÍcio, na forma da lei, a Comissão de Licitação procederá da seguinte
lcTma.

t- a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresêntar

I :oposta de preço rnferior àquela considerada vencedora da classifrcação provisória, situaÇáo em que.

aoos a verificaÇão da rêgularidade fiscal. setá adjudicado em seu favor o objeto licitado.

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

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

,ros s§ 1q e 2! do art. 44 da Lei Complementar no 123/2006, na ordem classificatória, para o exercíciô
,:ic mesmo direito.

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

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos § 1a e 2q do art. 44 da LC no

12312006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá

apresentar melhor oíerta.

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

.rrar.rte. sob pena de decadência do direito de inovar em seu preÇo.

d.8) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 45 da LC no 123/2006
,-r obleto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

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

r)rocesso e realizar tantas reuniões públicas quantas forem necessárias.

Í) após a análise das propostas apresentadas a Comissão declarará vencedora a proponente que
,:noo atendido a todas as exigências do edital, apresentar o menor preço global;

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

6rlcroempresas e empresas de pequeno porte. Se persistir houver empate entre os concorrentes. o

oesempate será feito mediante sortelo em ato público.

.,|0.2. Erros no preenchimento da planilha não é motivo suficiente para a desclassificação da proposta,

quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoraçáo do preço oíertado, e desde

que se comprove que este é suficie e pata arcaÍ com todos os custos da contratação
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r0.3. A Comissão de Licrtação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal

nc 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

DreÇos.

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

lrcitatório será submetido à apreciaÇão da autoridade competente, para homologação e adjudicação
do(s)objeto(s) à(s) licitante(s) vencedora(s), convocando-se, após, a empresa respectiva para firmar as

obrigaÇões assumidas mediante contrato, dando-lhe a devida 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;

i2.1. O pagamento de cada etapa será efetuado em moeda corrente nacional no prazo máximo de até
.jC (tnnta) dias, após a aprovação de cada Boletim de Medição, por meio de ordem bancária emitidE

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

.rpresentação da relação de empregados e das guias de recolhimento de INSS e do FGTS
,ievidamente quitadas, bem como, dos documentos fiscais, no Setor de Contabilidade. O documento

irscal deverá ser do estabelecimento que apresentar a proposta vencedora da licitação.

12.2. Seú retido na fonte 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.

12.3. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação
rregular 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 município após

esgotados os prazos recursais.

í 3.1 .1. A ordem de serviço somente será expedida após a subscriÇáo do respectivo contrato

13.2. O contrato para execuÇão terá vigência de 02 (dois) meses, contados a partir da data de sua

dssLnatura. podendo ter seu prazo prorrogado, por meto de termo aditivo.

1 L HOiTOLOGAçÂO/ADJUDTCAÇAO

12. DAS CONDTÇ ES DE PAGAMENTO

í3. DO PRAZO E LOCAL DAS OBRAS

14. ORDEM DE SERVIÇO

h
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14.1. As ordens de serviÇo, serão acompanhadas e aprovadas pela fiscalização da SECRETARIA
IVUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

14.2. Caso necessário, poderá ser emitda ordens de serviço periódicas a cada 30 (trinta) dias até o fim
do contrato. As mediçôes serão encerradas no dia 20 (vinte) de cada mês e será entregue ate o dia 25
vrnre e cinco; do mesmo més.

15.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada, após regular processo

,:rim in istrativo. à penalidade de:

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

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

15.1 "1. A aplicaçáo dâ multa moratória não impede que a AdministraÇão rescinda unilateralmente o

Contrato e aplique as outras sanções cabiveis.

'15.2. A inexecuçâo 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 prejuizo da

responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:

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

srgnificativos ao objeto da contratação,

b) lVulta compensatória de até 20o/o (vinte por cento) sobre o valor total da contrataÇão:

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de JURUTI pelo prazo de até
,lois a nos:

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

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito
Federal ou municipal, conforme Parecer n' 87120111DÉCORICGU/AGU e Nota n"

2A512011IDECORICGU/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 motivos 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 pre.juízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do

subitem anterior.

15.2.'l. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada,

.tentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecuÇão total do contrato, sujeitando-a

.s oenaltdades acima estabelecidas.

15. DAS PENALIDADES

1 5.2.2. A aplicação de qualquer penalida não exclui a aplicaÇão da multa

Página 27 de 7O

ffi

N



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IURUfl
cNPt Ne 05.2s7.sss/0001-37

DEPARTAM ENTO DE LICITAçÃO

í 5.3. A aplicação dê qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que

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

de 1993.

í5.4. A autoridade competente, na aplicação das 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 proporcionâlidade.

15.5. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante sêrão deduzidos dos valores a serem
pagos. ou recolhidos em favor do t\/unicípio, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
. rrao inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

'l 5.5.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 1 5

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

15.6. As penalidades seráo obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do l\ilunicípio

15.7. As sançôes aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no

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

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 luicroempresa ou Empresa

de Pequeno Porte), no prazo previsto no parágrafo 1o do art. 43 da LC 12312006.

r 6.1. Sem prejuízo de outras obrigaçóes previstas neste Edital, a licitante vencedora obriga-se

a) A aceitar acréscimos ou supressões que o Município Íealizat, alé 25o/o (vinle e cinco por cento)

.lo valor inicial do contrato, mediante autorização por escrito da Secretaria de lnÍraestrutura do

l"1u nicipio.

b) Pela contrataÇão do pessoal, fornecimento de todos os maleriais, transporte, ferramental e

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

a rrexo ao edital.

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

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

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

prazo irredutÍvel de cinco anos. pela solidez e seguranÇa do trabalho. assim em razáo dos meteriais.

como do solo.

d) A fornecer e obrigar o uso dê

aplicar a legislação referente a seguran

uipamentos de proteÇão individual a seus empregados e

16. DAS OBRIGAÇOES DA LICITANTE VENCEDORA

edicina e higiene do trabalho:
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e) Apresentar a guia paga e a relaÇáo de empregados do FGTS e a guia de recolhimento do INSS

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

Ceftidão Negativa de Débito - CND;

17 .1. A fiscalização do cumprimento do contrato caberá ao SECRETARIA MUNICIPAL DE

INFRAESTRUTURA.

'17.3. Compete ao referido Fiscal de Contrato:

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

:xrnrirá a Contratada das responsabilidades do Código Civil e/ou Penal,

rr) Eíetuar a ordem dos serviços;

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

i.l ) Ter acesso livre para íiscalização e vistoria da obra

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

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

União, expedida pela procuradoria geral da Fazenda Nacional do Estado, onde a licitante tem sua

sede, abrangendo prova de regularidade relativa à Seguridade Social, as contribuições sociats

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

-.c Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), apresentadas na fase de habilitação, deverão

-star dentro do prazo de validade quando da assinatura do contrato, caso contrário, deverão ser

reapresentadas pâra atênder aos preceitos legais;

:8.2. Caso o participante vencedor não assine o contrato no prazo estipulado. a Comissão poderá

(ionvocar os participantes remanescentes, na ordem de classiíicação.

I será formalizada mediante assinatura de contrato, cuia

í7. DA FTSCAL|ZAçAO, ACOTUPANHAMENTO DO SERVIçO

18. DA CONVOCAçAO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

19. DO CONTRATO E EXECUç o

19.'1. A contratação decorrente desta ita
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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 Prefeitura Municipal de JURUTI.

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, considerando-se feita a comunicação para todos os
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minuta constitui o ANEXO X do presente ato convocatório

19.2. Os serviços deverão ser executados conforme o Termo de Referência 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 03 (três) meses,

r-,cdendo ter seu prazo prorrogado, por meio de termo aditivo.

'r9.4. O prazo para a assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação da

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

i:ederal 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, ficará sujeita à aplicaÇão das penalidades

cabiveis.

'19.6. A empresa deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obngaÇões assumrdas, todas as condições de habilitaÇão e qualificação exigidas na llcitaÇão.

19.7. No ato da assinatura do contrato a ad.judicatária 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

r, oderá. em regime de responsabilidade solidária, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais

- ieqais. subcontratar parte da obra ou serviÇo, até o limite estabelecido de 30%. desde que não

rlterem substancialmente as cláusulas pactuadas.

i9.9. No caso de subcontratação, deverá íicar demonstrado e documentado que esta somente

aorangerá etapas dos serviços, ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade

récnica 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 apresentaçâo de empresa a ser subcontratada
para a execução de determinados serviços integrantes desta licitação.

19.'lí. A relaÇão que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a Administração

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

subcontratada, inclusive no que pertinê à execução e pagamento dirêto a subcontratada.

'!9.12. A Admrnistração se reserva o direito de, após a contratação dos serviços, exigir que o pessoal

,cr-tico e auxiliar da empresa contratada e de suas subcontratadas se submetam à comprovaÇão de

-.rfrcrência a ser por ela realizada, e de determin

rao este1a apresentando o rendimento desejado.

r a substituição de qualquer membro da equipe que
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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

obleto do contrato.

19.'t4. A empresa contratada responsabiliza-se pela padronizaÇão, compatibilidade, gerenciamento

centralizado e qualidade da subcontratação.

1 9.15. As empresas subcontratadas também devem comprovar perante a AdministraÇão que estão em
'i rllaÇão regular fiscal e previdenciária e que entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não

.r'instam servidores. empregados ou ocupantes de cargo comissionado no quadro do contratante.

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

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

19.17. 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

.lrretamente pelo CONTRATANTE;

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

Contrato, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem
preluÍzo das demars sançóes previstas no Contrato;

19.19. A empresa vencedora desta licitação obriga-se a apresêntar garantia no percentual de 5%
icinco por cento) do valor da contrãtação, antes dâ assinatura do contrato, numa das seguintes
rr,odalidades:

a) Caução em dinheiro ou em título da dívida pública, com comprovação de sua

autenticidade.
b) FianÇa bancária,
c) Seguro-garantra.

19.19.'1. Ocorrendo à rescisão do contrato por lusta causa, a Prefeitura Ítilunicipal de Juruti,
reterá a garantia prestada pela licitante contratada e, após o competente processo administrativo
para apuração dos danos que soíreu, ressarcir-se-á do valor correspondente aos preluizos
apurados, inclusive o pertinente às multas aplicadas. Caso o valor da garantia prestada seja
insuficiente para cobrir os pre.juízos, a diferença será cobrada judicialmênte. 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".

19.19.2. Se. por qualquer razáo, Íor necessária a prorrogaçáo 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.

ia que este projeto de obra é de autoria do Ívlunicípio de

20. DAS DTSPOS|Ç ES GERAIS

20.1. Os participantes da Licitação têm ci
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.lrruti/Pará. devendo ser utilizado únrca e exclusivamente para execuÇão no local especificado.
proibindo-se qualquer tipo de comerci alização. reprodução ou reutilização, sob pena de incursão nos

termos da Lei no 9.610/98.

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

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

especificado e válido.

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

suas alteraçôes e demais legislaçôes em vigor.

20.4. Ao Municipao Íeserva-se o direito de rejertar as propostas que julgar contránas aos seus

iilteresses, anular ou revogar em todo ou em pârte a presente licitação, sem que deste ato caiba
qualquer indenização.

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

', 666/93. e allerações.

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

rnteressados diretos não for dado ciência nos documentos respectivos.

20.7. A Comissão de Licitação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal
,]esta Prefeitura Municipal ou, arnda, de pessoas Íísicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar sua
Liecrsão

20.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e
nclurr-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 Autoridade Superior, no interesse da Administração, poderá

relevar omissóes puramente íormais, desde que não comprometam a proposta, a legislação vigente e
a lrsura desta Licitaçâo, reservando-se o direito de promover diligências destinadas a esclarecer ou a

complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitaçáo, vedada a inclusão posterior de

docLrmento ou informação que deveria constar no ato da Sessâo Pública.

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

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

subsequente. no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que náo haja comunicaÇão da

Comissão de Licitação em contrárto.

20.11. Os casos omissos serão decidrdos pela Comissão de Licitação em coníormidade com as

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

20.12. paru quaisquer questôes judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de

Juruti - PA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja'
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Anexo I

Anexo ll

Anexo I ll

Anexo lV

Anexo V

Anexo Vl

Anexo Vlll

rtes inte rantes deste Edital os se uintes Anexos

ltilodelo de Carta Credencial

lVlodelo de DeclaraÇão de cumpnmento dos requisitos de habilitação para

ÍVlicroempresas e Empresas de Pequeno Porte.

Anexo lX

Anexo X

Anexo Xl

Anexo Xll

lt/odelo de Declaração expressa de total concordância com os termos do edital

Anexo XIV tvlodelo de Declâração de localização e funcionamento

Anexo XV
lVlodelo de Termo de Compromisso de Combate a corrupÇão e ao conluio entre

licitantes e de responsabilidade socioambiental.

Anexo XVI
i\4odeio de Declaração que o(s) empresário / sócio(s) / dirigente(s) / responsável(éis)

técnico(s) não e(são) servido(es) público(s) do município de JURUTI - PA.

Anexo XVll

,".nexo XVlll lvlodelo de Declaração de ausêncra de processo judicial com sentenÇa definitiva

Anexo XIX
l\/odelo de Declaração de ausência de impedimentos previstos nos artigos 29, inciso

lX clc 54, rnciso l, alínea "a" e inciso ll, alínea "a", da ConstituiÇão Federal"

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

e que tomou todas as informaÇôes e as condições locais para o cumprimento das
obrigações do objeto desta licitação

Anexo XXI

Anexo XXll

JURUTI-Pará, 02 de março de 2023

COSME
Pres

F RREIRA
idente MJ

Portaria 006/2023

MARCELO UZA PEREIRA

Termo de Referêncra/ Projeto Básico

fi/odelo de Declaração de Enquadramento como lt/rcroempresa ou Empresa de
Pequeno Porte

I\ilodelo de Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação

tvlodelo de Resumo de Proposta de Preços

Modelo de Proposta de Preços

tt/odelo de Declaração de Cumprimento do lnciso XXX|ll do art.7 0, CFl88

Modelo de Declaração de inexistência de Íatos impeditrvos da habilitação

Mrnuta do contrato

Formulário de cadastro

Modelo de solicitaÇão de pagamento

Irilodelo de DeclaraÇão dlnformação da atividade de maior receita

Modelo de Solrfaçâo de Atestado de Adimplência

Secretário Mun ipal de lnfraestrutura

Pagrna 33 de 70

São

Anexo Vll

Anexo Xlll

Modelo de Declaração de idoneidade

r\





ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

aNPJ Ne 05.257.555/000X-37
D E PARTAM E NTO DE LrcffAçÃO

ART. 22, tNCtSO il, § 2'DA LEI FEDERAL N" 8666/1993

Dados do O ão Gerenciador:
RG O: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CNPJ: 30.522.580/000í 48
E NDEREÇO: Tv. Mario das Neves s/no - Bairro São Marcos
' tPr 68170-000

1 OBJETO

11 Consiste este objeto na CoNTRATAÇÃO DE EÍVPRESA CAPACITADA PARA A
CONSTRUÇÃO DE UÍVA QUADRA POLIESPORTIVA NA VILA DE TABATINGA NO ÍVUNICÍPIO DE
JURUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA I\4UNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA,

2 JUSTIFICATIVA

./ 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 (2010), o município apresenta unidade área territorial de 8.305,454 km2 e uma
população estrmada em 20í9 de 57.943 habitantes. A economia de Juruti gira em torno da atividade
rxadeireira, pesca, extrativismo em geral e recursos minerais, associados às atividades menores de

agricultura, pecuária e comércio, áreas culturais diversificadas. Além disso, há ainda no município um

rroleto de mineraçáo executado pela ALCOA, através de sua subsidiária OI\/lNlA que se dedica a
:.{traÇão e beneficiamento primário da bauxrta.

.2 O clima dominante na região é do tipo equatorial úmido, de acordo com a classificação de

r.oppen (SUDAÍvl. 1984). Segundo os dados referentes a estaçôes metereológicas situadas dentro do

Lcntexto focalizado, as características climáticas mostram a precipitação pluviohétrica anual média
próxima a 2.000 mm anuais e a temperatura anual média de 25.6 0 C, com médias das máximas de

3'1 0 C e a média das mínimas de 22,50 C. O período chuvoso de maior intensidade concentra-se nos

rneses de dezembro a junho e o período mais seco, de julho a novembro. A umidade relativa do ar é
r',s ordem de 80%. O excedente de água no solo, segundo o balanço hídrico. corresponde aos meses
Cê fevereiro a julho, com o excedente de mais de 750 mm, sendo marÇo o mês de maior Índice. A
Lieficiência de água se intensifica entre agosto e dezembro, sendo setembro o mês de maior caréncra,

ao se constatar em menos de 90 mm.
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TERMO DE REFERÊNCIA

CIDADE: JURUTI-PA
DArA:0210312023

2 3 A prefeitura Municipal de Juruti através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,

ustifica a construÇáo de uma quadra poliesportiva na vila de Tabatinga no município de Juruti, diante

oa necessidade de ofertar condiÇões que visam a melhoria da qualidade de vida, pois esta localidade

.rpresenta um déficit quanto à estruturas e equipamentos que atendam às atividades espodivas,

M



recreativas e sociais de sua população, bem como a utilização para realizaçáo de eventos na

comunidade.

,. ,':, A execução desta quadra, trará maior qualidade de vida à população que terá um local

apropriado para realizar suas atividades esportivas e concomitantemente conduzirá aos moradores

uma melhoria na saúde, agregando beneficios à comunidade e a possibilidade de envolver jovens e

crianças em atividades esportivas e de lazer, intencionando assim o afastamento das drogas, violência

e marginalidade.

2.5. Sabe-se que é de responsabilidade do Poder Públrco proporcionar as condições satisfatórias e

suficientes para realização de tais atividades, portanto, a Prefeitura Municipal de Juruti visa a

construÇão desta Quadra Poliesportiva para atender as demandas da SECRETARIA IVIUNICIPAL DE

iNFRAESTRUTURA - SEIVINF,

-:6 Diante o exposto, a Prefeitura Municipal de Juruti considera importante a execução desta obra

..a.a que os objetivos acima citados se.jam efetivamente alcançados.

) 7 . No procedimento licitatório deverá ser levado em consideraçáo, em todos os termos, também

os itens, nalureza, economicidade e a finalidade dos serviços a serem adquiridos.

j 1.2. Serão utrlizados como preços de referência os constantes no Sistema Nacional de Pesquisa de
,-:ustos e indices da ConstruÇão Civil - SINAPI (Tabela de Preço Ref. lnsumos Desonerado), conforme

tabela de materiais que se segue ANEXO. O link para acesso a tabela usada consta no endereÇo

nttps://www.caixa.qov. br/poder-publico/modernizacao-qestao/sinap i/Paqinas/default.aspx. lnforma-se

:rnCa que a Secretaria de Estado de Obras Públicas - SEDOP, atraves da Diretoria Técnica, divulga

i)ensalmente uma tabela de referencia de preços, dos quais tambem foram utilizados como

Darametros para elaboraÇão do orçamento.

c1.)

global
O preÇo ofertado não poderá ser Supêrior aos itens de referência e, consequentemente, o valor
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3. DETALHAMENTO DO OBJETO

3.1.1. Atendendo ao disposto no Decreto 798312013 (critérios para orçamento de referência) e na Lei

13.303/2016 (Lei das Estatais) a CAIXA disponibiliza relatórios com referências de preços de insumos

e de custos de composições de serviços. O Decreto 798312013 estabelece as atribuições da CAIXA e
do lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE na gestão do SlNAPl, sendo a CAIXA

responsável por toda base técnica de engenharia, pelo processamento de dados e publicação dos
relatórios de preços e custos, enquanto o IBGE atua na realizaçáo da pesquisa de preço, tratamento

oos dados, Íormação e divulgação dos índices.

r.1 - COTAÇAO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS - BASEADA NA TABELA SINAPI - SISTEMA
NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTO E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVII-, E NA TABELA DA
SEDOP - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS.

fl
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J 1.4. A execuÇão dos serviços elencados atenderá às necessidades da secretaria municipal e seus
.repaftamentos, sendo de responsabilidade da contratante designar o local para a prestaÇáo do
serviço.

J.1.5. Outrossim, a fiscalização na prestação dos serviços (objeto deste termo) realizados por uma

unrca empresa proporciona melhor integraÇão das atividades, reduzindo as possibilidades de
rterrupÇão. Outro aspecto relevante diz respeito à prática de mercado na qual a maioria das
,:n'lpresas que prestam este tipo de serviço íornecem também os materiais necessários. Sob esta ótica
evidencia-se que não há ofensa aos princípios da competitividade e economicidade.

4. PRAZO DE EXECUÇÃO

4.1 . O prazo para execuçáo dos serviços será de 02 (dois) meses, conforme cronograma físico-
financeiro

5. FUNDAMENTo LEGAL

5 1 E cediço que, em Gzáo do ordenamento vigente, a licitação pública é obrigatória. também é
cediço que essa obrigatonedade tem por finalidade a proteÇâo do interesse público em âzáo da
possibilidade da prática de atos imorais, atos esses eivados pela pessoalidade e, que possam
acarretar a coletividade um tratamento discriminatório não previsto em lei.

:t 2 O motrvo maior da exrstência da licitação pública é o respeito ao Princípio Constitucional da
isonomia. uma vez que o Contrato Administrativo decorrente da licitação pública vem ao final trazer
oenefícios econômicos ao contratado e, por esse motivo, todos aqueles potenciais interessados em
ccntratar com a AdministraÇão Pública devem, nos termos da legislaÇão vigente, ser tratados de
:raneira isonômica por parte da Administração Pública.

:r 3 Neste sentido, a regra geral vigente no arcabouço jurídico pátrio, é que a contrataÇão pública
oeve ser precedida de licitaÇão pública, assim a redaÇão do art. 37, inciso XXI da ConstituiÇão da
xepúblrca Federativa do Brasil - CRFB/1988, não deixa dúvidas quanto ao acima exposto.

5 4. Diante disso opta-se por aplicar o disposto no AÍ1. 22, lnciso ll, § 2q, da Lei 8666/1993,
para a realização da presente licitação.

6. PRAzo DE VIGÊNCIA

/, DAS OBRIGAçOES DA CONTRATADA:

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

especificaçôes, seus anexos e demais detalhes técnicos e instruÇóes fornecidas pela SECRETARIA

I
rvlUNlClPAL DE INFRAESTRUTURA no curso das mesmas

51 O prazo de vigência do contrato será de 02 (dois) meses, contados a partir da data de
àssinatura do Têrmo 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.
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i 2. Deverão ser obedecidos os requisitos das normas da ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
I']ORI\iIAS TECNICAS,

7.3. A CONTRATADA será a única responsável pela execução das obras e/ou serviços,
obedecendo a todos os requisitos especificados, inclusive execução dos testes e início de
funcionamento em presença da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. Será também de
sua integral responsabilidade a mão-de-obra, equipamentos, atestados (quando for o caso),
montagens, transportes diversos, água, luz, comunicaçóes, impostos, taxas e tudo o mais que for
necessário para o bom desenvolvimento dos serviços:

,'4 Tais exigências se fazem necessárias, considerando que se trata de ampliação de sistema de
irastecimento de água, conforme explicitado no presente Termo de Referência.

: Os prazos deverão ser rigorosamente cumpridos independentemente de dificuldade relativas a
:ornecimento de materiais, clima ou outras que porventura venham a ocorrer.

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

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

r.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 execução dos serviços possa ser atendido.

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

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

i .11 . Livro de ocorrências;

i 12. Cópia do contrato e de seus anexos;

' .13. As plantas, bem como os desenhos e detalhes da execução dos serviços;

' 1.4. O registro das alteraÇões regularmente autorizadas,

| 15. Arquivo ordenado das notas de serviÇo, relatórios. pareceres e demais documentos
administrativos dosserviços,

; 16. Cronograma de execuÇão, com representatividade permanente;

,' 17. Cópia das folhas de testes, avaliaçÕes e mediçôes realizadas;

7 18. ART do CREA-PA.

7.19. Documentação expedida por órgão público.

1.20. Todo o pessoal envolvido na prestaÇão dos serviços contratados, objeto deste termo de
reterência será de total responsabilidade da contratada, inclusive obrigações sociais, previdenciárias
e trabalhistas, 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 terceiros, sem quaisquer ônus para a
contratante;

7 22 A CONTRATADA deverá ap a CEI e ao final da obra apresentar a CND referente a

i Elexpedida pela Receita Federal
resentar
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7.23. A CONTRATADA deverá apresentar AnotaÇão de Responsabilidadem Técnica (ART) do
responsável técnico pela gestão ambiental da obra:

| .24. Fornecer o número de funcionários adequadamente para que os serviÇos sejam prestados com
presteza e agilidade,

7 25. Responsabilizar-se por eventuais 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. uniÍormes. despesas de

ahmentaÇão, lransporte e hospedagem que se fizerem necessários;

7.Zl . Emitir Nota Fiscal dos serviços prestados efetuando os devidos recolhimentos tributários

syrgrdos.

| 2g A empresa CONTRATADA é responsável pela correta destinação do lixo verde, resíduos e

entulhos decorrentes da prestaçáo dos serviços;

29 Os serviços serão pagos conforme mediçáo mensal efetuada pelo (a) responsável pelo

acompanhamento e fiscalizaçáo do contrato, para eÍeito de posterior verificação de sua conformidade

:orr as especificações constantes neste Termo de Referência;

/ 30. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte. quando em desacordo com as

especiÍicações constantes neste Termo de Referência, devendo ser corrigidoskefeitos/substituídos no

prazo fixado pelô fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de

penalidades.

31 Fornecer os materiais necessários para a prestação dos serviços

i32. Todos os encargos decorrentes da execução do ajuste são de exclusiva responsabilidade da

CONTRATADA, que dãverá fornecer os produtos de acordo com as especificaçóes, condições e
prazos previstos:

7.33. A CONTRATADA deverá manter as condições de habilitação durante o período de

fornecimento dos produtos/serviços, bem como recolher oS tributos que incidam, direta e

indiretamente, sobre os produtos adquiridos;

1.34. A CONTRATADA também deverá cumprir todas as condições constantes deste Termo de

Referência e responder todas as consultas que a SECRETARIA IVUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

realizar no que se refere ao atendimento do ob.ieto;

Z 35. Entregar o objeto deste Termo de Reíerência na forma e pzzo, conforme descriçáo do termo

.te referêncià. mediante apresentação da Notas Fiscais devidamente preenchida, constando

Jelalhadamente as informaçóes necessáriaS, conforme proposta da empresa contratada,

. 36 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições de consumo, em estrita observância às

3specificaÇões deste Termo;

t- 37 . Assumir a responsabilidade por toda a logística de entrega,

7 3g. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais

:.si..tltentes da execução do contrato;

l'39EntregaroobjetonascondiçóespactuadasnesteTermodeReferência,

7 40. Providenciar a Correção das deÍiciências, falhas ou irregularidades constatadas pela

Contratante na entrêga 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;
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4t Acatar as orientações da Contratante. sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização.
Lrestando esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;
| 43 lvlanter todas as condições de habilitação aferidas no processo de contrataÇão durante a
vrgência do contrato;

i 44. Garantir a qualidade dos produtos e serviços e a regularidade do fornecimento destes;

' 45 Cumprir as demais disposiÇÕes contidas neste Termo de Reíerência.

46 Executar os serviÇos conforme especificaÇões deste Termo de Referência e Anexos de sua
pl'oposta, com a alocaÇão dos empregados necessários ao perferto cumprimento das cláusulas
contratuais. além de forneceros materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessárros, na
qualrdade e q uantidade especificadas neste Termo de ReÍerência e em sua proposta

7. DASOBRTGAÇÕESOaCOUTRATANTE

E 1 Cumprir as obrigações assumidas no contrato,

ó 2 Fornecer à Contratada todas as iníormaçôes necessárias para o desenvolvimento dos serviços.
esclarecendo eventuais dúvidas;

r 3 Permitir o livre acesso dos funcionários da empresa contratada para a execução dos serviços.

; 4 Efetuar pagamento, nos prazos e condições definidas no Termo de ReÍerência;

,3 5 Atuar de forma ampla e completa no acompanhamento do trâmite administrattvo do processo
oe aquisiçâo bem como na execução do Contrato,

8.6. Exigir a fiel observâncta dos produtos fornecidos, registrando todas as ocorrências e as
4eficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à empresa CoNTRATADA,
',.Dletrvando a imediata correção das irregularidades apontadas;

a t Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela empresa contratada, de acordo
com o Termo de Referência,

I L Reservar local apropriado para o recebimento do objeto deste 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 Referência,

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

812. Permitir o livre acesso dos empregados da empresa nas dependências da Contratante para
entrega do obJeto contratado, desde que uniformizados e identificados com crachá;

313 Assegurar os recursos orÇamentários e financeiros para o fornecimento do objeto desta
"ontrataÇão;
':. 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
exrgências previstas:

. I5 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas
rrc obleto fornecido. para que seja substituÍdo, reparado ou corrigido, sem prejuízo das penalidades
.3 b ive is.

I 16 Acompanhar e fiscalizar a execuÇão contratual, por intermédio de representante especialmente
designado,
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817 Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares contratuais

I Fiscalização

9.1 A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato serão realizados por Fiscal do
ccntrato designado pelo órgão solicitante, bem como pelo corpo técnico de engenheiros da
SECRETARIA TVUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
g 2. Os danos causados a terceiros deverão ser recuperados imêdiatamente pela CONTRATADA,
sem ônus para a Prefeitura Munrcipal Juruti;
- I A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA poderá exigir, a qualquer momento. de
pieno direito, que sejam adotadas pela CONTRATADA, providêncras suplementares necessánas à
seguranÇa dos serviços e ao bom andamento das obras,
9.4. O quadro de pessoal da CONTRATADA empregado na obra deverá ser constituido de
eiementos componentes, hábeis e disciplinados, qualquer que seja a sua função, cargo ou atividade.
A CONTRATADA é obrigada a aÍastar 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 andamentc da obra. a perfeita execuÇão dos serviÇos e a
ordem do canterro,

10. PRAzo E LocAL DE ENTREGA

l0 1. A Contratada está sujeita à fiscalização periodicamente. reservando-se a Prefeitura Municipal
Juruti através do responsável, o direito de não aceitar o serviço, caso o mesmo náo se encontre em
condições satisfatórias ou no caso de o serviço não ser de qualidade.
i0.2. Para todos os serviÇos, considerar que o peso, a unidade e a qualidade são pré-requisitos para
a acertação. O transporte e a descarga dos produtos no local designado correrão por conta exclusiva
da empresa vencedora, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente.
103 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-
o em no máximo 48 (quarenta e oito) horas. As execuçóes dos serviços poderão eventualmente ser
sLrspensas ou alteradas, a critério 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
rnsatisfatórios em qualquer das análises sêrão automaticamente recusados. devendo ser.
imediatamente. substituÍdos.
10.5. Se algum serviço apresentar irregularidade, a Prefeitura o enviará notiíicação a empresa
CONTRATADA, para elaboraÇão de laudos conclusrvos, para verificação da qualidade e obtenÇão de
comprovação de que o serviço se identiírca 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
sei'viÇo fornecido diferente daquelas especificadas por ocasião da assinatura do contrato, cujas
características contrariem as definidas neste Termo, produtos estes alterados e / ou adulterados.

11 RESCISÃo CoNTRATUAL

't 1 1 O descumprimento total ou parcial das obrigaçóes e responsabilidades assumidas pela

aONTRATADA ensejará a aplicaÇão de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência

e na leg islaÇão vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e

17 da Lei n" 8.666/93

Págrna 40 de 70



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

cNPJ Ne 05.257.555/0001-37
D EPARTAM ENTO DE LICITAçÀO

11.2. Pela inexecuÇão totel ou parcial do objeto, a Prefeitura Municipal de Juruti poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as penalidades de advertência e multa, além da
responsabilização civil e penal cabíveis, sem prejuizo do disposto nos art. 86 a 88 da Lei n. o 8.666/93.

12 PENALIDADÉS E MULTAS

12.1 . A CONTRATADA sujeitar-se-á a multa de 10% sobre o valor dos itens solicitados. em caso de
recusa injustiÍicada e demars sançôes estabelecidas na Lei Fedêral n" 8666/1993.
12.2. O descumprimento total ou parcial das obrigaçóes assumidas pela CONTRATADA sem
lustificativa aceita pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, resguardados os
procedimentos legais pertinentes e garantida à ampla defesa, poderá acarretar as seguintes sanções.
a r Í\,4ulta variável de 2% (dois por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato, de acordo
-om o grau de inadimplemento, a critério da Diretoria da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA;
i, i Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Adnr inistraÇãopor prazo não superior a 2 (dois) anos;
c ) Ívlu lta de 10ok (dez por cento) do preço global do Contrato, quando ocasionar sua rescisão.

d) Na inexecução total ou parcial do Contrato, independente de rescisâo, será iniciado e
instruído pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA processo de declaraçáo de
rnidonerdade da CONTRATADA para licitar, contratar ou subcontratar com o Estado, com o
consequente cancelamento do Certificado de Registro Cadastral da Empresa.
e I No caso de atraso no cumprimento das etapas mensais dos serviços previstos no Cronograma
Fisico- financeiro, a CONTRATADA estará sujeita a multa de mora no percentual de 10% (dez por
cento) sobreo valor dos serviÇos em atraso.
r1 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 trrbuto, ou
atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação, ou ainda, demonstrar não possuir idoneidade
para contratar com a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, em virtude dos atos
ilícitos praticados, estará sujeita às penalidades previstasacima e outras, no que couber.tr) E facultado à SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, quando a licrtante
3dludrcatária não assinar o contrato respectivo ou não aceitá-lo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis e
ras condrçôes estabelecidas, convocar a(s) licitante(s) remanescente(s), na ordem de classificação,

;-.ara fazê-lo em por igual prazo e nas mesmas condiçôes. inclusive quanto aos preÇos, ou revogar a
lrcitaÇão

'í 3 Dotação Orçamentária

13.1. Exercício 2023 Atividade '15.45í.0010.'1.027 Reforma e Ampliação de Prédios Públicos e
l.quipamentos Públicos. Classificação Economica 4.4.90.51.00 Obras e lnstalações.

14 CONDIÇÓES DE PAGAMENTOS

14.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (TRINTA) dias corridos, contados da

expediçâo 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 relatório mensal pela contratada, que será fiscalizado pela contratante e o

pagamento será efetuado em até 30 (trinta)Fiçlapós a emissão da nota fiscal;
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i4.5. A licitante deverá anexar à proposta um Cronograma Físico-Írnancêiro, onde os custos totais
relativos às diversas etapas seráo as somatórias dos custos;
14.6. As mediÇôes serão processadas mensalmente pela empresa executora. e Frscalização da
SECRETARIA ÍVIUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, as quais corresponderão a cada etapa de
serviÇos concluÍda de acordo com a planilha orÇamentária;
:4 7 Qualquer inconsistência, erro ou omissão na Nota Fiscal, documentação fiscal ou fatura será
obleto de solicitação de explicação pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA e
devoluçáo 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 financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência. sem
que isso 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 junto ao INSS, do CRF junto à CEF e CNDT perante a
,,rstrca trabalhista, bem como ainda as demais certidóes negativas emitidas pelos órgáos
fcmpêtentes dos governos municipais, estaduais e federais, no que for pertinente. conforme a
'aiureza da operação e as exigências legais,
14..10. Em caso de planilhas orÇamentárias que constarem o item de AdministraÇáo Local da obra. a
mediÇão e pagamento deverá ser proporcional ao percentual de execução íísica da obra. em
obediência ao Acórdão do TCU no 2.62212013-ÍCU
14 11 . Da liberação dos recursos financeiros correspondentes à última medição (fechamento das
oorasl. ficará retido 5% (cinco por cento) do valor da mesma. condicionada a sua liberaçáo após a
epresentaÇão 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 IVUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA,
d) As built" dos projetos executados;

15 SiNTESE DA OBRA E SERVIÇoS.

15.1. Será tomado por base o Memorial Descntivo, Projeto Executivo de Arquitetura, se for o caso
que também Íaz pafte do presente termo de referência (Anexo l.A),

l6 1. Considerando o acima exposto acolho as justificativas AUTORIZO publicação no sitio da
nrunicipalidade pelo prazo não inferior a í 5 (quinze) dias corridos.

16 2. Manifestação de interesse e orçamentos deve, nos termos da planilha ser envradas para os e-
rrails. cpljuruti2021 @qmail.com.

Juruti PA, 02 de março de 2023

MARcELo (W{I;^PERETRA
Secretário wtunl6ipal de lnfraestrutura
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(Anexo l.A)
Termo de Referência

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

MEMORIAL DISCRITIVO-

PLANTLHA DE COMPOSTçÃO OA raXA DE ENCARGOS SOCTATS - ARQUTVO

DIGITAL-

PLANTLHA DE COMPOSTÇÃO DE PREÇOS UNITÁR|OS - ARQUTVO DTGTTAL*

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS - ARQUIVO DIGITAL-

MEMORIAL DE CÁLCULO-

oBS: SERÁ DtSPONTBtL|ZADO AO L|C|TANTE O MErO DTGTTAL, MEDTANTE SOLTCTTAÇÃO pOR

E-IVIAIL. OU ARQUIVO EIV PEN DRIVE OU CD-ROIV (LICITANTE DEVE DISPONIBILIZAR).
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ANEXO II . MODELO DE CARTA CREDENCIAL

A (nome da empresa), CNPJ N" com sede na

rreste ato representado pelo(s) (diretores ou sócios, com qualiíicação completa - nome, RG, CPF,

r.ronalidade. estado civil, profissão e endêreÇo). Pelo presente instrumento de mandato. nomeia e

,-onstitui. seu(s) Procurador (es) o Senhor (ês) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil. profissão

! endereÇo). a quem confere(m) amplos poderes para junto a Prefeitura À/lunicipal de JURUTI (ou de

forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipars), praticar os atos

necessários para representar a outorgante na licitâÇão na modalidade Tomada de Preços no

XXXI2023 (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e

acom panhando-os. conferindo- lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los.

apresentar lances verbars, negociar preÇos e demais condições, confessar, transigir, desistrr, firmar

compromissos ou acordos, receber e dar quitaÇão, podendo ainda, substabelecer esta para outrem,

com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se

Íor o caso de apenas uma licitação).

Local e data

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

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

l\4odalidade: Tomada de PreÇos na XXX12023

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" XXX12023, sob as sanÇóes administrativas cabíveis
e sob as penas da Lêi, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) IVICROEMPRESA, conforme inciso ldo art. 30 da Lei Complementar N Q 123, de
4 4t1212006,
( ) EI\,'IPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso ll do art.30 da Lei Complementar n0

123. de 141121200ô.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedaÇÕes constantes do § 40 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 inabilitaÇâo
desta empresa e caêcÍerizará 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 alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

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

OBS:
1 ) Assinâlar 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 Complemenlar 12312006.

l'a.sine 15 Jr -1)

-n!';1a

* r'i

Local e data.
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ANEXO IV . MODELO DE DECLARAçAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA

HABILITAÇÃO

It4odalidade: Tomada de Preços n" XXXI2023
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 no Y,XN2O23, Declaramos ainda, ter ciência que "a
falsidade de declaração, rêsultará 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 espécie"

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa
(No da identidade do declarante)
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAçAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA
HABILITAçÃO PARA MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

lVlodalidade. Tomada de Preços no XXX|2023
Data da RealizaÇão do Certame: _ de hrs

A empresa , signatária, inscrita no CNPJ sob o no

sediada na (endereço completo), por seu
representante legal, Sr.(a) pofiadoÍ da Carteira de ldentidade no

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

subitem do edital, da Tomada de Preços no XXX2023, excetuando-se a eventual aplicação do
permissivo estabelecido no art.43 da Lei Complemenlar no 12312006 para a regularidade fiscal,
inexrstindo 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 prejuizo
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)

de às
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DEPARTAM E NTO DE LICITAçÃO

ANEXO VI - MODELO DE RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Ref. Tomada de Preços no XXX/2023

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa proposta relativa à

licitação em epígrafe, assumindo interra responsabilidade por quaisquer erros ou omtssões que

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

conhecimento das condiçôes em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a
totalidade das instruçôes e critérios de qualificação definidos no edital da Modalidade: Tomada

de Preços na XXXI2023

2. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARA O CONTRATO
Nome:
CPF:
RG:
Nacionalidade:
Estado Civil:
Profissão:
Endereço completo:

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa

(No da identidade do declarante)
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1, PROPONENTE.
Razão Social:
CNPJ:
Enderêço:
Telefone:
Fax:
E-Mail:

3. VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ _ (valor por extenso).
4, PFRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
5, PRAZO DE ENTREGA.
6. CONDIÇOES DE PAGAITIENTO:

7, DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:
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D E PA RÍAM E N ÍO D E LI C I TAç ÃO

ANEXO VII - CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Ref. Tomada de Preços no XXX|2023

Prezados Senhores.

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

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

omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que.

temos pleno conhecimento das condições em que se degenvolverâo os trabalhos. e

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

Tomada de Preços no XXXI2O23.

Validade da Proposta

Observações:
a) O licitante vencedor se compromete deste já a fornecer o objeto desta licitação com boa

qualidade, dentro dos padrôes exigidos, comprometendo-se pela garantia do mesmo e/ou

suilstituindo os objetos entregues que apresentarem defeitos ou má qualidade.

b)Todas as especificaÇôes deverão êstar de acordo com o Edital e seus anexos.

Local e data

['}áginl Jt) (lr ](l

Nome e assinatura do representante legal da empresa

(Noda identidade do declarante) 
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cNPt Ne 05.257.555/0001-37
DEPARTAMENTO DE LICITAçÃO

ANExo vlt - MoDELo DE DEcLARAÇÃo oe cumpRtMENTo Do tNctso xxxut Do ART
70, cF/88

l\4odalidade: Tomada de Preços no XXXI2023
Data da Realização do Certame: _ de dê AS hrs

Senho(a) presidente (a),

A empresa , signatária, inscrita no CNPJ sob o no

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

, DECLARA, 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 partir de 14 (quatorze) anos,
em conformidade com o inciso XXXlll do art. 70, da Constituição FedeÍal e com a Lei no

9 854/99

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 espécie".

Local e data

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

Pirgira 5t) rlc -í)
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ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IURUTI

cNPJ Ne 05.257.555/0007-i7
D E PA RTAM E NTO DE LI CITAçÃO

ANEXO IX . MODELO DE DECLARAÇÃO DE INÉXISTÊUCIA OT FATOS IMPEDITIVOS DA

HABILITAÇÃO

tvlodalidade: Tomada de Preços no XXXI2023
Data da Realização do Certame: _ de de AS hrs

Senho(a) presidente(a ),

A empresa , signatária. inscrrta 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 n" 8.666/93, que âté a presente data nenhum fato

ocorreu que a inabilite a participar da Tomada de Preços no XXX/2023, e que contra ela não

existe nenhum pedido de falência ou recuperação judicial.

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

desta empresa e caracteÍtzará 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 espécie".

Local ê data

Nome e assinatura do representante legal da empresa

(No da identidade do declarante)

i
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CONTRATO N"

TOMADA DE PREÇOS N" XX)U2023

CONTRATO FIRIVIADO ENTRE A
SECRETARIA À,4UNICIPAL DE

O MUNICIPIO DE

30 522 580/0001-48,

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ]URUTI
cNPl Ne 05.257.555/0001-37

DEPARTAMENTO DE LICITAçÃO

ANEXO X . MINUTA DO CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI ATRAVES DA

E A EIVIPRESA . PARA A

CONTRATAÇÃO DE 

-, 

NOS TERN/OS DA TOMADA DE

PREÇOS N" XXX/2023

JURUTI, atravês do Secretaria [i/unicipal de lnfraestrutura. CNPJ No

com sede na cidade de Juruti, Estado do Pará, endereço na

no_ - Bairro: denominada CONTRATANTE, nesle ato

representada pelo Sr. Secretario t\/unicipal XXXXXXX, brasileiro, RG XXXXXXXX e CPF

XXXXXXXXX, domiciliada e residente na XXXXXXXXXXX, n" XXXXXX, Centro, doravante

denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa pessoa

lurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no-, com endereÇo à

no Bairro cidade de

titular Sr.(a)neste ato representada pelo seu

, CPF no , RG no , (nacionalidade),

(eStadociVil),reSidenteedomiciliadona-,napreSenÇadetestemunhas
abaixo nomeadas acordam em assinar o presente Contrato, decorrente do Processo

Adminrstrativo _/_, que originou a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS no

xxx/xxxx. mediante as cláusulas e condiÇões seguintes:

I - lntegram o presente contrato, independentemente de transcriÇão, o Edital da Tomada de

Preços no xxx/xxxx. com seusAnexos, e a Proposta da CONTRATADA.
ll - As obras de que trâta o "caput" desta cláusula, desenvolver-se-ão com observâncta ao

Termo de Referência e cronograma físico-financeiro.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR: O valor total deste Contrato, para efeitos financeiros,
fiscais e orÇamentários, será de R$

de conformidade com a proposta vencedora da Licitação de Tomada de Preços no xxx/xxxx.

I - Os quantitativos e itens apresentados no Termo de Reíerência e demais anexos do Edital

são estimados, ficando a encargo da CONTRATADA sua conferêncta, bem como seu

complemento para integral execução do objeto licitado, sem aditivo de DreÇos.

ll - E de responsabilidade da CoNTRATADA, por meio de seu Responsável Técnico. tomar

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

obriqacões ob ieto da licitacão e deste contrato , não podendo alegar desconhecimento destas

na execução da obra ou pleitear qualquer aditivo de preço em razão dtsso'

lll - Nos preÇos contratuais oferecidos na proposta da CoNTRATADA. estão incluídos, sem

TE, todos os custos e despesas decorrentes de licenças,quaisqueí ônus Para a CONTRATA
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ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ]URUTI
CNPJ Ne 05.257.55s/0001-37

DE PARTAM E NTO D E LI CITAçÃO

impostos e taxas de qualquer natureza, que direta ou rndiretamente incidam no cumprimento do

presente contrato, bem como todo e qualquer serviço de terceiros eventualmente necessárro.

CLÁUSULA TERCEIRA _ DO PRAZO E REGIM E DE EXECUCÃO: O contrato para execuÇao

terá vigência da data de sua assinatuÍa alé --l -l-, 
podendo ter seu prazo prorrogado

iustificadamente, por meio de termo aditivo, condicionado a previa e regular aprovação do

I\íUNICíPIO.
I - O pÍazo 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 até 10 (dez) dias, após a emissão da ordem de serviço pelo

í\4unicípio de JURUTI-Pará.
lll - LOCAL DAS OBRAS/SERVIÇOS: Zona rural/urbana de JURUTI-Pará

lV - O presente contrato rege-Se quanto ao regime de execução, 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 obrigatoriamênte através de profissionais devidamente

habilitados, capacitados e regularmente inscritos(s) lunto ao órgão(s) competente(s).

Vl - E de plena, exclusiva e total responsabilidade da CONTRATADA a prestaÇâo e o

cumprimento de todos os serviços e o fornecimento de todo o material. produtos, matéria

prima. estruturas, mão-de-obra, pessoal, maquinário e equipamento necessário à total

execução do objeto e demais 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, admlnistratavos

ou de outra natureza (inclusive FGTS, INSS, PlS, SEGURO, dentre outros), resultante de

qualquer vínculo empregatício ou não.

Vll - Tais responsabilidades. ônus e obrigaÇões em nenhuma hipótese poderão ser transferidos

ao CONTRATANTE ou a qualquer entidade/pessoa a ele vinculado ou a terceiro.

CLÁUSULA QUARTA _ DAS coNDrÇ ôes oe PAGAMENTo: o pagamento de cada etapa

será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, após a aprovação de cada Boletim de

À/edição, mediante apresentação da relação de empregados e das guias de recolhimento de

INSS e do FGTS devidamente quitadas, bem como, dos documentos Íiscais, no Setor de

Contabilidade. O documento fiscal deverá Ser do estabelecimento que apresentar a proposta

vencedora da licitação.
| - SeÍá retado na fonte o imposto sobre serviços (lSS) incidente sobre o valor total da Nota

Fiscal. de acordo com a legrslação 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.

CLÁUSULA QUINTA _ DA DOTAÇAO ORCAMENTARIA: As despesas decorrentes do

presente instrumento correráo por conta da seguinte dotação orçamentária

EXERCICTO
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CLÁUSULA SEXTA - DO DIREITO DE FISCALI ZACAO O MUNICÍPlO através da

SECRETARIA Í\TUNICIPAL 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 responsabiladades civis.

administrativas, trabalhistas. fiscais ou penais.

| - A fiscalização será realizada pelo Fiscal do Contrato, designado pela Secretaria Municipal de

Obras através de Portaria.

CLAUSULA SETI MA - DA ACEITACÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS: Concluídas os servi Ços a

CONTRATADA solicitará por escrito ao MUNICíP|O a emissão do atestado de capacidade

técnica, que deverá ser emitido no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

cLÁusuLA olTAvA - oA 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 supressóes que o MUNICÍPlO realizar por escrito, em até

25% (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 especiftcações

técnicas, além de responder, durante o prazo irredutível de 5 (cinco) anos, pela solidez e
segurança do trabalho, assim em razáo dos materiais, como do solo;

d) em fornecer e obrigar os empregados a utilizarem os equipamentos de proteção 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 relaçáo de

empregados do FGTS e a guia de recolhimento da Previdência Social (INSS);

f) deverá fornecer Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos serviços objeto desta

licitaÇão e da execução da obra, na ocasição da data de assinatura do instrumento contratual:

g) em providenciar o certificado 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

execução da obra;

i) atender todas aS OrientaÇóes e cumprir as recomendaÇões e notificaÇões do agente

designado pelo CoNTATANTE ou da comissáo 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

IVUNICIPIO; e

k) guardar e disponibil

AdministraÇão Pública,
izar, para eventuais fiscalizações futuras dos Orgãos de Controle da

todos os documentos Íiscais e jurídicos da empresa e das obras

executadas na forma deste instrumento contratual
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CLÁUSULa UONA - OAS peUAttOlOeS: O atraso injustificado na execução do contrato

sujeitará a Contratada, após regular processo administrativo, à penalidade de:

I - l\/ulta moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da

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

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
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:

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

significativos ao objeto da contratação;
b) [/ulta compensatória de alé 20o/o (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 do s anos I

c.1) Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer
órgão ou entidade da AdministraÇão Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito
Federal ou municipal, conforme Parecer n' 8712011IDECORICGU/AGU e Nota n"

2O5|Z)|1|DECORICGUiAGU e Acórdãos n" 2.21812011 e n" 3.75712011, da 1'Câmara do

TCU,

d) Declaraçâo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçáo Pública enquanto
perdurarem os motivos 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 pêlos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
penalidade de suspensão do subitem anterior.

lV - A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela AdministraÇão, equivale à inexecuçáo total do

contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.
V - A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicaÇão da multa.

Vl - 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.
Vll - A autoridade competente, na aplicaçâo 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 principio da proporcionalidade.

Vlll - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a

serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda. quando

foT o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

IX - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no ptazo 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

tvlunicípio.

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

no caso das multas. cumulativamente, sem prguízo de outras medidas cabíveis
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DÉPARTAM ENTO DE LICITAçÃO

cLÁusuLA DÉclMA - DA RESClsÃoi A rescisão contratual poderá ser

a) determinada por ato unilateral e escrito do tVUNICÍPIO, nos casos enumerados nos lncisos I

à Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93; e

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

autoridade competente, reduzida a termo no Processo Licitatório, desde que haja convenrência
para o [4UNlciPlO
l- inexecuÇão total ou parcial do contrato ensela sua rescisão pelo MUNICíPIO. 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 preluízos

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

Federal n' 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO; Será

designado, pelo MUNICíPlO, através da Secretaria lr/unicipal lnfraestrutura. um Fiscal para

companhar e fiscalizar o presente contrato, ressalvado a aplicação do dtsposto no Edital da

Licitação no .............12023

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DA VINCULACAO lntegram o presente Contrato,

independente de transcrição:
I - Edital da TONt1ADA DE PREÇOS no xxx/xxxx;
ll- Proposta e documentos anexos, farmados pela CONTRATADA na presenta licitação

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA LEGISLACÃO EPUICÁVTI E DOS CASOS OMISSOS

Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes

deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento. a
legislação e demais normas reguladoras da matéria. em especial a Lei Federal n0 8.666/93. Lei

Complementar 123106 e demais diplomas legais.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DA PUBLICACAO: Este Contrato entrará em vigor após

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.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO:

12.1 - Para 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.

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 fins e efeitos legais.

deJURUTI-PA em _ de
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(Nome do Secretário)

(Representante legal da empresa)
(No da identidade)

Testemunhas 01

Nome:

CPF:

Testemunha 02

Nome.

Assinatura:

Página 57 de 70

:.

CPF:

Assinatura:

(

Y



"."s.à.\-.é-
*.., ,.*

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IURUTI

cNPJ Ne 05.2s7.555/0001-37
DEPARTAM ENTO DE LICITAçÃO

ANEXO XI - FORMULÁRIO DE CADASTRO

DADOS DA EMPRESA
qlE'J
RAZÃO SOCIAL

CAPITAL SOCIAL
DATA DE INCORPORACAO:
INSCRIÇAO ESTADUAL
CNPJ DA EIVPRESA MATRIZ
ENDEREÇO COIMPLETO CEP
CIDADE:
TELE-FONES DE CONTATO,
E-t\ilAlL:

ESTADO

DADOS DO SOCIOS ADMINISTRADOR OU PROCURADOR
NOlrilE

CPF CARGO
TELEFONE EIVAIL

DADOS BANCARIOS
BANCO
AGENCIA
OPERAÇÃO]

CONTA,

Documentos NecessáÍios para Cadastro
Che Descrição

Cartão do CNPJ
Cont. Social nte +
RG e CPF dos Sócios

Certidão Neoativa do FGTS
Certidão Neg ativa de Débitos

(Assinatura do representante legal da empresa)
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NOII/E FANTASIA:

TNSCRTÇAO

Certidão Negativa Federal
Certidão Negativa Estádual e Dívida
Certidão Negativa Í\/unicipal e

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

deforma e legível.
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ESTADO DO PARÁ

PREFEIÍURA MUNICIPAL DE JURUTI

cNPJ Ne 05.257.555/0007-37
D EPA RÍAM E NTO D E LI C ITAçÃO

ANExo xl - MoDELo DE soltctrAÇÃo oe paonrueruro

Local e data

A(o) Senho(a) Secretário(a) I\,ilunicipal de

Referente a TOÀ,4ADA DE PREÇOS No XXX/2023

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

providenciado pagamento conforme informações abaixo:

EIVPRESA

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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ESTAOO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ]URUTI
cNPt Ne 05.257.5ss/0001-37

DEPARTAM ÉNTO DE LICITAçÃO

ANEXO XIII - MODELO DE DECLARAçÂO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDANCIA COM

OS TERMOS DO EDITAL

It4odalidade: Tomada de Preços no XXX12023

Data da RealizaÇão do Certame: _ de de AS hrs

Senho(a) presidente(a ),

, signatária. inscrita no CNPJ sob o n'

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

portador da Carteira de identidade no e do CPF

no_, DECLARA, para os devidos íins, 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

caráter competitivo desta Iicitação.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declarqção, resultará na inabilitaçâo

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 sançôes administrativas previstas na Lei no

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

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa

(No da identidade do dêclarante)

A empresa

sediada na
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ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

cNPJ Ne 05.257.s5s/0001-37
DEPARTAM E NTO DE LIC ITAçÃO

ANEXO XIV. MODELO DE DECLARAÇÃO DE LOCALIZAçÃO E FUNCIONAMENTO

lúodalidade: Tomada de Preços na XXX12O23

Data da Realização do Certame. _ de AS hrsde

Senhor(a) presidente(a ),

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

edoCPFno-,residenteedomiciliadono(endereçocompleto).
DECLARO sob as penalidades da lei, que a empresa 

-, 

(nome

da empresa) CNPJ N"-, está localizada e em pleno funcionamento

no _, (endereço completo) cidade de , Estado

. sendo o local e rnstalações adequados e compatíveis para o exercício do

ramo de atividade da mesma.

DECLARO que assumo inteira responsabilidade por todas as inÍormaÇões dispostas

nesta declaraÇão, eximindo a Prefeitura Municipal de JURUTI - PA de qualquer

responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Declaro ainda, ter ciência que "a Íalsidade 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 sançôes administrativas previstas na Lei no

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

(Fotos das Instalações, Equipamentos, Estrutura, Logística e demais informaçôes que lulgar
necessário ao perfeito fornecimento dos produtos ou prestação dos serviços)

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa

(No da idêntidade do declarante)
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ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÍI
cNPt Ne 05.2s7.555/0001-37

DEPARTAM ENTO DE LICIÍAçÃO

ANExo xv -MoDELo DE TERMo DE coMpRoMtsso DE coMBATE I coRnupÇÀo e
AO CONLUIO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL

Senho(a) presidente(a),

A empresa signatária,
sediada na

inscrita no CNPJ sob o N"
(enderêço completo), por seu

representante legal, Sr.(a)
ldentidade no

fins dos dispostos do edital da Iicitação acima identificada

- Consciente de que a sociedade civil 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;
- Desejosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas;
- Determrnada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a

corrupÇão do rol das estratégias para obter resultados econômrcos;
- Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um esíorço
dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um

número cada vez maror de empresas e organrzaÇões civis:

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penêl Brasileiro e art. 90 da Lei

8.666/93 e alteraÇões posteriores, se compromete a.

1. Adotar. ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessarios para que as pessoas que

integram 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 Municipal de JURUTI - PA.

2. Proibir, ou reforçar a proibiÇão de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome
ou em seu benefÍcio dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer
tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário
Prefeitura lr/unicipal de JURUTI - PA, nem mesmo para obter decisão favorável à os seus
negócios;

3 ProibiÍ ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organrzação que aja em seu nome.

se1a como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer

meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionárros da Prefeitura l\,4unicipal de

JURUTI - PA;

.1. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu beneÍÍcio estabeleça

qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia

produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública,

pôrtador da Carteira de

, e do CPF no _. declara para
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ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
cNPt Ne 05.257.555/0001-37

DEPARTAM E NTO DE UATAçÃO

5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar ou

não da referida licitação;

6. Apoiar e colaborar com a Prefeitura l\,4unicipal de Juruti - PA em qualquer apuraÇão de suspeita

de irregularidade ou violação da lei ou dos princÍpios éticos refletidos nesta declaraÇão, sempre

em estrito respeito à lêgislação vigente.

E. declara que

A proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira indegendente e que o seu

conteúdo. bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou

indiretamente, informado e discutido com ou recebido de qualquer outro participante em

potencial ou de íato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da

abertura of rcral das propostas:

2. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as

regulamentações pertinentes a valorês sócios-ambientais, bem como não contrata pessoas

fisicas 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

informações para firmá-lo.

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

desta empresa e caracletzará o crimê 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".

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 .IURUÍI
cNPt Ne 05.257.555/0001-37

DEPARTAM E NTO DE LICIÍAçÃO

ANEXO XVr - MODELO DE DECLARAÇAO OUE O(S) EMPRESARIO
DtRTGENTE(s) / RESpONSÁvEL(Érs) rÉcNrco(s) NÃo É(sÀo)
pÚBLrco(s) Do MUNrcíPro DE JURUTI - PA

/ socro(s) /

SERVIDOR(ES)

ti/odalidade: Tomada de Preços no XXX/2023
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

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)

servidor(es) público(s) da administração pública municipal de Juruti, não estando, portanto.

enquadrados no art. 90 inciso lll, da Lei no 8.666/93. na havendo, também, qualquer outro

impeditivo para participar de licitaÇôes 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)

representante legal, Sr.(a) , portador da Carteira de ldentidade n0
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ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

cNPt Ne 05.257.555/0001-37
DEPARTAMENIO DE LICITAçÃO

ANEXO XVII - MODELO DE DECLARAçAO IDONEIDADE

l\4odalidade: Tomada de PreÇos no XXX/2023
Data da Realização do Certame:_ de de às hrs

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 inexiste qualquer íato, seja suspensão ou inidoneidade; que a impeça de partlcipar 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 inabilitaçâo

desta empresa e caracterizará o crrme de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuizo

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

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

Local e data

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

, signatária, inscrita no CNPJ sob no
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ESrADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

cNPJ Ne 05.257.555/OOO1-i7

D E PARTAM E NTO D E LI C I|AçÃO

ANExo xvnr - MoDELo oE DEcLARAÇÃo oe eusÊuclA DE PRocEsso JUDIcIAL
COM SENTENÇA DEFINITIVA

lu4odalidade: Tomada de Preços no XXX/2023

Data da Realização do Certame: _ de hrsde às

, signatária, inscrita no CNPJ sob no

Senho(a) presidente(a),

A empresa

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 lei,

que esta empresa (incluindo empresário(s), sócio(s), dirigente(s), responsável(eis) técnico(s).

e/ou qualquer outro(s) responsável(eis), independente da denominação) não estão

respondendo processo judicialmente com sentença definitiva, em quaisquer esÍeras

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 caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal. sem preluízo

do enquadramento em outras figuras 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 identidade do declarante)

\
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ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
cNPt Ne 05.257.555/0001-37

DEPARTAM ENTO DE LICIÍAçÃO

ANExo xrx - MoDELo DE DEcLARAçÃo oe ausÊttctA DE IMPEDIMENToS PREVIsros
NO ARTIGO 29, |NCISO lX E ARTIGO 54, INCISO t, AliNel "a" E lNClso ll, AL|NEA 'ra",
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

tvlodalidade: Tomada de Preços no XXX12023

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 Carteira de ldentidade no

e do CPF no 

-, 

declara sob as penas da lei,

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

desta empresa e caÂclerizatá 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 n "

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)
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PREFEIÍURA MUNICIPAL DE TURUTI

cNPJ Ne 05.257.5ss/OOO1-37
DEPARTAMENTO DE LICITAçÃO

ANEXO XX - MODELO DE DECLARAÇAO COMPROVANDO QUE A EMPRESA LICITANTE

RECEBEU OS DOCUMENTOS E QUE TOMOU TODAS AS INFORMAÇÕES E AS

coNDrÇÕEs LocArs eARA o cUMPRtMENTo DAs oBRIGAÇÕes oo oBJETo DESTA

lrcrrlÇÃo

ft,4odalidade: Tomada de Preços no XXX|2023
Data da Realização do Certame: _ de de AS hrs

Senho(a) presidente(a ),

n

A empresa , signatária, inscrita no CNPJ sob ílo

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

Lêi, que recebeu todos os documentos e que tomou todas as informaçÔes e âs condições

locais para o cumprimento da obrigações do obieto desta licitação, conforme determlnado pelo

art. 30. inciso lll, da Lei no8.666/93 e alteraçóes posteriores.

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

inabilitação desta empresa e caraclerizará 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 alteraçóes posteriores, bem como demais normas pedinentes 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 JURUÍI
cNPJ Ne 0s.257.555/0001-37

DEPARTAM ENTO DE LICIÍAçÃO

ANEXO XXI . MODELO DE DECLARAÇÃO DE INFORMAçÃO DA ATIVIDADE DE MAIOR

RECEITA

l\4odalidade: Tomada de Preços no XXX12023

Data da Realização do Certame: 

- 

de de às hrs

Senho(a) presidente(a ),

A empresa , signatária, inscrita no CNPJ sob no

representante legal, Sr.(a) portador da Carteira de ldentidade n'

e do CPF no 

-, 

DECLARA sob as Penas da

Lei, que a atividade descrita abaixo, devidamente enquadrada na Classificação Nacional de

Atividades Econômicas/CNAE, representa a atividade de maior receita desta empresa:

Local e data

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

sediada na- (endereço completo), por seu

Códioo da CNAE:

DescriÇão da atividade.

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

desta empresa e ca,acterizatá o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem pre.iuízo

do enquadramento em outras íiguras penais e das sanções admrnistrativas previstas na Let n o

8.666/93 e alteraÇões posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".
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ANEXO XXil - MODELO DA SOLICITAÇÃO OO ATESTADO DE ADIMPLÉNCIA
(Este documento deverá ser elaborado em papel timbrado da empresa)

À
Prefeitura Municipal de JURUTI
Comissão Permanente de Licitação

Referência: Atestado de Adimplência

Senho(a) Presidente.

Venho através do presênte, solicitar ATESTADO DE ADIMPLENCIA, para fins de
participação na Tomada de Preços n o XXX/2023, cujo objeto 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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