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EDITAL 

 

LICITAÇÃO N°:    001/2020-03/SEMED 

MODALIDADE:    Convite 

REGIME:    Empreitada Por Preço Global 

TIPO:     Menor Preço 

 

ÓRGÃO REQUISITANTE:  Secretaria Municipal de Educação 

 

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica do no ramo 

pertinente para fornecimento de mão de obra e 

reforma nas instalações do centro Educacional 

Elcione Barbalho, com localização na Avenida 

Magalhães Barata Bairro Alto Bonito. 

 

ABERTURA: 21/02/2020, às 09:00 horas, no Departamento de 

Licitação, localizado no prédio da Secretaria 

Municipal de Educação, situado à Avenida João 

Miranda dos Santos, nº 69 Bairro Novo Horizonte, 

CEP. 68485-000, Pacajá/PA. a CPL dará início à 

abertura dos envelopes, não sendo permitido, a 

partir de então, o recebimento de quaisquer outros 

envelopes. Na hipótese de não haver expediente 

nesta data, ou outro fator superveniente que 

impeça a realização desta, a abertura da mesma 

ocorrerá no primeiro dia útil subsequente, no 

mesmo horário e local. 

 

 

Licitação regida pela  lei n° 8.666/93,  Art. 22, III, art. 23, I, “a”, e alterações 

posteriores e demais legislações aplicáveis. 
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O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, através da Comissão Permanente de 

Licitação (CPL), instituída pelo DECRETO MUNICIPAL N° 011/2020, torna público 

que fará realizar licitação sob a modalidade de  CONVITE, a ser processada e 

julgada em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações e das demais normas complementares, será em tudo regida pelas 

condições estabelecidas no presente convite e respectivos anexos, para a 

contratação do objeto indicado na Cláusula I. 

 

As informações administrativas relativas à licitação serão prestadas pela Comissão 

Permanente de Licitações, na sala da referida comissão, no horário das 08:00 às 

12:00h, pelo e-mail: semedlicpac@gmail.com. Assim, como estarão para a 

disposição dos interessados, para consulta a Carta-Convite e seus anexos. 

 

I.    DO OBJETO 

 

1.1. Contratação de pessoa jurídica do no ramo pertinente para fornecimento 

de mão de obra e reforma nas instalações do centro Educacional Elcione 

Barbalho, cujo detalhamento das atividades, metodologias e das especificações 

constantes encontram-se no ANEXO I (Projeto Básico). 

  

1.1.1  As licitantes interessadas deverão vistoriar o local de execução dos 

serviços  antes da elaboração da proposta, de forma que sejam identificadas, 

observadas, analisadas e assinaladas todas as dificuldades e peculiaridades no 

tocante à execução do projeto. Tal vistoria deverá ser feita pelo responsável técnico 

da licitante que deverá apresentar cópia da carteira profissional, comprovação de 

inscrição no CREA (Certidão de Quitação de Pessoa Física) e de vínculo 

empregatício com a licitante através da Certidão de Quitação de Pessoa Jurídica 

emitida pelo CREA, onde conste o profissional responsável pela vistoria. 

  

1.1.2. A DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA E VISTORIA DO LOCAL 

(ANEXO V) deverá ser assinada pelo responsável técnico da licitante e pelo 

presidente da Comissão Permanente de licitação ou por algum dos membros 

presentes. A mesma deverá ser apresentada juntamente com a proposta na data de 

mailto:semedlicpac@gmail.com
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abertura do certame. 

 

1.2. Na execução dos serviços deverão ser rigorosamente observadas as 

especificações técnicas e as condições de execução contidas nas planilhas de 

orçamento e projeto básico. 

 

II.    DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 - Poderão participar da licitação as licitantes convidadas diretamente pelo 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, devidamente cadastradas (CRC) na 

correspondente especialidade, objeto deste certame, junto à Comissão de Licitação 

do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, e que satisfaça todas  as exigências, 

especificações e normas deste instrumento convocatório e seu(s) anexo(s),  bem  

como estenderá aos não cadastrados, desde que se cadastrem e manifestem 

interesse em participar do certame com antecedência de, no  mínimo, 24 (vinte e 

quatro) horas da data marcada para a entrega dos envelopes (Lei nº 8.666/93, art. 

22, parágrafo 3º). 

 

2.2 - É vedada a participação nesta licitação de licitantes reunidas em consórcio, as 

que se encontrem em regime de concordata ou falência requerida, ou ainda, que 

estejam cumprindo penalidade imposta por algum órgão da Administração Pública 

motivada pelas hipóteses previstas no art.  88  da  Lei  8.666/93  e  suas 

alterações. 

 

2.3 - Não  será  permitida a participação de licitantes cujos dirigentes, gerentes, 

sócios ou  componentes  do  seu  quadro técnico sejam servidores do Município 

ou de suas sociedades paraestatais, fundações ou autarquias, ou que o tenham sido  

nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data deste certame, ou que 

tenham participado como autores do Projeto Básico da presente Licitação. 

 

2.4 - A participação nesta licitação implica na aceitação plena e integral de todos os 

itens e condições previstos no presente instrumento convocatório, bem como, na Lei 

nº 8.666/93, e suas alterações posteriores. 
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2.5. As licitantes interessadas, inclusive as convidadas, deverão apresentar 

certificado de registro cadastral (CRC) em vigor, expedido pela Comissão 

permanente de licitação da Prefeitura municipal de Pacajá ou da Comissão da 

Secretaria Municipal de Educação SEMED. 

  

2.5.1.  Entende-se por certificado de registro cadastral (CRC) em vigor aquele com 

prazo de validade vigente e com todas as certidões, que dele constarem, com o 

prazo de validade em vigor, de acordo com o estipulado pelo órgão emitente; 

 

2.5.2.  O referido certificado de registro cadastral (CRC) deverá ser apresentado no 

original ou por qualquer processo de cópia autenticada e permanecerá retido para 

oportuna juntada ao processo administrativo. 

 

III.    DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1. Só poderá deliberar em nome do proponente, formulando ofertas/lances de 

preços praticar demais atos pertinentes ao certame, o representante munido dos 

seguintes documentos: 

a) Cópia da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente com foto; 

b) Instrumento público de procuração ou Termo de Credenciamento (Anexo II) 

com firma reconhecida com poderes para formular propostas de preços, 

assinar contratos e outros documentos, e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, em nome do proponente, devidamente acompanhada 

do registro comercial (se empresa individual) ou cópia do ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado (se sociedades 

comerciais) ou cópia do registro do ato constitutivo (se sociedades civis); 

c) Cópia do registro comercial (se empresa individual) ou cópia do ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado (se 

sociedades comerciais) ou cópia do registro do ato constitutivo (se sociedades 

civis); 

d) Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Anexo III. 

3.2. Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá 

representar mais de um licitante; 
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3.3. Se o representante for sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa 

proponente deverá apresentar a carteira de identidade ou outro documento 

equivalente com foto, juntamente com a cópia do Estatuto, Contrato Social ou 

equivalente que expresse seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações 

em decorrência de tal investidura. 

3.4. Os documentos deverão ser apresentados no processo em original ou cópias 

que serão autenticados pela CPL na ocasião da abertura dos envelopes de 

credenciamentos, ou por cópias autenticadas em cartório, devendo, no entanto, 

estarem perfeitamente legíveis e sem qualquer emenda ou rasura. Nenhum 

documento será conferido como original por meio de cópia autenticada. 

 

IV. DA APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

E DAS PROPOSTAS 

 

4.1. Os documentos de habilitação e as propostas deverão ser apresentadas no 

local, data e horário indicados no preâmbulo da presente Carta-convite, em 

envelopes indevassável, contendo na parte externa, além do nome do licitante, os 

seguintes dizeres: 

 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONVITE Nº 001/2019-03/SEMED 

ENVELOPE “A” – HABILITAÇÃO   

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ:    TELEFONE:   E-MAIL: 

 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONVITE Nº 001/2019-03/SEMED 

ENVELOPE “B” – PROPOSTA COMERCIAL  

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ:    TELEFONE:   E-MAIL: 

 

 



ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE PACAJÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/SEMED 
ADMINISTRAÇÃO: 2017/2020 

============================================================================= 

============================================================================= 
Avenida João Miranda dos Santos, 69, Novo Horizonte – CEP: 68485-000 

E-mail: semedlicpac@gmail.com 

V.    DA HABILITAÇÃO 

 

5.1. Para fins de habilitação a presente licitação, as licitantes deverão apresentar 

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC) em vigor e os seguintes 

documentos: 

 

5.1.1. Habilitação Jurídica: 

a) Cópia do CPF e Carteira de Identidade ou outro documento equivalente 

dos sócios; 

b) no caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

c) no caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social 

em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

c.1) os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

d) no caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da 

indicação dos seus administradores; 

e) no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização. 

 

5.1.2. Regularidade Fiscal e trabalhista: 

a) Comprovante de inscrição no CNPJ; 

b) Ficha de inscrição cadastral FIC – Inscrição Estadual; 

c) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido pela Caixa 

Econômica Federal; 

d) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS, ou POSITIVA COM EFEITOS DE 

NEGATIVA, RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA 

UNIÃO, sendo que a mesma deve abranger também as contribuições sociais 

previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº. 8.212, 

de 24 de julho de 1991, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 
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e) Certidões de Negativas da Fazenda Estadual (Tributária e Não Tributária), 

do domicílio ou sede do licitante; 

f) Certidão Negativa de Débito da Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do 

licitante; 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT ou Certidão Positiva com 

Efeitos de Negativa. 

5.1.2.1. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida 

para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado. 

 

5.1.3. Qualificação Técnica: 

a) Certidão de Registro e Quitação, emitida pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia do Pará (CREA), e/ou Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo (CAU), de sua respectiva região, com validade à data de 

apresentação da proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados 

cadastrais e contratuais;  

 

5.1.4. Qualificação Econômico financeira: 

a) Certidão Judicial Civil Negativa (Falência, Concordata ou Recuperação 

Judicial) expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica dentro do prazo 

de validade; 

 

5.1.5.  Documentos Complementares: 

a) Declaração da proponente de que não possui em seu quadro pessoal 

empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99), de acordo 

com o modelo ANEXO IV deste Edital. 

 

Todos os documentos, com os seus respectivos prazos de validade correspondente 

a data de abertura do presente certame, serão considerados também válidos os 
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emitidos até 30 dias antes da abertura, os mesmos deverão ser apresentados no 

processo em original ou cópias que serão autenticados por membro da CPL na 

ocasião da abertura dos envelopes de habilitação, ou por cópias autenticadas em 

cartório, devendo, no entanto, estarem perfeitamente legíveis e sem qualquer 

emenda ou rasura. Nenhum documento será conferido como original por meio de 

cópia autenticada. 

 

VI.    DO PREÇO E DA DOTAÇÃO A SER ONERADA 

 

6.1.    No preço ofertado deverão estar  incluídos todos os custos básicos diretos, 

todas as despesas indiretas e os benefícios da licitante,  todos os materiais e 

equipamentos necessários à execução, assim como os encargos sociais e 

trabalhistas, e constituirá, a qualquer título, a única e completa remuneração pela 

adequada e perfeita execução do objeto desta licitação, sendo a única e completa 

remuneração pelos serviços prestados. 

 

6.2.    Os recursos necessários para fazer frente às despesas referentes ao objeto 

da licitação onerarão a dotação nº Exercício 2020  Projeto  2.029 - Manutenção do 

salário Educação (QSE) repasse Classificação Econômica 4.4.90.51.00 Obras e 

instalações. Subelemento benfeitorias e instalações.. 

 

VII - DA PROPOSTA 

 

7.1.    Em envelope fechado e indevassável, que faça referência ao número do 

Convite ao qual se destina e com identificação da licitante proponente. A licitante 

deverá apresentar sua proposta no original, em uma única via, datilografada ou 

digitada em papel A4 com timbre da empresa, datada e assinada na parte final, 

rubricadas em todas suas folhas pelo representante legal, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas. 

 7.1.1.    A apresentação de proposta que não contenha todos os dados 

indicados ensejará a desclassificação da licitante. 

 

7.2.    A proposta deverá conter, ainda: 
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 7.2.1.    CNPJ, endereço, telefone, fax, e-mail, se houver, da licitante; 

 

 7.2.2.    preço total, incluídos quaisquer tributos e eventuais descontos. 

 

  7.2.2.1.    O preço deverá ser expresso em reais, sendo que serão 

aceitas no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 

 

  7.2.2.2.     O preço ofertado deverá contemplar o valor total dos 

serviços, que corresponderá ao somatório do valor total da Planilha. 

 

  7.2.2.3.     Planilha de Orçamento (impressa, em formato PDF e em 

formato editável (Word ou Excel), contemplado ainda o valor total do BDI, orçados 

pela licitante, discriminados em algarismos e por extenso, de modo que nenhuma 

outra remuneração seja devida a qualquer hipótese de responsabilidade solidária 

pelo pagamento de toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente relacionada 

com a prestação dos serviços. 

 

  7.2.2.3.    Para efeito de julgamento, prevalecerá o valor por extenso, 

em caso de divergência entre este e o preço descrito em algarismos. Neste caso, 

caberá à Comissão de Licitações proceder à correção dos cálculos; 

 

 7.2.3.    validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos contados da data 

da abertura da licitação; 

 

 7.2.4.    planilha de composição dos preços unitários (impressa, em formato 

PDF e em formato editável (Word ou Excel) dos serviços orçados pela licitante 

correspondentes aos itens do orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

cujos preços forem alterados pelo licitante, bem como o respectivo valor total. 

 

  7.2.4.1.    Na hipótese do subitem 7.2.4, deverão estar 

compreendidos todos os preços de materiais, mão-de-obra, encargos sociais e 

trabalhistas, e demais despesas diretas. 



ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE PACAJÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/SEMED 
ADMINISTRAÇÃO: 2017/2020 

============================================================================= 

============================================================================= 
Avenida João Miranda dos Santos, 69, Novo Horizonte – CEP: 68485-000 

E-mail: semedlicpac@gmail.com 

7.3.    Deverá, ainda, acompanhar a proposta, dentro do envelope: 

 7.3.1.    Acervo Técnico: por meio de Atestado de Capacidade Técnica 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado de que a empresa 

executou serviços compatíveis ao objeto da presente licitação, em características e 

demais especificações, sob as penas da lei; 

 7.3.2.    Declaração de Visita Técnica e Vistoria do local da obra, assinada 

pelo técnico responsável da licitante, bem como atestada e assinada por servidor 

representante da Comissão Permanente de Licitação, nos termos do ANEXO V; 

 7.3.3.  Cronograma Físico-Financeiro; 

 7.3.4.  Composição do BDI. 

7.4.    A não observância de quaisquer exigências contidas nos itens 7.1 a 7.3 

implicará na DESCLASSIFICAÇÃO da proposta da licitante. 

7.5.    Todos os documentos expedidos pela licitante deverão constar em papel 

timbrado da empresa e ser subscritos por seu representante legal ou procurador, 

com identificação clara do subscritor (nome e RG). 

7.6.    Os documentos deverão estar com a sua validade em vigor na data da 

abertura das propostas. 

7.7.    A apresentação da proposta implica na aceitação tácita de todas as 

cláusulas e condições deste instrumento convocatório e seus anexos e a sujeição à 

legislação nele citada, bem como no comprometimento expresso da licitante do 

quanto ali declarado. 

 

VIII.    DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

 

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á na data, horário e local indicados no 

preâmbulo do presente Carta-convite, observados os seguintes procedimentos: 

a) cada licitante deverá apresentar à CPL seus documentos e a sua proposta 

em envelope distintos, lacrado e devidamente identificado, conforme exigido 

neste Convite. 

b) após encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro 

documento será recebido, nem serão permitidos quaisquer adendos, 

acréscimos ou esclarecimentos às propostas, salvo expressa solicitação da 

CPL. 



ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE PACAJÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/SEMED 
ADMINISTRAÇÃO: 2017/2020 

============================================================================= 

============================================================================= 
Avenida João Miranda dos Santos, 69, Novo Horizonte – CEP: 68485-000 

E-mail: semedlicpac@gmail.com 

c) na mesma data, ou em data posterior, previamente designada, da qual se 

dará ciência a todos os licitantes, realizará a CPL a abertura dos envelopes 

contendo a Habilitação que serão analisados e rubricados por todos, 

posteriormente será aberto os envelopes contendo as propostas dos licitantes, 

que serão lidas em voz pela CPL, analisados e rubricado por todos. 

d) Verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do Convite, 

promovendo-se à desclassificação das propostas desconformes ou 

incompatíveis. 

e) Julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios 

definidos neste instrumento. 

f) Deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação 

do objeto da licitação. 

 

8.2. Ultrapassada a fase de entrega das propostas, o licitante não poderá declinar de 

sua proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 

CPL. 

8.3. Todos os documentos e propostas serão examinados e rubricados pela CPL e 

pelos licitantes presentes, facultando-se o seu acompanhamento por quaisquer dos 

interessados. 

8.4. Faculta-se à CPL o direito de promover, em qualquer fase da licitação, diligência 

destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente 

da proposta. 

8.5. O resultado desta licitação será publicado no Diário Oficial, bem como no 

quadro de avisos da PMP. 

 

IX.     DO CRITÉRIO PARA CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO 

 

9.1. O julgamento e a classificação das propostas processar-se-á pelo critério de 

menor preço total ofertado, desde que atendidas as exigências deste instrumento 

convocatório e o interesse da Administração. 

9.2. Serão desclassificadas as propostas: 
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 9.2.1. que não atenderem as exigências deste instrumento convocatório, bem 

como as que estiverem incompletas ou com borrões, rasuras, entrelinhas, emendas, 

ressalvas ou omissões que, a critério da Comissão de Licitação, não permitam o seu 

entendimento ou comprometam seu conteúdo; 

 9.2.2. que estiverem com preços unitários de insumos  superiores aos 

constantes do orçamento da Prefeitura, excluída a parcela correspondente ao BDI, 

desde que o preço total também não ultrapasse ao constante daquele orçamento, 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, nos termos do que dispõem os artigos 44, § 3º 

e 48, § 1º, ambos da Lei federal nº 8.666/93; 

 

9.3. A Comissão de Licitação poderá notificar, a seu critério ou por recomendação 

dos Setores Competentes, para que, no prazo de 02 (dois) dias úteis, nos termos do 

inciso II do artigo 48 da Lei federal nº 8.666/93 e alterações, a(s) licitante(s) cuja(s) 

proposta(s) suscite(m) dúvida quanto à sua exequibilidade, para que comprove(m) a 

viabilidade de sua(s) proposta(s), a compatibilidade dos preços ofertados com os 

preços dos insumos e salários do mercado e respectivos encargos. No tocante aos 

materiais e às instalações de sua propriedade, poderá (ao) a(s) licitante(s) declarar 

(em), expressamente, que renuncia(m), parcial ou totalmente, à correspondente 

remuneração, de acordo com o disposto no parágrafo 3º do artigo 44 da Lei Federal 

nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

 9.3.1. Caso não atendida a notificação no prazo fixado, ou, atendida, se a sua 

análise revelar a inexequibilidade do preço ofertado, nos termos do disposto no § 3º 

do artigo 44 da Lei Federal n.º 8.666/93, a proposta ficará desclassificada. 

 

9.4. Caso todas as propostas sejam desclassificadas, a Administração poderá 

utilizar-se da previsão contida no § 3º do artigo 48 da Lei Federal n° 8.666/93: 

podendo fixar às licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de 

nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas.  

 

9.5. Verificada a absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, a Comissão de 

Licitação procederá ao desempate por sorteio, em ato público, para fins de 

classificação. 
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9.6. Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte aplica-se o 

disposto no § 1º do Art. 44, da Lei Complementar 123/2006. 

 

9.7. Procedida à classificação pela Comissão de Licitação, nos termos dos critérios 

de avaliação deste instrumento, e finda a fase recursal no termos da Cláusula X 

abaixo, o processo será encaminhado ao ordenador de despesas para, a seu 

critério, proceder à homologação do certame e à adjudicação do objeto, após o que 

será, oportunamente, a licitante vencedora convocada para celebração do ajuste, 

conforme minuta anexa. 

 

9.8. As dúvidas que surgirem durante as sessões serão resolvidas pela Comissão 

Julgadora, na presença dos participantes, ou relegadas para ulterior deliberação, a 

juízo do Presidente, devendo o fato constar de ata, em ambos os casos. 

 

X. DOS RECURSOS 

 

10.1. Os recursos eventualmente interpostos contra os atos praticados pela 

Administração serão processados de acordo com o artigo 109 e parágrafos da Lei 

Federal nº 8.666/93 e deverão ser protocolados no prazo legal, junto à Comissão de 

Licitação, no endereço constante da inicial deste edital, nos dias úteis. 

 

10.2. Após ouvidos os demais interessados, a CPL não desejando reconsiderar a 

decisão recorrida, deverá prestar as informações que entenda pertinentes, 

encaminhando-as, a seguir, à autoridade competente para o julgamento. 

 

10.3. Não serão conhecidos recursos ou impugnações enviados pelo correio, 

fac-símile, correio eletrônico, ou qualquer outro meio de comunicação, nem fora dos 

prazos legais. 
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XI.     DO AJUSTE 

 

11.1. As obrigações decorrentes desta licitação consubstanciar-se-ão no contrato a 

ser firmado com a licitante vencedora, conforme minuta anexa. 

 

11.2. O prazo para assinatura do contrato é de 03 (três) dias úteis contados a partir 

da convocação da(s) licitante(s) vencedora(s), sob pena de decair a adjudicatária do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções descritas na Cláusula XIV deste 

edital. 

 

 11.2.1.    O prazo a que se refere o subitem 11.2 poderá ser prorrogado uma 

vez, por igual período, desde que solicitado por escrito, durante seu transcurso, e 

ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 

 

11.3. O contrato deverá ser assinado pelo representante legal: diretor, sócio, ou 

procurador da empresa, mediante apresentação, respectivamente, do contrato social 

ou procuração e cédula de identidade. 

 

11.4. Havendo recusa da adjudicatária em formalizar o ajuste no prazo estabelecido, 

é facultado à Administração, sem embargo da aplicação das penalidades previstas 

em lei, convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, 

para, querendo, fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da primeira 

classificada. 

 

XII.    DAS PENALIDADES 

 

12.1. São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 

e demais normas pertinentes. 

 

12.2. Em ocorrendo recusa da adjudicatária em assinar o ajuste dentro do prazo 

estabelecido neste edital, será (ao) aplicada (s): 

 

 a) multa no valor correspondente a 15% (quinze inteiros por cento) sobre o 
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valor da proposta; 

 

 b)    pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar pelo 

prazo máximo de 02 (dois) anos com o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, a 

critério da Administração. 

 

12.3. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outras, 

podendo ser aplicadas concomitantemente, conforme dispõe o § 2º do artigo 87 da 

Lei Federal nº 8.666/93. 

 

12.4. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação da licitante apenada. A critério da Administração e em sendo possível, o 

valor devido será descontado da importância que a licitante tenha a receber do 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PACAJÁ. Não ocorrendo o pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, 

sujeitando a devedora ao processo executivo. 

 

XIII.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

 13.1.    As obrigações afetas à contratação estão previstas na minuta de 

contrato (ANEXO VI), parte integrante desse instrumento convocatório. 

 

XIV.    DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

14.1. Aplicam-se a esta licitação, ao ajuste dela decorrente, suas alterações e 

rescisão a legislação citada neste edital, bem como suas  disposições, inclusive no 

que se refere à execução ajustada e aos casos omissos. 

 

14.2. Modificar as condições do presente Convite, com fixação de novo prazo para 

a sua realização, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas; 

 

14.3. O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, através da(o) PREFEITURA 
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MUNICIPAL DE PACAJÁ, se reserva o direito de, a qualquer tempo e a seu 

exclusivo critério, motivadamente, adiar ou revogar a presente licitação, por razões 

de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, 

de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado, sem que isso represente motivo para que as licitantes pleiteiem 

qualquer tipo de indenização. 

 

14.4.    Com base no § 3º do artigo 43, da Lei Federal nº 8.666/93, é facultado à 

Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada 

a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

 

14.5. A constatação, no curso da presente licitação, de condutas, fraudes ou 

procedimentos que impliquem em atos contrários ao alcance dos fins nela 

objetivados, ensejarão a formulação de imediata representação ao Ministério Público 

Estadual, para que sejam adotadas providências tendentes à apuração dos fatos e 

instauração do competente procedimento criminal, sem prejuízo da abertura de 

processo administrativo para fins estabelecidos no Art. 88, II, da Lei n° 8.666/903. 

 

14.6. Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pela Comissão de 

Licitação, observados os preceitos de direito público e as disposições da Lei nº 

8.666/93. 

 

XV.  DOS ANEXOS 

15.1. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte integrante: 

 

ANEXO I: Projeto Básico; 

ANEXO II: Termo de Credenciamento; 

ANEXO III: Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;; 

ANEXO IV: Declaração do Cumprimento do Inciso XXXIII do Art. 7º da CF; 

ANEXO V: Declaração de Visita Técnica e Vistoria do Local; 

ANEXO VI: Minuta de Contrato. 
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CONVITE Nº 001-2020/03-SEMED 
 

ANEXO I 
 

ANEXO I – PROJETO BÁSICO 

 

 

1.  INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pretende contratar, com base na Lei Federal nº 

8.666/1993 e suas alterações posteriores, bem como a legislação correlata e demais exigências previstas neste 

Edital e seus Anexos, Contratação de pessoa jurídica do no ramo pertinente para fornecimento de mão de obra 

e reforma nas instalações do centro Educacional Elcione Barbalho, com localização na Avenida Magalhães 

Barata Bairro Alto Bonito, com base no Art. 22, III, Art. 23, I, a da Lei 8.666/93. 

 

funcionamento, não se vislumbra outra situação, que não seja a contratação de empresa especializada com 

emprego de mão-de-obra qualificada, materiais e tudo que for necessário para que esse serviço não sofra solução 

de continuidade, considerando que essas despesas operacionais são planejadas e consolidadas na proposta 

orçamentária anual. 

É preciso destacar ainda a importância do pleno funcionamento das instalações, dessa escola 

 

3. OBJETO  

 

3.1. OBJETO:  Contratação de pessoa jurídica do no ramo pertinente para fornecimento de mão de obra e 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. JUSTIFICATIVA  

 
2.1. Justifica-se tal contratação, diante dessa necessidade em manter os bens imóveis, em perfeito e ininterrupto 

reforma nas instalações do centro Educacional Elcione Barbalho, com localização na Avenida Magalhães 

Barata Bairro Alto Bonito, com base no Art. 22, III, Art. 23, I, a da Lei 8.666/93 conforme segue abaixo 

anexo projetos departamento de engenharia.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, definir tipos de materiais e descrever 

de forma clara os serviços a serem executados, bem como estabelecer normas para execução da obra de 

construção supracitada. 

A obra será executada de acordo com o estabelecido neste memorial, e nas quantidades 

especificadas em planilha, salvo alterações da elaboração dos projetos executivos, devidamente aprovados 

pela CONTRATADA. 

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão ser comprovadamente de boa 

qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em 

completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas 

Brasileiras.  

 

INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS  

No caso de divergências de interpretação entre documentos fornecidos, será obedecida a seguinte 

ordem de prioridades: 

 Em caso de divergências entre esta especificação e os desenhos/projetos fornecidos 

deverá ser consultada a CONTRATADA. 

 Em caso de divergência entre os projetos de datas diferentes, prevalecerão sempre os 

mais recentes. 

 As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala).  

 

FISCALIZAÇÃO E DOCUMENTOS DA OBRA  

Serão fornecidos pela CONTRATANTE todos os projetos executivos para execução da obra: planta 

arquitetônica da obra, projeto estrutural, hidráulico, sanitário, drenagem, elétrico, prevenção e combate a 

incêndio. 

O recolhimento de ART junto ao CREA-Pa para execução da obra será de competência do 

construtor, devendo uma das vias ser mantida na obra. 

O CONTRATANTE designará para acompanhamento das obras, engenheiros, arquitetos e seus 

prepostos, para exercerem a FISCALIZAÇÃO. 

A FISCALIZAÇÃO deverá orientar sobre questões técnicas burocráticas da obra, sem que isto 

implique em transferência de responsabilidade sobre a execução da obra, a qual será única e 

exclusivamente de competência do Construtor (CONTRATADO). 
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Obriga-se ainda o CONTRATADO a manter no canteiro de obras um livro denominado “DIÁRIO DE 

OBRAS”, onde se anotarão os serviços em execução no dia, condições do tempo e quaisquer outras 

anotações julgadas oportunas pelo CONTRATADO. 

A FISCALIZAÇÃO terá acesso direto a este livro, podendo também nele escrever tudo que julgar 

necessário, a qualquer tempo. Todas as comunicações e ordens de serviço, tanto do CONTRATADO, quanto 

da FISCALIZAÇÃO, só serão levadas em consideração se contidas no “DIÁRIO DE OBRAS”.  

 

CRITÉRIO DE SIMILARIDADE  

Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira qualidade, sendo rejeitados 

aqueles que não se enquadrarem nas especificações fornecidas. 

Serão aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a 

FISCALIZAÇÃO a respeito de sua utilização, devendo ser registrado no diário de obras. O CONTRATADO 

obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade do material ou equipamento proposto mediante a 

apresentação de laudos comprobatórios ou testes de ensaio, que atestem as mesmas características e 

mesmas especificações.  

 

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  

O CONTRATADO obriga-se a empregar todos os equipamentos e ferramentas necessárias à boa 

execução dos serviços. Para a sua utilização, deverão ser observadas todas as recomendações com relação à 

segurança do trabalho contidas nas normas do Ministério do Trabalho.  

O CONTRATADO deverá verificar periodicamente as condições de uso dos diversos equipamentos, 

não se admitindo atraso no cumprimento de etapas em função do mau funcionamento de qualquer 

equipamento. Os equipamentos somente poderão ser operados por profissionais especializados, a fim de se 

evitar acidentes.  

Caso seja necessário o uso de algum equipamento que não seja de propriedade do CONTRATADO, 

este será obrigado a sublocá-lo imediatamente, visando não se observar atrasos na execução dos serviços.  

 

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA  

O construtor se obriga a manter na obra todos os equipamentos de proteção individual - "E.P.I.” - 

necessários à execução dos serviços, sendo estes em bom estado de conservação.  Serão observadas as 

normas pertinentes ao assunto. Poderá ser exigida pelo CONTRATANTE, de acordo com o porte da obra, a 

presença em tempo integral no canteiro, de um profissional que seja efetivo membro da "CIPA". 
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Deverá ainda ser previsto no canteiro de obras a colocação de extintores de incêndio em locais 

estratégicos. Com relação ao transporte vertical, é terminantemente proibido o transporte simultâneo de 

pessoas e cargas no mesmo equipamento. 

Fica estabelecido ainda que o CONTRATANTE não possa ser responsabilizado por qualquer acidente 

ocorrido em execução de algum serviço da obra.  

 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL  

As obras serão obrigatoriamente dirigidas por engenheiro residente, podendo a pedido da 

FISCALIZAÇÃO, permanecer em tempo integral no canteiro de obras.  Pelo engenheiro residente deverão ser 

feitas todas as comunicações entre a FISCALIZAÇÃO e o CONTRATADO. Será obrigatória, também, a 

presença de um mestre-de-obras e/ou encarregado de obras com experiência comprovada, bem como 

profissionais para outras funções tais como vigilância, serviços de escritório, distribuição e guarda de 

ferramentas e outros mais necessários. 

Também poderá a FISCALIZAÇÃO a seu critério exigir a substituição de qualquer profissional que 

não esteja se portando de acordo com a posição que ocupa. 

Serão empregados profissionais em número compatível com o bom andamento dos serviços, de 

comum acordo com a FISCALIZAÇÃO.  A vigilância do canteiro de obras será de exclusiva competência do 

CONTRATADO, não cabendo ao CONTRATANTE nenhuma responsabilidade sob qualquer fato ocorrido neste 

sentido.  

 

LICENÇAS E FRANQUIAS  

O CONTRATADO será encarregado de obter todas as licenças necessárias ao início dos serviços, bem 

como pagamento de todas as taxas e emolumentos.  Incluímos neste item as despesas decorrentes do 

registro da obra no CREA, no INSS e outros, exigidos pela Municipalidade local. 

O CONTRATADO providenciará ainda os seguros de incêndio e riscos de engenharia, em Companhia 

de sua preferência. Será entregue ao CONTRATANTE, cópia da apólice destes seguros. Será de 

responsabilidade do CONTRATADO o pagamento de todas as multas, bem como o cumprimento de todas as 

exigências decorrentes da execução da obra. 

Ao final dos serviços, caberá ao construtor CONTRATADO a obtenção do "Habite-se", emitido pela 

Municipalidade local. Também deverão ser obtidos os certificados de aprovação de execução das 

Instalações prediais junto às concessionárias locais, assim como providenciada as ligações definitivas destas 

instalações. 
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O CONTRATADO estará obrigado a providenciar o atendimento a todas as exigências formuladas 

pelos órgãos, no prazo suficiente para não se verificar atraso na entrega da obra.  Após a obtenção de todas 

as declarações necessárias ao funcionamento da edificação, o construtor enviará os originais destas 

declarações ao Proprietário. Somente após este procedimento será possível dar a obra por encerrada.  

 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

A limpeza do terreno na área a ser edificada deverá ser a primeira providência a ser tomada. 

A limpeza a que se refere este item consiste na remoção de elementos tais como entulhos 

provenientes da demolição da construção anteriormente existente no local, matéria orgânica, etc., além dos 

serviços de capina, destocamento de arbustos e eventual queima de resíduos. 

Os serviços de locação da obra somente poderão ser iniciados após a conclusão da limpeza do 

terreno, para execução dos serviços de construção do prédio e urbanização.  

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes do projeto 

arquitetônico - desenhos de Arquitetura, bem como a estas especificações. 

Todos os detalhes de serviços constantes dos desenhos e não mencionados nas Especificações, 

assim como todos os detalhes de serviços mencionados nas Especificações que não constarem dos 

desenhos, serão interpretados como fazendo parte do projeto. 

 

PASSARELAS  

 A Cobertura da passarela será executada com telha de barro tipo plan. A estrutura de telhado é 

composta de terças, caibros e ripamento em madeira de lei. A madeira a ser empregada na estrutura de 

cobertura deverá possuir certificação de origem, sendo vedado o emprego de madeira ilegal. 

 

PAREDES E PAINÉIS  

As alvenarias de elevação serão executadas com tijolo cerâmico 06 furos, dimensões 9,00 x 19,00 x 

19,00 cm, com assente de 1 e ½ vez, com argamassa mista no  traço 1:6 (cimento e areia),  junta 12 mm, 

observando o  nivelamento  de  fiadas, e prumo. Os materiais deverão ser de primeira qualidade. 

As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terão espessura máxima 

de 1,5 cm e serão rebaixadas à ponta de colher para que o reboco adira perfeitamente. O cunhamento será 

feito com tijolo comum. 

Serão executadas vergas e contra vergas de concreto armado, seção 0,10 x 0,12 cm, com transpasse 

além da medida do vão, não inferior a 20 cm para cada lado, na parte superior e inferior para as janelas, e 

na parte superior para as portas; 
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A ligação da alvenaria com concreto armado em pilares será executada através de esperas de ferro 

diâmetro 4,2 mm previamente fixados a cada 38 cm, que corresponde a duas fiadas de tijolos. 

Assentamento de elemento vazado de concreto em alvenaria 7x50x50cm, argamassa cimento e 

areia, traço 1:4. 

A ligação entre os elementos vazados e parede deverá ser feita com argamassa. Os elementos 

vazados deverão ser assentados de tal forma que os furos não permitam a entrada das águas da chuva para 

o interior do espaço construído. O traço deverá ser determinado em função das características dos materiais 

locais. Como dosagem inicial, recomenda-se a proporção 1:4 em volume, sendo uma parte de cimento e três 

partes de areia média. O traço deverá ser ajustado experimentalmente, observando-se a característica da 

argamassa quanto a trabalhabilidade. Adições poderão ser utilizadas, desde que tenham compatibilidade 

com os aglomerantes empregados na fabricação da argamassa e com o elemento vazado.  

 

ESQUADRIAS 

Os serviços de serralheria serão executados de acordo com as normas indicadas para esse tipo de 

serviço e conforme detalhes definidos pelo projeto de arquitetura; 

Todos os materiais utilizados na confecção das esquadrias deverão ser de procedência idônea, e 

acabados de maneira a que não apresentem rebarbas ou saliências capazes de obstar o funcionamento da 

abertura ou causar danos físicos ao usuário. 

Todas as esquadrias metálicas deverão ter pintura anticorrosiva a base de zarcão laranja e posterior 

pintura esmalte sintético no mínimo em 02 demãos, exceto onde especificado em contrário nos projetos 

arquitetônicos.  

 

REVESTIMENTOS 

Toda superfície de alvenaria e de concreto da meso-estrutura a ser revestida deverá ter chapisco de 

aderência com argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura de 5 mm. 

O revestimento das paredes, será do tipo massa única usando argamassa mista de cimento e areia 

no traço 1:2:8 com 20mm  de  espessura,  e  com acabamento  esponjado.  

 

PISOS 

Para o assentamento de piso cerâmico, deverá proceder à regularização do lastro de concreto com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:4. 
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Todas as peças cerâmicas deverão ser assentadas com argamassa pronta de fabricante idôneo. 

Depois de terminada a pega da argamassa será verificada a perfeita colocação das peças, percutindo-as e 

fazendo a substituição das peças que denotarem pouca aderência. As juntas não devem exceder 3 mm.  

O piso será cerâmico esmaltado de primeira qualidade, PEI 04, nas cores e dimensões estabelecidas 

em projeto arquitetônico, assentado com argamassa colante, uso interno, inclusive rejuntamento cor clara. 

Após a concretagem, manter o piso úmido por 4 dias, evitando o trânsito sobre o mesmo. 

 

PINTURA 

A pintura será executada no melhor nível de qualidade, oferecendo acabamento perfeito.  

A pintura das paredes será executada com tinta látex de 1ª linha (Renner, Coral ou Suvinil) em duas 

demãos, mediante preparo prévio, limpeza, lixamento, emassamento e aplicação de 01 demão de liquido 

selador pigmentado.  

Cor da pintura será definida pela SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Todos os materiais deverão ser de primeira linha, atendendo às especificações de qualidade, 

funcionamento e projeto conforme normas técnicas vigentes. Caso algum material ou equipamento não 

atenda às condições técnicas, deverá ser rejeitado. Os serviços relacionados com a entrada de energia, bem 

como a execução da instalação de Entrada de Energia deverão obedecer aos padrões da concessionária de 

energia local (REDE CELPA), conforme Tabela de Dimensionamento da entrada de serviço, tipo de 

fornecimento. 

Os eletrodutos nas peças estruturais de concreto armado serão posicionados de modo a não 

suportarem esforços não previstos, conforme disposição da NBR 5410.  

Eletrodutos e materiais que não atendem a especificação de ANTICHAMA, somente poderão ser utilizados 

quando envolvidos por material isolante não propagante de chamas e devidamente inspecionado e 

aprovado pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Pacajá. 

Deverão ser utilizadas caixas: 

 Nos pontos de entrada e saída dos condutores; 

 Nos pontos de emenda ou derivação dos condutores; 

 Nos pontos de instalação de aparelhos ou dispositivos; 

 Nas divisões dos eletrodutos; 

 Em cada trecho contínuo, de quinze metros de eletrodutos, para facilitar a passagem ou 

substituição de condutores. 
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As caixas embutidas nas paredes deverão facear o revestimento da alvenaria; serão niveladas e 

aprumadas de modo a não provocar excessiva profundidade depois do revestimento. 

As caixas deverão ser fixadas de modo firme e permanente às paredes, presa a pontos dos 

condutos por meio de arruelas de fixação e buchas apropriadas, de modo a obter uma ligação perfeita e de 

boa condutibilidade entre todos os condutos e respectivas caixas; deverão também ser providas de tampas 

apropriadas, com espaço suficiente para que os condutores e suas emendas caibam folgadamente dentro 

das caixas depois de colocadas as tampas. 

As caixas com interruptores e tomadas deverão ser fechadas por espelhos, que completam a 

montagem desses dispositivos. As diferentes caixas de uma mesma sala serão perfeitamente alinhadas e 

dispostas de forma a apresentar uniformidade no seu conjunto. 

A enfiação só poderá ser executada após a conclusão dos seguintes serviços: 

 Telhado ou impermeabilização de cobertura; 

 Revestimento de argamassa; 

 Colocação de portas, janelas e vedação que impeça a penetração de chuva; 

 Pavimentação que leve argamassa. 

As luminárias serão do tipo calha comercial com lâmpadas led de 50W, conforme  indicação em 

projeto,  nas  quantidades  e  posições  descritas  em  projeto. 

Recebimento das instalações elétricas estará condicionado à aprovação dos materiais, dos equipamentos e 

da execução dos serviços pela Fiscalização. Além disso, as instalações elétricas somente poderão ser 

recebidas quando entregues em perfeitas condições de funcionamento, comprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

As instalações elétricas só poderão ser executadas com materiais e equipamentos examinados e 

aprovados pela FISCALIZAÇÃO. A execução será inspecionada durante todas as fases de execução, bem 

como após a conclusão, para comprovar o cumprimento das exigências do contrato e desta Prática. 

Eventuais alterações em relação ao projeto somente poderão ser aceitas se aprovadas pela FISCALIZAÇÃO e 

notificadas ao autor do projeto.  A aprovação acima referida não isentará a Contratada de sua 

responsabilidade. 

A FISCALIZAÇÃO efetuará a inspeção de recebimento das instalações, conforme prescrição do 

capítulo 7 da NBR 5410. Serão examinados todos os materiais, aparelhos e equipamentos instalados, no que 

se refere às especificações e perfeito estado. 

Será verificada a instalação dos condutores no que se refere a bitolas, aperto dos terminais e 

resistência de isolamento, cujo valor deverá seguir a tabela 81 do anexo J da NBR 5410.  
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INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Serão executados dentro dos padrões mínimos permitidos pela ABNT, e obedecendo ao projeto 

executivo aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

As tubulações hidráulicas de alimentação e distribuição de água fria serão de PVC rígido, soldável, 

inclusive conexões, ambos de primeira qualidade, e executados conforme projeto elaborado pela 

CONTRATANTE. 

Os aparelhos sanitários de louça, os respectivos metais e os aparelhos de ligação serão de materiais 

de primeira qualidade.  

 

APARELHOS, LOUÇAS, METÁIS E APARELHOS SANITÁRIOS  

A execução de todos os serviços ou materiais obedecerá ao projeto executivo e ou Especificação 

Técnica e com relação a quantidades deverão ser de conformidade com a planilha de quantidades e preços. 

 

INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

Fornecimento e instalação de extintor de incêndio pó químico seco, capacidade 6 kg. 

Fornecimento e instalação de luminária de emergência fluorescente, com 2 lâmpadas, de 8W. 

 

LIMPEZA DA OBRA 

Será de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de material e limpeza do local de 

trabalho. 

Os serviços de limpeza geral deverão ser executados com todo cuidado a fim de não se danificar os 

elementos da construção. A limpeza fina de um compartimento só será executada após a conclusão de 

todos os serviços a serem efetuados neste, sendo que após o término da limpeza, o ambiente será trancado 

com chave, sendo impedido o acesso ao local. 

Ainda ao término da obra, será procedida uma rigorosa verificação final do funcionamento e 

condições dos diversos elementos que compõem a obra, cabendo ao CONTRATADO refazer ou recuperar os 

danos verificados. 

A limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos será feita com o uso de ácido muriático diluído em 

água na proporção necessária. As ferragens deverão ser limpas com palha de aço e algum polidor para 

cromados.  

 

 

 
Eng. Civil Thalyson Felipe I. A. Sandim 

    CREA - RN nº 151812172-1 
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CONVITE Nº 001/2020-03/SEMED 
 
 
 

ANEXO II – CARTA-CREDENCIAL 
(MODELO) 

 
 
 
À: Comissão Permanente de Licitação 
 
Ref: Edital de CONVITE Nº 001/2020-03/SEMED.  
 
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica do no ramo pertinente para 

fornecimento de mão de obra e reforma nas instalações do centro Educacional 

Elcione Barbalho, com localização na Avenida Magalhães Barata Bairro Alto 

Bonito. 

Prezados Senhores, 
 

O abaixo assinado (inserir o nome completo), carteira de identidade ou 
equivalente (inserir o número e órgão emissor), na qualidade de responsável legal 
pela Licitante (inserir nome da licitante), vem, pela presente, informar a V. Sra. que 
o senhor (inserir o nome completo), carteira de identidade (inserir o número e 
órgão emissor), é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de 
abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, para 
assinar as atas e demais documentos e poderes para renunciar prazos recursais a 
que se referir à licitação em epígrafe. 
 

 
(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de 2020. 

 
 
 
 

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsável legal) 
(Nome, RG n° e assinatura do representante legal) 

 
 
 
 

Obs.: firma reconhecida do responsável legal 
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ANEXO III – CONVITE  N° 001/2020-03-SEMED 

 

CONVITE N° 001/2020-03-SEMED 

 

A. Comissão Permanente de licitação-SEMED 

 

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica do no ramo pertinente para 

fornecimento de mão de obra e reforma nas instalações do centro Educacional 

Elcione Barbalho, com localização na Avenida Magalhães Barata Bairro Alto 

Bonito. 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

(CASO SE ENQUADRE) 

 

 

 O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo, CPF, RG e endereço 

completo), representante legalmente constituído da Licitante (inserir os dados da Licitante, 

razão social, CNPJ e endereço completo), DECLARA em atendimento ao Edital do Convite 

nº 001-2020-03-SEMED. , sob as penas da lei, para fins do disposto no art.3º da Lei 

Complementar 123/2006, que: 

 

a) Se enquadra como (  ) MICROEMPRESA-ME ou (  ) EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE-EPP; 

 

b) A receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I e II do art. 3º 

da Lei Complementar 123/2006; 

 

c) Não tem nenhum dos impedimentos do §4º do art.3º da mesma lei, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Local e data ____________________ 

 

 

 

______________________________________ 

Nome e CPF do representante legal da empresa 
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CONVITE N° 001/2020-03-SEMED 

 
 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º 
DA CF 

(MODELO) 
 
 
À Comissão Permanente de Licitação-SEMED. 
 
Ref: Edital de CONVITE Nº 001/2020-03/SEMED – MUNICÍPIO DE PACAJÁ.  
 
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica do no ramo pertinente para 

fornecimento de mão de obra e reforma nas instalações do centro Educacional 

Elcione Barbalho, com localização na Avenida Magalhães Barata Bairro Alto 

Bonito. 

 

 

 
 O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo, CPF, RG e 
endereço completo), representante legalmente constituído da Licitante (inserir os 
dados da Licitante, razão social, CNPJ e endereço completo), DECLARA, em 
atendimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal/88 que 
não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 14 (quatorze) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz. 
 
 
 
 
 

Local e data ____________________ 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
nome e CPF do representante legal da empresa 

 
 
 
 
 
Obs: se o licitante possuir menores de 16 anos na condição de aprendizes deverá 
declarar expressamente. 
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CONVITE N° 001/2020-03-SEMED 
 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA E VISTORIA DO LOCAL 
(MODELO) 

 
 

Ref: Edital de CONVITE Nº 001/2020-03-SEMED..  
 
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica do no ramo pertinente para 

fornecimento de mão de obra e reforma nas instalações do centro Educacional 

Elcione Barbalho, com localização na Avenida Magalhães Barata Bairro Alto 

Bonito. 

 
   
Atestamos que a(o) Sr(a). .............................., Engenheira(o) Civil, portador(a) da 
Carteira de Identidade nº. ............ CREA/CAU....., Responsável Técnico (RT) da 
empresa......................,inscrita no CNPJ nº..............................., conforme determina 
o item 10 do edital de CONVITE Nº 001/2020-03/SEMED a mesma efetuou visita “in 
loco” às xx:xx horas do dia ...../....../2020 no local a ser realizado os serviços objeto 
da licitação em epígrafe, e que a(o) mesma(o) tomou conhecimento  de todos os 
aspectos que possam  influir direta e indiretamente na formulação da proposta 
financeira e execução dos serviços. 
 

 
Pacajá/PA, xx de xxxx de 2020. 

 
 

___________________________________ 
Presidente ou Comissão Permanente de Licitação 

Decreto n° 011/2020 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Eng. xxxxxxxxxxxxxxxxx 

CREA/PA ............ 
Empresa: ........... 
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CONVITE Nº 001/2020-03/SEMED 
 

 
ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO 

 
 
CONTRATO Nº ............./2020      
 
 

O Município de PACAJÁ, através da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato 

denominado CONTRATANTE, localizado na Avenida João Miranda dos Santos, nº 69, inscrito no 

CNPJ (MF) sob o nº 28.533.284/0001-09, representado pelo(a) Sr.(a) JACIANE SOUSA OLIVEIRA, 

e, de outro lado a ___________________, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº _________________, 

estabelecida na ____________________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 

neste ato representada por ____________________,  de acordo com a representação legal que lhe é 

outorgada por  têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Contrato, de conformidade com a 

CONVITE nº 01/2020-03/SMED e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se 

CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 8.666/93 e alterações 

posteriores, mediante as Cláusulas que se seguem: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

 1. O presente Contrato tem como objeto a Contratação de pessoa jurídica do no ramo 

pertinente para fornecimento de mão de obra e reforma nas instalações do centro Educacional Elcione 

Barbalho. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 

 

 1.  Os serviços ora contratados  compreendem as especificações, descritas nos Anexos do 

edital da CONVITE nº 01/2020-03/SEMED, partes integrantes deste Contrato. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

 

 1. O valor total deste Contrato é de R$ ............... (....................................................), 

discriminado de acordo com a planilha integrante da proposta de preços e o cronograma físico-

financeiro apresentados pela CONTRATADA. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 1. Os serviços deverão ser executados em 90 dias. 

 

  1.1 -  O prazo para início dos serviços será de até 5 (cinco) dias, contados do 

recebimento da Ordem de Serviço expedida pela CONTRATANTE e o de conclusão, será de acordo  

com o proposto pela CONTRATADA, se inferior ao máximo definido no caput desta Cláusula; 

 

 2. O prazo de garantia dos serviços deverá ser de 5 anos, contados do Termo de Recebimento 

Definitivo a ser emitido por Comissão designada pela autoridade competente. 
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CLÁUSULA QUINTA - DO AMPARO LEGAL 

 

 1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização da CONVITE  nº  01/2020-

03/SMED. 

 

 2. Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado 

no processo licitatório nº  01/2020-03/SEMED, tomando como base o disposto no artigo 45, parágrafo 

1°,inciso I, da Lei n° 8.666/93. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA 

 

 1. Será exigida da CONTRATADA a apresentação à Administração do CONTRATANTE, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura deste Contrato, comprovante de 

prestação de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global de sua proposta, mediante 

a opção por uma das seguintes modalidades: 

 

  1.1 - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

 

   1.1.1 - a garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em 

caderneta de poupança em favor da CONTRATANTE; 

 

  1.2 - seguro-garantia; 

 

  1.3 - fiança bancária. 

 

 2.  No caso de rescisão deste Contrato, por culpa da CONTRATADA, não será devolvida a 

garantia, responsabilizando-se a CONTRATADA por perdas e danos causados ao CONTRATANTE, 

além de sujeitar-se a outras penalidades previstas na lei. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

 1. A execução deste Contrato, bem como, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas 

contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da 

Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 

8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal.  

 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE 

 

 1. A vigência deste Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigerá até 31 de 

Dezembro de 2020, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e 

incluir o último. 

 

CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

 

 1. Caberá à CONTRATANTE: 

 

  1.1 - permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da prestação 

dos serviços de reforma e adequação; 

 

  1.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 

preposto ou responsável técnico da CONTRATADA; 

 

  1.3 - acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços de reforma e adequação, por 
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intermédio da Comissão para tanto formalmente designada; 

 

  1.4 - autorizar quaisquer serviços pertinentes ao objeto deste contrato, decorrentes de 

imprevistos durante a sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido e 

aprovado pelo Município de PACAJÁ, desde que comprovada a necessidade deles; 

 

  1.5 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as 

orientações passadas pela CONTRATANTE ou com as especificações constantes dos Anexos do 

Edital da CONVITE nº 01/2020-03/SEMED; 

 

  1.6 - solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações 

constantes dos Anexos do Edital da CONVITE nº 01/2020-03/SEMED; 

 

  1.7 - atestar as nota fiscal/faturas correspondentes e fiscalizar o serviço, por 

intermédio de servidor da CONTRATANTE, especialmente designado para esse fim. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

 

 1. Caberá à CONTRATADA, além dos encargos previstos nos Anexos do Edital da 

CONVITE  nº 01/2020-03/SEMED: 

 

  1.1 - ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas 

decorrentes da execução dos serviços objeto deste contrato, tais  como: 

 

   a) salários; 

   b) seguros de acidente; 

   c) taxas, impostos e contribuições; 

   d) indenizações; 

   e) vales-refeição; 

   f) vales-transporte; e 

   g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

 

  1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da 

CONTRATANTE, porém, sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

 

  1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo 

substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às 

normas disciplinares da CONTRATANTE; 

 

  1.4 - responder pelos danos causados diretamente à Administração da 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução da reforma e 

adequação, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 

pela CONTRATANTE; 

 

  1.5 - responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de 

propriedade da CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados 

durante a execução ddos serviços; 

 

  1.6 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que 

praticada por seus empregados na execução dos serviços ou no recinto da CONTRATANTE; 

 

  1.7 - assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, 

estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar; 
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  1.8 - verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços: 

 

   a) no caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, 

transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à CONTRATADA formular 

imediata comunicação escrita à CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos ao perfeito 

desenvolvimento dos serviços. 

 

  1.9 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou 

em parte, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias ou no prazo para tanto 

estabelecido pela fiscalização; 

 

  1.10 - providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução dos 

serviços, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente; 

 

  1.11 - fornecer instalações adequadas para a fiscalização dos serviços de reforma e 

adequação; 

 

  1.12 - instalar uma placa de identificação da obra com os dados necessários e na forma 

da legislação pertinente; 

 

  1.13 - remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do 

local da obra, durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu final; 

 

  1.14 - prestar a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente Contrato, 

conforme o disposto no § 1º do art. 56 da Lei n° 8.666/93; 

 

  1.15 - permitir, aos técnicos da CONTRATANTE e àqueles por ele formalmente 

indicados, acesso às suas instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais 

relacionados com o objeto; 

 

  1.16 - comunicar à Administração da CONTRATANTE, por escrito, qualquer 

anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

 

  1.17 - responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do 

canteiro de obras, vigilância, organização e manutenção do esquema de prevenção de incêndio, bem 

como outras construções provisórias necessárias, conforme previsto nas Especificações Técnicas 

constantes do Edital da CONVITE nº 01/2020-03/SEMED; 

 

  1.18 - responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, 

materiais e serviços pela CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição; 

 

  1.19 - responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços 

contratados, bem como por ensaios, testes ou provas necessários, inclusive os mal executados; 

 

  1.20 - providenciar, às suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos 

materiais apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, quando do uso de 

similar ao descrito nas Especificações Técnicas constantes do Edital da CONVITE nº 01/2020-

03/SEMED, sempre que a fiscalização da CONTRATANTE julgar necessário; 

 

  1.21 - exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem 

realizados, apresentando-a à Unidade de fiscalização da CONTRATANTE, quando solicitado; 

 

  1.22 - responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços 

contratados, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar 
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andamento conveniente dos trabalhos; 

 

  1.23 - submeter à aprovação da Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, o(s) 

nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, 

porventura, venha a substituir o originalmente indicado; 

 

  1.24 - garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, 

contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do 

Código Civil Brasileiro; 

 

  1.25 - durante o período de garantia de que tratam os itens 1.24 e desta Cláusula, a 

CONTRATADA deverá, sob pena de ser incluída no cadastro de empresas suspensas de participar em 

licitação realizada pelo CONTRATANTE, atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial; e 

 

  1.26 - manter, durante toda a execução dos serviços de reforma e adequação, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na CONVITE nº 01/2020-03/SEMED. 

 

 2. Caberá, ainda, à CONTRATADA, como parte de suas obrigações: 

 

  2.1 - efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia - CREA; 

 

  2.2 - indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos; 

 

  2.3 - remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra; 

e 

 

  2.4 - cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do 

Trabalho. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E 

FISCAIS 

 

 1. À CONTRATADA caberá, ainda: 

 

  1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, 

vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

 

  1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, 

forem vítimas os seus empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos serviços ou em 

conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE; 

 

  1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionados à execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 

continência; e 

 

  1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes 

da execução deste Contrato. 

 

 2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO SEMED  

ADMINISTRAÇÃO: 2017/2020 
============================================================================= 

============================================================================= 
Avenida João Miranda dos Santos, 69, Novo Horizonte – CEP: 68485-000 

E-mail: semedlicpac@gmail.com 

 

Condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da 

CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual CONTRATADA 

renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a 

CONTRATANTE. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

 

 1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

 

  1.1 - é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de 

Pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste contrato; 

 

  1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste 

Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE; e 

 

  1.3 - é vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste Contrato; 

 

   1.3.1 - a subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente 

autorizada pela Administração da CONTRATANTE. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 1. Caberá à CONTRATADA providenciar, junto ao CREA, a devida Anotação de 

Responsabilidade Técnica-ART relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com a 

legislação vigente. 

 

 2. O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal com 

a CONTRATADA e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame licitatório da CONVITE 

nº 01/2020-03/SEMED. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

 1. Durante o período de vigência deste Contrato, a execução dos serviços de reforma e 

adequação serão acompanhados e fiscalizados por Comissão da CONTRATANTE, para tanto 

instituída, permitida a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a 

essa atribuição, devendo: 

 

  1.1 - promover as avaliações das etapas executadas, observando o disposto no 

Cronograma Físico-Financeiro; e 

 

  1.2 - atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos deste 

Contrato, para efeito de pagamento. 

 

 2. Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o Titular da  CONTRATANTE 

ou outro servidor devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo 

executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária. 

 

 3. A CONTRATADA deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da Administração 

da CONTRATANTE, durante o período de vigência deste Contrato, para representá-la sempre que for 

necessário. 
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 4. A CONTRATADA deverá manter no local da obra, durante a sua execução, 01 (um) 

engenheiro inscrito no CREA e aceito pela Administração da CONTRATANTE, que na ausência do 

responsável técnico, se não for o próprio, para representá-la sempre que for necessário. 

 

 5. O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. 

 

 6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da 

CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DA REFORMA 

 

 1. Após concluído, o objeto deste contrato será recebido provisoriamente pela Administração 

do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 10 (dez) 

dias úteis contados do recebimento da comunicação escrita encaminhada pela CONTRATADA à 

CONTRATANTE. 

 

 2. O recebimento definitivo do objeto deste contrato será efetuado por Comissão designada 

pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do 

prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, necessário à observação, ou à vistoria que comprove a 

adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93. 

 

 3. Os serviços somente serão considerado concluídos e em condições de ser recebidos, após 

cumpridas todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusão pela 

CONTRATANTE. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA - DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 1. A atestação das notas fiscais/faturas referente às etapas dos serviços executados objeto deste 

Contrato caberá ao CONTRATANTE ou a servidor designado para esse fim. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DESPESA 

 

 1. A despesa com a execução dos serviços objeto deste Contrato, mediante a emissão de notas 

de empenho, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2020 Atividade 0407.123610231.2.029 

Manutenção do Salário Educação ( QSE) Repasse a Estado/Municipio, Classificação econômica 

4.4.90.51.00 Obras e instalações. 

 

  1.1 - A despesa para os anos subseqüentes, quando for o caso, será alocada à dotação 

orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, na Lei 

Orçamentária do Município. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO PAGAMENTO 

 

 1. Obedecido o Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitará à 

CONTRATANTE a medição dos trabalhos executados. Uma vez medidos os serviços pela 

fiscalização, a CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura de serviços para liquidação e pagamento 

da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta correnteou cheque 

nominal ao credor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos na 

CONTRATANTE. 
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  1.1 - Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização; 

 

  1.2 - as medições serão efetuadas pela fiscalização, obedecendo-se o seguinte: 

 

   1.2.1 - quinzenalmente, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, 

quando serão feitas as medições pela Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, considerando-se 

os serviços efetivamente executados e por ela aprovados, tomando por base as especificações e os 

desenhos do projeto; 

 

   1.2.2 - serão emitidos os Boletins de Medição dos Serviços, em duas vias, que 

deverão ser assinadas com o De acordo do Responsável Técnico, o qual ficará com uma das vias; 

 

   1.2.3 - as medições deverão ser solicitadas pela CONTRATADA até o 3º 

(terceiro) dia útil do mês subsequente e a fiscalização terá 02 (dois) dias úteis para executar a medição. 

 

  1.3 - A critério da fiscalização e no exclusivo interesse da CONTRATANTE, as 

medições poderão ser feitas considerando-se os materiais e equipamentos fornecidos e depositados no 

canteiro da obra. Neste caso, o valor a ser levado em conta para efeito de pagamento será o custo dos 

materiais e equipamentos constante das composições de custos unitários apresentadas pela 

CONTRATADA: 

 

   1.3.1- entende-se por custo a cotação de preço apresentada pela 

CONTRATADA na CONVITE nº 01/2020-03/SEMED, menos o BDI contratual; e 

 

   1.3.2- o BDI relativo aos materiais e equipamentos, bem, ainda, a parcela dos 

serviços relativos à mão-de-obra e respectivo BDI, serão pagos após a efetiva e completa aplicação 

dos materiais e instalação dos equipamentos. 

 

  1.4 - as notas fiscais/faturas deverão ser emitidas e entregues pela CONTRATADA à 

CONTRATANTE, para fins de liquidação e pagamento, até o dia 22 de cada mês, de forma a garantir 

o recolhimento das importâncias retidas relativas à contribuição previdenciária no prazo estabelecido 

na alínea "b", inciso I, artigo 30, da Lei nº 8.212/91. 

 

   1.4.1 - No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues à 

CONTRATANTE em data posterior à indicada no item anterior será imputado à CONTRATADA o 

pagamento dos eventuais encargos moratórios decorrentes. 

 

  1.5 - O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a 

apresentação da nota fiscal/fatura atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei 

nº 8.666/93, e verificação da regularidade da CONTRATADA junto à Seguridade Social - CND e ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF. 

 

 2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer, se acompanhada dos 

comprovantes dos seguintes documentos: 

 

  2.1 - Registro da obra no CREA; 

 

  2.2 - Matrícula da obra no INSS; e 

 

  2.3 - Relação dos Empregados - RE. 

 

 3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os 

serviços executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em perfeitas condições 

de funcionamento ou de acordo com as especificações apresentadas e aceitas. 
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 4. A CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a 

multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos deste Contrato. 

 

 5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, 

compensação financeira ou aplicação de penalidade à CONTRATANTE. 

 

 6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira 

devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo 

adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP 

 

Onde: 

 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

 

I = taxa de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

 I = (TX/100)      I = (6/100)     I = 0,00016438 

     --------          ------- 

       365               365 

 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

  6.1 - A compensação financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota 

fiscal seguinte ao da ocorrência. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

 1. O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 

8.666/93, desde que haja interesse da Administração da CONTRATANTE, com a apresentação das 

devidas justificativas, adequadas a este Contrato. 

 

 2. A CONTRATANTE poderá alterar unilateralmente este contrato nos seguintes casos: 

 

  2.1 - quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 

adequação técnica aos seus objetivos; e 

 

  2.2 - quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 

acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de 

Licitações. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 

 

 1. No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste 

Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme 

disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 

  1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor 

contratado; e 
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  1.2 - nenhum acréscimo poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula; e 

 

  1.3 - nenhuma supressão poderá exceder 25% do valor inicial atualizado do contrato, 

salvo as supressões resultantes do acordo celebrado entre as partes. 

 

 2. Em caso de supressão dos serviços, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e 

posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela CONTRATANTE pelos custos de aquisição 

regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos 

eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

 

 1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações 

estabelecidas neste Contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) 

por dia e por ocorrência sobre o valor total deste Contrato, até o máximo de 10% (dez por cento), 

recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez comunicada oficialmente. 

 

 2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

  2.1 - advertência; 

 

  2.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de 

inexecução deste Contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial; 

 

  2.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração da CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 

  2.4 - 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 prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no subitem anterior. 

 

 3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às 

penalidades tratadas no item anterior: 

 

  3.1 - pela não apresentação da apólice de seguro contra riscos de engenharia, conforme 

disposto na Cláusula Sexta; 

 

  3.2 - pelo atraso na execução da obra, em relação ao prazo proposto e aceito; 

 

  3.3 - pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico-

Financeiro; 

 

  3.4 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução da 

obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) 

dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data da rejeição; e 

 

  3.5 - pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a 

medida não se efetivar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela 

fiscalização, contado da data de rejeição. 

 

  3.6 - pelo descumprimento de alguma das Cláusulas e dos prazos estipulados neste 
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Contrato e em sua proposta. 

 

 4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de 

sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no que couber, às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 

 

 5. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e 

aceitos pela Administração da CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 

desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 

 6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento 

de contratar com a Administração da CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as 

de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

 

 1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 

artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

 

  1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

 

 2. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

 

  2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração da CONTRATANTE, 

nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a 

CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

 

  2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 

desde que haja conveniência para a Administração da CONTRATANTE; e 

 

  2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 

 3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS 

 

 1. As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes do Edital da 

CONVITE nº 01/2020-03/SEMED, serão resolvidas pela CONTRATANTE. 

 

 2. Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo a 

CONTRATADA estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada serviços 

constantes das Especificações. 

 

 3. A CONTRATADA ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados nas 

especificações, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA 

CONTRATADA 

 

 1. Este Contrato fica vinculado aos termos da CONVITE n.º  01/2020-03/SEMED, cuja 

realização decorre da autorização da CONTRATANTE, constante do processo licitatório n.º 01/2020-
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03/SEMED, e aos termos das propostas da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO FORO 

 

 1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas na Comarca do Município de PACAJÁ, com exclusão de 

qualquer outro,  por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, Inciso I, alínea 

"d" da Constituição Federal. 

 

 2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) 

vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos 

representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

 

 

 PACAJÁ - PA, em ___ de ______________ de ____ 

 

 

          ______________________           ____________________  

             CONTRATANTE                     CONTRATADA(O) 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

1. ___________________________ 

 

 

2. ___________________________ 
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