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EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021-PMP
Processo Administrativo nº. 003/2021-PMP
O MUNICÍPIO DE PACAJÁ, através da Comissão Permanente de Licitação, instituída
pelo Decreto nº. 190/2021, de 02 de dezembro de 2021, torna público para o
conhecimento de todos os interessados que realizará licitação, na forma TOMADA
DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, no regime de empreitada global de
material e mão de obra, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. O
procedimento licitatório obedecerá à Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações
posteriores e a Lei Federal nº Lei Complementar nº. 123/2006, bem como á legislação
correlata e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.
TIPO:
REGIME:

MENOR PREÇO GLOBAL
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE
OBRA)

ABERTURA:

04/01/2022, às 08:00 horas, no Departamento de Licitação, sediada
na Avenida João Miranda dos Santos, nº 67, Bairro Novo Horizonte,
CEP: 68485-000, Pacajá/PA. Decorridos 10 (dez) minutos do horário
acima estabelecido, o Presidente 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, a abertura da licitação ocorrerá no primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e local.
LOCALIZAÇÃO: https://www.google.com/maps/place/Pacaja

ATENÇÃO: o MUNICÍPIO DE PACAJÁ, recomenda aos licitantes que leiam com
atenção o presente Edital e seus anexos.
1 – DO OBJETO
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1.1 - A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUÇÃO DE OBRA DO CEMITÉRIO JOAO LEITE, BAIRRO CENTRO DO
MUNICÍPIO DE PACAJÁ. Tudo em conformidade com os detalhamentos constantes
no Edital e seus anexos, que são partes integrantes e indivisíveis deste instrumento.
2 – DOS SUPORTES LEGAIS
2.1 - A presente licitação reger-se-á pela Lei Federal n° 8.666, de 21.06.93 e suas
alterações posteriores.
2.1.1 - Esta licitação foi regularmente autorizada pelo Ordenador de Despesas do
MUNICÍPIO DE PACAJÁ, conforme Termo de Abertura de Processo em anexo a
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021-PMP, após exame e aprovação pela
Procuradoria Geral do Município.
3 - DO TIPO DA LICITAÇÃO
3.1 - A presente licitação será na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo
“MENOR PREÇO GLOBAL”, conforme o art. 45, parágrafo 1º, inciso I, da Lei n 0. 8.666,
de 21/06/93 e suas alterações posteriores. E o regime de execução será o de
empreitada por preço global (material e mão de obra).
4 – DAS CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS
TÉCNICAS
4.1 - Na execução dos serviços objeto do presente Edital, deverão ser observadas, de
modo geral, as Especificações e as Normas Técnicas vigentes, aquelas
Complementares e Particulares e outras pertinentes à obra em licitação, constantes
dos respectivos projetos, as instruções, recomendações e determinações da
fiscalização e, quando houver, da Supervisão.
5 – DAS FONTES DOS RECURSOS
5.1 - As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação,
correrão por conta dos recursos oriundos do Convênio celebrado com o MINISTÉRIO
DA ECONOMIA via EMENDA PARLAMENTAR Nº 202141240001-PAULO
BENGTSON e da PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ (recursos próprios),
conforme dotações orçamentárias a seguir:
a) MINISTÉRIO DA ECONOMIA – TESOURO FEDERAL
Valor: R$ 300.000,0 (trezentos mil, reais)
Codigo do Plano de ação: 09032021-013152
Programa: 09032021
Emenda Parlamentar: 202141240001-Paulo Bengtson
- Numero do Empenho: 2021NE004413
- Numero da Minuta: 2021NME000004621
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- ND: 444041
- Ordem de Pagamento: 20210P004713
b) MUNICÍPIO DE PACAJÁ – TESOURO MUNICIPAL
Valor: R$ 59.215,04 (cinquenta e nove mil, duzentos e quinze reais e quatro
centavos)
Unidade Orçamentária: 08 – Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços
Urbanos
- Projeto Atividade: 2.031 – Manutenção do Cemitério Municipal;
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Fonte de Recurso: 10010000 – Recurso Ordinário
6 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
6.1 - A participação na presente licitação se efetivará mediante a apresentação, na
data, hora e local expressamente indicado no Aviso de Licitação, e no preâmbulo
deste edital, da Documentação e da Proposta de Preços, endereçadas ao Presidente
da Comissão de Licitação.
6.1.1 - Poderão participar da presente licitação toda e qualquer empresa brasileira que
satisfaça plenamente todas as condições do presente Edital e seus anexos.
6.1.2 - A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos
os termos, cláusulas e condições deste Edital e de seus anexos, ressalvado o disposto
no parágrafo 3º, do art. 41, da Lei Federal nº. 8666/93, e suas alterações posteriores.
6.1.3 - Somente poderá participar da presente licitação, pessoa jurídica que apresente
condições específicas relacionadas ao objeto desta licitação.
6.1.4 - Não poderá participar da licitação:
6.1.4.1 - Grupos de Sociedades e Consórcios;
6.1.4.2 - Empresa ou firma cujos diretores, responsáveis técnicos ou sócios
figurem quem seja funcionário, empregado ou ocupante de cargo comissionado
neste MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA;
6.1.4.3 - Pessoas jurídicas declaradas inidôneas e impedidas de contratar com
a Administração Municipal;
6.1.4.4 - Empresas distintas, através de um único representante;
6.1.4.5 - Empresas suspensas ou impedidas de licitar ou que estiverem em
regime de falência ou concordata.
7 – DO CREDENCIAMENTO
7.1 - O representante legal da licitante será o único admitido a intervir nas fases da
licitação.
7.2 - A legitimidade da representação será demonstrada por um dos seguintes
documentos, no seu prazo de validade e na abrangência do seu objeto, devendo os
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mesmos serem apresentados fora do envelope de habilitação:
a) Cópia da carteira de identidade ou outro documento de identidade de fé
pública;
b) instrumento público de procuração;
c) instrumento particular de procuração e/ou carta credencial, assinado pelo
representante legal da licitante, com firma reconhecida em cartório acompanhado de
cópia do contrato social, conforme modelo Anexo V;
d) documento de constituição da sociedade, quando se tratar de
representante legal, que comprove essa qualidade, casos em que a representação se
faça através de Diretor ou Sócio da Empresa, fica dispensada a apresentação dos
documentos acima mencionado nas alineas “b” e “c”, desde que tal situação seja
comprovada através de documento legal. Não será aceita a apresentação da
documentação que trata este item durante os trabalhos de julgamento desta licitação.
7.3. Será permitida nesta licitação a participação de um representante por empresa,
devidamente credenciado, através de Procuração, Declaração ou Atestado, com firma
reconhecida em Cartório, não podendo este representar mais de uma empresa.
7.4 – Os documentos deverão ser apresentados no processo original ou cópias
que serão autenticados pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação
no momento de apresentação dos mesmos, ou por cópias autenticadas em
cartório, devendo, no entanto, estarem perfeitamente legíveis e sem qualquer
emenda ou rasura.
7.5 – O credenciamento deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação;
8 – DOS CUSTOS DA LICITAÇÃO
8.1 - A Licitante deverá arcar com todos os custos associados à preparação e
apresentação de sua proposta. O MUNICÍPIO DE PACAJÁ, em nenhuma hipótese,
será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na
licitação ou os resultados desta.
9 - DA VISITA TÉCNICA
9.1 - A Licitante deverá realizar a visita prévia e inspecionar o local onde serão
executadas as obras e cercanias, de modo a obter, para sua própria utilização e por
sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária à elaboração de sua
proposta. Todos os custos associados à visita ao local das obras serão arcados
integralmente pela própria Licitante.
9.1.1 – O Atestado de Visita será fornecido pelo Departamento de Engenharia
da Prefeitura instalada na sede da Prefeitura Municipal. A visita técnica será
feita em uma única data sendo dia 27 de dezembro de 2021, por um
responsável pelo Departamento de Engenharia da Administração, sendo o seu
contato telefonico (91) 99170-8684, a partir das 14h00min às 17h30min.
9.1.2 – A Licitante deverá, apresentar declaração firmada pelo responsável
técnico Engenheiro Civil devidamente reconhecido pelo CREA, de que realizou
Vistoria Técnica nos locais da obra objeto da presente licitação, e que conhece
as condições peculiares inerentes à natureza dos trabalhos, essa
DECLARAÇÃO DEVERÁ FAZER PARTE DOS DOCUMENTOS DE
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HABILITAÇÃO.
9.1.3 – O Engenheiro Civil que fará a visita técnica deverá apresentar no ato os
seguintes documentos:
9.1.3.1 - Cópia da Carteira de Identidade emitida pelo CREA/CAU;
9.1.3.2 - Certidão de Registro e Quitação do CREA/CAU do respectivo
engenheiro ou arquiteto, devidamente atualizada;
9.1.3.3 - Certidão de Registro do CREA/CAU da empresa devidamente
atualizada, onde constará o vínculo empregatício do engenheiro ou
arquiteto com a licitante;
a) caso o responsável pela visita não tenha vínculo empregatício deverá
apresentar autorização devidamente reconhecida em cartório dando poderes para
realizar a Visita Técnica em nome da licitante, juntamente com os documentos
exigidos no subitem (10.1.2.1, 10.1.2.2, e 10.1.2.3).
9.1.4 – Os documentos deverão ser apresentados no processo original ou
cópias que serão autenticados pelo Presidente da Comissão Permanente
de Licitação no momento de apresentação dos mesmos, ou por cópias
autenticadas em cartório, devendo, no entanto, estarem perfeitamente
legíveis e sem qualquer emenda ou rasura.
10 - JUSTIFICATIVA DA VISITA TÉCNICA
10.1 - A realização da Visita Técnica é de extrema necessidade, visita que a vistoria
tem por objetivo dar à Entidade a certeza e a comprovação de que todos os licitantes
conhecem integralmente o objeto da licitação e, via de consequência, que suas
propostas de preços possam refletir com exatidão a sua plena execução, evitando-se
futuras alegações, pelos licitantes de desconhecimento das características dos
serviços licitados, resguardando a entidade de possíveis inexecuções contratuais.
Portanto, a finalidade da introdução da fase de vistoria prévia no edital é propiciar ao
proponente o exame, a conferência e a constatação prévia de todos os detalhes e
características técnicas do objeto, para que o mesmo tome conhecimento de tudo
aquilo que possa, de alguma forma, influenciar sobre o custo, preparação da proposta
comercial e execução do objeto.
11 - DOS CONTEÚDOS DO EDITAL
11.1 - A Licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições,
quadros, projetos, documentos – padrão, exigências, decretos, normas e
especificações citadas neste Edital e em seus anexos.
11.1.1 – os esclarecimentos sobre edital, os interessados poderão solicitar com
antecedência de até 03 (três) dias úteis anteriores à data da licitação, quaisquer
esclarecimentos e informações, SEMPRE POR ESCRITO, E DEVENDO SER
PROTOCOLADO NO SETOR DE PROTOCOLO, localizado no prédio da Prefeitura
Municipal, situado Avenida João Miranda dos Santos, nº 67, Bairro Novo Horizonte,
CEP.68485-000, Pacajá/Pá, no horário das 08h00 às 14h00. O MUNICÍPIO DE
PACAJÁ, por meio do Presidente da CPL com apoio da Procuradoria, responderá por
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escrito, pelas mesmas vias os esclarecimentos solicitados até 02 (dois) dias
anteriores à data da Sessão a todos os licitantes, sendo endereçado aos seus email.
11.1.2 - Deficiências no atendimento aos requisitos para apresentação da
Documentação e Proposta de Preços correrão por conta e risco da Licitante.
Documentação e Propostas que não atenderem aos requisitos dos documentos
integrantes do Edital e seus anexos implicarão na inabilitação ou desclassificação da
Licitante.
11.2 - DA RETIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS
11.2.1 - Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, o
MUNICÍPIO DE PACAJÁ poderá, por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em
consequência de respostas fornecidas a solicitações de esclarecimentos,
modificarem os referidos documentos mediante a emissão de uma errata, que
será publicada nos órgãos competentes conforme, art. 21 § 4º da Lei nº
8.666/93.
11.3 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
11.3.1 - Até o 5 (quinto) dia útil que anteceder à data fixada para a sessão, sob
pena de decair do direito de impugnar posteriormente, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório desta
TOMADA DE PREÇOS.
11.3.2 - A dúvida quanto à interpretação deste Edital e seus Anexos será
dirimida ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação Sr. REVELINO
LOPES DE SOUSA, designada pelo MUNICÍPIO DE PACAJÁ para conduzir os
trabalhos relativos a TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021-PMP, desde que
apresentada por escrito, observado o prazo estabelecido no subitem 11.3.1,
devendo ser sempre por escrito, protocolado no Setor de Protocolo, localizado
no prédio da Prefeitura Municipal, situado Avenida João Miranda dos Santos,
nº 67, Bairro Novo Horizonte, CEP.68485-000, Pacajá/Pá, no horário das 08h00
às 14h00. Os esclarecimentos serão prestados pelo Presidente da Comissão
Permanente de Licitação, por escrito, mediante correspondência enviada ao
endereço de e-mail a todos os interessados.
11.3.3 - A impugnação ao presente Edital poderá ser promovida por
irregularidade na aplicação da Lei. O interessado deverá apresentar petição
dirigida ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação do MUNICÍPIO
DE PACAJÁ, a ser protocolada no Setor de Protocolo, localizado no prédio da
Prefeitura Municipal, situado Avenida João Miranda dos Santos, nº 67, Bairro
Novo Horizonte, CEP.68485-000, Pacajá/Pá, no horário das 08h00 às 14h00,
observado o prazo previsto no subitem 11.3.1 deste ato convocatório e
atendendo, obrigatoriamente, às seguintes exigências:
a) fundamentar o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem
necessárias;
b) se PESSOA FÍSICA, a petição deverá vir acompanhada do documento de
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identidade de seu signatário, a ser apresentado em cópia reprográfica autenticada por
cartório competente, observando-se, no entanto, o disposto no final do art. 4º da Lei
Federal n. 8.666/93;
c) se PESSOA JURÍDICA, a petição deverá ser firmada por sócio, pessoa
designada para a administração da sociedade, ou procurador, e vir acompanhada de
estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de
designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de
mandato com poderes específicos para impugnar o edital da presente licitação),
conforme o caso, caso a procuração não seja pública, será necessário o
reconhecimento, por cartório competente, da firma de seu subscritor, que deverá ter
poderes para outorgá-la.
11.3.3.1 - Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de
representação das partes (subitem 11.3.3, alínea “c”), o Presidente da
Comissão Permanente de Licitação marcará prazo razoável para ser
sanado o defeito (artigo 13 CPC).
11.3.3.2 - Não sendo sanado o defeito no prazo determinado pelo
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, a impugnação ao
Edital não poderá ser conhecida por falta de legitimidade ativa do(a)
signatário(a) ou desinteresse processual do impugnante.
11.3.4 - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação decidirá sobre a
petição de impugnação a este Edital, com o apoio da Procuradoria Geral do
Município, conforme o caso, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado de sua
protocolização.
11.3.5 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será a decisão
comunicada aos interessados e marcada nova data para a realização do
certame.
11.3.6 - Não será conhecida a petição de impugnação enviada pelo interessado
por e-mail sem que seja apresentado o original no prazo estabelecido pelo
subitem 11.3.3 e, na forma prevista pela alínea “b” ou “c” do referido subitem,
conforme o caso.
11.3.7 - A não impugnação deste Edital, na forma e prazo definidos pelo
subitem 11.3.3, acarreta a decadência do direito do licitante discutir, na esfera
administrativa, as regras do certame.
11.3.8 - Após o Presidente da Comissão Permanente de Licitação haver
declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar expressa e imediata
sua intenção de recurso. A síntese dos motivos alegados para recorrer será
lavrada em Ata, sendo-lhe concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados
da data de lavratura da Ata, para apresentação das razões do recurso, ficando
os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentarem as contrarazões,
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
11.3.8.1 - Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de
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representação das partes (subitem 11.3.3, alínea “c”), o Presidente da
Comissão Permanente de Licitação marcará prazo razoável para ser
sanado o defeito (artigo 13 CPC).
11.3.8.2 - O recurso será dirigido ao MUNICÍPIO DE
PACAJÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS, por intermédio do Presidente da Comissão
Permanente de Licitação referido no subitem 11.3.2, que poderá
reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Se não o
fizer deverá, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado,
com as impugnações dos demais licitantes, se houver, ao MUNICÍPIO
DE PACAJÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS
E SERVIÇOS URBANOS para julgá-lo. Neste caso a decisão deverá ser
proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
11.3.8.3 - Para interposição do recurso deverão ser atendidas as
seguintes exigências:
a) fundamentar o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem
necessárias;
b) ser a peça recursal assinada por sócio ou pessoa designada para a
administração da sociedade, ou procurador, e vir acompanhada do estatuto ou
contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do
administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com
poderes específicos para recorrer de todas as fases da presente licitação), conforme
o caso, caso a procuração não seja pública, será necessário o reconhecimento, por
cartório competente, da firma de seu subscritor, que deverá ter poderes para outorgála;
c) protocolado no Setor de Protocolo, localizado no prédio da Prefeitura
Municipal, situado Avenida João Miranda dos Santos, nº 67, Bairro Novo Horizonte,
CEP.68485-000, Pacajá/Pá, no horário das 08h00 às 13h00, dentro do prazo
estabelecido pelo subitem 11.3.8.
11.3.8.4 - Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de
representação das partes (subitem 11.3.8.3 alínea “b”), o Presidente da
Comissão Permanente de Licitação marcará prazo razoável para ser
sanado o defeito.
11.3.8.5 - Não sendo sanado o defeito, no prazo determinado pelo
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, o recurso não poderá
ser conhecido por falta de legitimidade ativa do signatário ou
desinteresse processual do recorrente.
11.3.9. - A falta de manifestação imediata sobre a inteção de recurso do licitante
importará a decadência do direito, e a adjudicação do objeto do certame, pelo
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, ao licitante declarado
vencedor.
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11.3.10 - O licitante poderá apresentar as razões do recurso no ato da TOMADA
DE PREÇOS, as quais serão reduzidas a termo na respectiva Ata, ficando
todos os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentarem as
contrarazões, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da lavratura da Ata.
11.3.11 - Não será conhecido o recurso enviado pelo licitante por e-mail, sem
que seja apresentado o original no prazo estabelecido no subitem 11.3.8.2.
11.3.12 - O recurso contra decisão do Presidente da Comissão Permanente de
licitação terá efeito suspensivo. O acolhimento do recurso importará a validação
exclusivamente dos atos suscetíveis de aproveitamento.
11.3.13 - O resultado do recurso será divulgado mediante publicação no Diário
Oficial do Estado, no sitio oficial do município e quais julgar necessário.
11.3.14 - A litigância inspirada pela má-fé ou a apresentação de recurso
administrativo meramente protelatório serão objeto de apuração pela
Administração, em processo regular, garantido o direito à ampla defesa, na
forma da lei.
11.3.15 - Após a realização da TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021-PMP, os
autos do respectivo processo administrativo permanecerão com vista
franqueada aos interessados, no Departamento de Licitação, localizado no
prédio da Prefeitura Municipal, situado Avenida João Miranda dos Santos, nº
67, Bairro Novo Horizonte, CEP.68485-000, Pacajá/Pá, no horário das 08h00
às 12h00.
11.3.16 - Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas
fora dos prazos legais.
12 – DA PREPARAÇÃO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E
DA PROPOSTA
12.1 – Impreterivelmente na data e local referidos no preâmbulo do presente Edital,
as empresas licitantes deverão entregar sua documentação e proposta, em envelopes
lacrados, rubricados, distintos e não transparentes, com as identificações, na parte
externa, de acordo com o sub-item 12.1.1- do edital, sob pena de não serem aceitos
pela Comissão Permanente de Licitações.
12.1.1. – Os documentos e propostas exigidos no presente Edital deverão ser
apresentados em 02 (dois) envelopes lacrados, indevassáveis distintos e
separados, endereçados a Comissão Permanente de Licitação, contendo o
envelope nº. 01 os Documentos de Habilitação em uma única via, e o envelope
nº. 02 a Proposta de Preços, em 01 (uma) via, havendo em ambos a indicação
clara e visível do procedimento licitatório ao qual se dirigem e a denominação
da empresa proponente, bem como natureza dos correspondentes conteúdos
conforme indicação:
MUNICÍPIO DE PACAJÁ
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A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021-PMP
ENVELOPE “01” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
TELEFONE:
E-MAIL:

MUNICÍPIO DE PACAJÁ
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021-PMP
ENVELOPE “02” – PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
TELEFONE:
E-mail:

12.1.2 - Todos os volumes poderão ser encadernados, preferencialmente em espiral
contínua, com todas as folhas em ordem crescente, de acordo com a ordem do edital,
apresentando ao final um termo de encerramento, devendo conter na capa a titulação
do conteúdo, o nome do licitante, o número do Edital e o objeto da obra em licitação.
13 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 01)
13.1 - Para habilitação nesta TOMADA DE PREÇOS, será exigido o Certificado de
Registro Cadastral (CRC) emitido pelo MUNICÍPIO DE PACAJÁ, até o terceiro dia útil
anterior a data de abertura dos envelopes, acompanhada dos documentos abaixo
relacionados, sendo que os mesmos deverão ser apresentados em uma única via, em
envelope lacrado e identificado.
OBSERVAÇÃO: a referida Comissão Permanente de Licitação aconselha e
indica manter a ordem da apresentação dos documentos conforme segue
abaixo. Visando celeridade no andamento do presente certame.
13.2 – da 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;
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e) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso,
que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos
termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento
Nacional de Registro do Comércio – DNRC;
f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;
13.3 – da 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;
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 da sede do
licitante;
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT ou Certidão Positiva com
Efeitos de Negativa;
13.3.1 - 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.
13.4 – da qualificação técnica
a) Certidão de Registro da Licitante junto ao CREA/CAU, dentro do seu prazo
de validade, caso seja de outro estado deverá ter o visto o CREA ou CAU/PA,
(Resolução nº 266/97, art. 4º, CONFEA).
b) Certidão de Registro de seu(s) responsável(eis) técnico(s) junto ao
CREA/CAU, dentro do seu prazo de validade, caso seja de outro estado deverá ter o
visto o CREA ou CAU/PA, (Resolução nº 266/97, art. 4º, CONFEA).
c) Comprovação da Licitante de possuir em seu quadro técnico, profissional
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habilitado de nível superior em Engenharia Civil ou Arquiteto detentor de Atestado e
Acervo Técnico, reconhecido pelo CREA/CAU por execução de serviços semelhantes
ao objeto da licitação, que será o profissional responsável pelas obras.
d) Acervo Técnico: comprovante por meio de atestado técnico em nome do
responsável técnico ligado(s) ao objeto(s) da licitação, emitido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, devidamente atestados pelo CREA/CAU, compatíveis em
características com o(s) objeto(s) da licitação.
13.5 – da qualificação econômico-financeira
13.5.1 - Certidão de falencia concordata e recuperação judicial expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
13.5.2 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem
a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data
de apresentação da proposta;
13.5.2.1 No caso de empresa constituída no exercício social
vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e
demonstrações contábeis referentes ao período de existência da
sociedade;
13.5.2.2 È admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou
contrato social/estatuto social.
13.5.2.3 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão
ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme
dispõe o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma declaração,
sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão
fiscalizador;
13.5.3 A comprovação da situação financeira da empresa será
constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( um)
resultantes da aplicação das fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo
Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante
Ativo Total
SG =

Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante
Ativo Circulante

LC =
Passivo Circulante
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13.5.3.1 Ainda quanto a qualificação econômica, poderá ser
comprovada por capital mínimo e garantia nos termos § 2º e 3º
do art. 31, da Lei nº 8.666/93.
13.6 – 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 X
deste Edital;
b) Declaração de Sujeição ao Edital e Inexistência de Fato Superveniente,
Anexo IX;
c) Declaração de visita técnica e vistoria do local da obra por parte do
Engenheiro ou Arquiteto da licitante.
d) Declaração de recebimentos do Edital e seus anexos, Anexo V.
e) A Empresa vencedora deverá manter, nos dias úteis de execução do
contrato, no canteiro de obra, o Engenheiro detentor do acervo técnico, Anexo
VIII.
13.6.1. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para
habilitação deverão estar:
a) Em nome da licitante, com número do CNPJ e o endereço respectivo;
b) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz; ou
c) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz;
13.6.1.1 - Todos os documentos, com os seus respectivos prazos de
validade correspondente a data de abertura do presente certame, deverão
ser apresentados no processo em original ou cópias que serão
autenticados pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação 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.
13.6.1.2. - A validade das Certidões do caderno de habilitação será
atestada no próprio documento, caso as mesmas não contenham
expressamente prazo de validade, O MUNICÍPIO DE PACAJÁ considerará
como sendo de 30 (trinta) dias, da expedição, ressalvada a hipótese da
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licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao
convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente;
13.6.1.3. - Não será aceito nenhum protocolo de entrega em substituição
aos documentos relacionados neste Edital;
13.6.1.4. - Havendo dúvida quanto à procedência e autenticidade
documental, a Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de
solicitar da licitante, o documento original, para cotejo com aquele que foi
apresentado;
13.7 - da carta da empresa licitante
13.7.1. A documentação deverá ser acompanhada por uma carta assinada por
Diretores, ou pessoa legalmente habilitada (procuração por instrumento
público), DECLARANDO:
a) estar ciente das condições da licitação, que assume responsabilidade pela
autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer
informações complementares solicitadas pelo MUNICÍPIO DE PACAJÁ;
b) que executará a obra de acordo com o Projeto e as Especificações
fornecidas, às quais alocará todos os equipamentos, pessoal técnico especializado ou
não e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um
controle de qualidade adequado;
c) que compromete a dispor, para emprego imediato dos equipamentos
necessários e relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em condições
adequadas de utilização;
d) que a qualquer momento e por necessidade da obra, fará a alocação de
qualquer tipo de equipamento compatível com a natureza dos serviços a serem
executados por solicitação do MUNICÍPIO DE PACAJÁ, sem ônus de mobilização
para esta ainda que não previsto, em prazo compatível com a necessidade que
motivou a solicitação;
e) que se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no
prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a partir da data de assinatura do contrato e a
publicação do extrato do mesmo, nos mesmos meios de publicação do aviso de
licitação;
f) que seu responsável técnico visitou o local da obra em licitação;
g) que executará a obra de acordo com os prazos estabelecidos no presente
Edital;
h) que cumprirá fielmente as disposições concernentes a NR-18, Norma
Regulamentadora que estabelece diretrizes de ordem administrativa e planejamento
organizacional, que, respaldam a implementação de medidas de controle e sistemas
preventivos de segurança dos processos nas condições e no meio ambiente trabalho
na indústria da construção.
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14 – DA PROPOSTA DE PREÇOS (CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02)
14.1 - PARA A PROPOSTA DE PREÇOS, EXIGIR-SE-Á DOS INTERESSADOS O
SEGUINTE:
14.1.1 - Carta endereçada à Comissão Permanente de Licitações em 01 (uma)
via datilografada ou digitada, com letras de tamanho mínimo “11” em papel A4
timbrado da empresa e nele faça constar todos os dados, tais como (nome de
fantasia, razão social, CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, endereço
completo, telefones, fax, email), número da TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021PMP, conforme modelo constante no Anexo II, relacionando ainda, os seguintes
itens:
a) A Carta Proposta e a Proposta de Preços devem ser apresentadas também
em PENDRIVE, na forma de word ou excel.
b) Preço Global em valor numérico e por extenso;
c) Prazo de execução dos serviços é de 7 meses.
d) Prazo de validade da Proposta, no mínimo de 60 (sessenta) dias.
14.1.2- Planilha de Quantidades e Preços, conforme modelo constante no
Anexo I-A, constando:
a) Item, unidade, quantitativos, preços unitários e totais, onde os mesmos
serão aceitos no máximo com duas casas decimais;
b) Especificação clara dos serviços a serem executados;
c) Nos preços unitários propostos devem estar computados todas as
despesas necessárias, inclusive custo de materiais, transportes, instalações,
depreciações, mão-de-obra, impostos, encargos sociais e trabalhistas, remunerações,
etc., que constituirão a única, exclusiva e completa remuneração dos serviços;
d) Nos itens considerados como verbas globais, poderá à critério da
Comissão, e surgindo
necessidade, ser solicitado ao licitante o detalhamento
específico do item, para melhor análise.
e) Em caso de divergência entre os preços unitários e totais, serão
considerados os primeiros;
f) As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme
estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei Federal no 8.666/93;
14.1.3 – GARANTIA DA PROPOSTA:
a) Será exigido caução referente a garantia-proposta, que será de 1% (um por
cento) do valor global estimado da obra, objeto deste certame, conforme previsão do
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artigo 31, inciso III da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, podendo o licitante
optar por uma das seguintes modalidades: CAUÇÃO EM DINHEIRO, SEGURO
GARANTIA OU CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA, conforme previsão no artigo 56, § 1º
da retro mencionada Lei.
b) O depósito de caução da garantia-proposta, deverá ser efetuado na
Tesouraria desta Prefeitura no valor correspondente a 1% (um por cento) do
orçamento estimado da obra, objeto deste certame, que deverá ser anexada aos
documentos de habilitação.
c) A restituição da caução será efetuada a todas as empresas proponentes e
dar-se-á através de solicitação expressa das mesmas após 48 (quarenta e oito) horas
da publicação do extrato de contrato da presente licitação.
14.2 - SERÁ EXIGIDO DAS PROPONENTES A APRESENTAÇÃO:
14.2.1. As planilhas de preços para a execução do objeto desta licitação,
constantes da proposta comercial, deverão ser rubricadas e assinadas pelo
representante legal da empresa e pelo (s) responsável (s) técnico (s) da
licitante, com registro atualizado e anuidade paga.
Deverá ainda conter:
a) Declaração de plena submissão às condições e exigências deste edital em
todas as fases da licitação;
b) Declaração de assunção de responsabilidade pela execução dos serviços
e sujeição as condições estabelecidas no Edital.
c) Declaração de reconhecimento do direito da Administração Pública
paralisar ou suspender a execução dos serviços na forma da Lei.
d) Declaração de concordância em firmar o contrato para execução dos
serviços propostos, pelos respectivos preços mediante regular convocação.
e) Deverá o licitante apresentar o CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO;
f) Indicar o nome completo e a qualificação (nacionalidade, estado civil,
profissão, número da carteira profissional ou RG, CPF, endereço completo e telefone)
do responsável legal da empresa que assinará o contrato, informando o cargo que
ocupa na empresa;
g) Conter o nome do Banco, código da Agencia e número da Conta Corrente
para efeito de pagamento;
h) A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo
desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não
prevista no Edital.
i) Após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Presidente da CPL;
j) Não serão aceitas as propostas ou documentos enviados via fax, via postal
ou outro meio eletrônico;
k) A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
l) Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e
“PROPOSTA”, nenhum outro será aceito, assim como não se admitirão qualquer
adendo ou alterações nos documentos e propostas entregues.
=============================================================================
Avenida João Miranda dos Santos, 67, Novo Horizonte – CEP: 68485-000
E-mail: licitacaopacajapmp@gmail.com

ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Pacajá
´´Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo ´´
=============================================================================

m) Apresentação do documento de identidade e instrumento de
representação jurídica, com firma reconhecida, do representante legal da empresa.
Proclamando o resultado da sessão anterior sem interposição de recurso ou após sua
denegação pela Comissão Permanente de Licitação serão abertos os envelopes de
Proposta de Preços, apresentando-se seus conteúdos aos representantes das
interessadas para vistas juntamente com a Comissão, quando se passará à análise e
julgamento das mesmas.
14.2.2 – DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
14.2.2.1. Examinados os conteúdos das Propostas de Preços pela
Comissão
Permanente
de
Licitação
serão
considerados
desclassificados aqueles que:
14.2.2.1.1 - Cujo preço final proposto para os serviços
manifestamente excessivo ou inexequível. Será considerada
excessiva, aquela proposta cujo preço ultrapasse o valor global
do valor correspondente ao total da planilha orçamentária
anexada a este Edital. Serão considerados manifestamente
inexequíveis as propostas apresentarem nos termos da Lei N°.
9.648, de 27 de maio de 1998, valores inferiores em 70% (setenta
por cento) do menor dos seguintes valores:
a) da média aritmética dos valores das propostas
superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado
pela administração ou;
b) valor orçado pela Administração.
14.2.2.1.2 - Aquelas que não atenderam as exigências do ato
convocatório da licitação, bem como as que não apresentarem a cotação
de qualquer dos itens da obra (exceto aqueles itens que estiverem com
quantidades zeros) ou que alterem as quantidades constantes das
planilhas.
14.2.2.1.3 - Aquelas que as propostas apresentarem com
omissões, rasuras, entrelinhas, erros substanciais de cálculo,
preços unitários simbólicos irrisórios, de valor zero ou
incompatíveis, comprovadamente com os praticados no mercado,
distorções significativas ou ainda cujos elementos técnicos
fornecidos não se mostrarem satisfatórios, tendo em vista os
indicadores para a avaliação determinados e estabelecidos neste
Edital.
14.3 – DA CORREÇÃO ADMISSÍVEL
14.3.1. Nos casos em que a Comissão constatar a existência de erros numéricos nas
Propostas de Preços, sendo estes não significativos, proceder-se-á as correções
necessárias para a apuração do preço final da Proposta, obedecendo às seguintes
disposições:
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14.3.1.1 - Havendo divergências entre o preço final registrado sob a forma
numérica e o valor apresentado por extenso, prevalecerá este último;
14.3.1.2. - Havendo divergências nos subtotais, provenientes dos produtos de
quantitativos por preços unitários, a Comissão procederá à correção dos
subtotais, mantidos os preços unitários constantes das propostas alterando em
consequência o valor da proposta;
14.3.1.3. - Incorreção nos somatórios, admitidos, desde que não significativos
e a proposta sendo vencedora, caberá a retificação também do Cronograma
Físico-Financeiro com a correspondente adequação.
14.4 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
14.4.1 - As propostas de preços serão analisadas, conferidas, corrigidas e
classificadas por ordem crescente dos eventualmente corrigidos.
14.4.2 - Para efeito de julgamento das Propostas de Preços classificadas,
será utilizada o critério de “MENOR PREÇO GLOBAL” (material e mão de
obra), sendo considerada vencedora, aquela representada pelo menor preço
final apurado para a execução da obra e classificando-se as demais na ordem
crescente dos valores das propostas apresentadas.
14.5 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE
14.5.1. No caso de empate entre as propostas de menor preço, será apurada a
vencedora através de sorteio a ser procedido pela Comissão Permanente de
Licitação, em conformidade com o §2º do artigo 45 da Lei Federal nº. 8.666/93.
15 – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
15.1 - Proclamando o resultado final da licitação, promoverá a Comissão Permanente
de Licitação, a remessa dos autos à autoridade competente com vistas à deliberação
final, dando ciência à empresa melhor qualificada e promovendo a sua Divulgação.
16 – DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO
16.1 - Até a assinatura do termo de Contrato de Empreitada, o Licitador poderá
desclassificar, por despacho fundamentado, qualquer proponente, sem que lhe caiba
indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, havendo
conhecimento de qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento
da licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou
administrativa.
16.2 - A execução das obras dar-se-á mediante termo de Contrato de Empreitada, a
ser firmado entre o Licitador e a Proponente vencedora da licitação, após a
homologação do processo licitatório.
16.3 - A Proponente vencedora será convocada para assinar o termo de Contrato de
Empreitada, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável a critério da
Administração ou a pedido da parte a ser Contratada, desde que justificado e aceito
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pela Administração, a partir da data da homologação e adjudicação da licitação, sob
pena de decair o direito de contratação, sujeitando-se, ainda, às penalidades previstas
em lei.
16.4 - É facultado ao Licitador, nos termos deste Edital, quando a convocada não
assinar o termo de Contrato de Empreitada no prazo e nas condições estabelecidas,
sem convocar nova licitação, adjudicá-lo aos demais Proponentes na ordem de
avaliação das respectivas Propostas, respeitadas as condições estabelecidas em
cada uma das mesmas ou convocar nova licitação.
17. DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS APLICÁVEIS ÀS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS
17.1 - Consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade
empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas
Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
I – no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada,
aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$: 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais);
II – no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a
ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$:
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$: 4.800.000,00
(quatro milhões e oitocentos mil reais).
17.1.1 - Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo,
o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço
dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não
incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.
17.1.2 - No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite a que
se refere o caput deste artigo será proporcional ao número de meses em que a
microempresa ou a empresa de pequeno porte houver exercido atividade,
inclusive as frações de meses.
17.1.3 - O enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou
empresária como microempresa ou empresa de pequeno porte bem como o
seu desenquadramento não implicará alteração, denúncia ou qualquer
restrição em relação a contratos por elas anteriormente firmados.
17.1.4 - Não se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto na Lei
Complementar nº. 123/2006, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa
jurídica com sede no exterior;
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c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou
seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos
da Lei Complementar nº. 123/ 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso II do item 17.1 deste Edital;
d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital
de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº. 123/ 2006, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do item 17.1 deste Edital;
e) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa
jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso II do item 17.1 deste Edital;
f) constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
g) que participe do capital de outra pessoa jurídica;
h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de
desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e
investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos,
valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros
privados e de capitalização ou de previdência complementar;
i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 05 (cinco) anoscalendário anteriores;
j) constituída sob a forma de sociedade por ações.
17.1.5 - O disposto nas alíneas itens “d” e “g” do subitem 17.1.4 não se aplica
à participação no capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de
compras, bolsas de subcontratação, no consórcio previsto na Lei
Complementar nº. 123/2006, e associações assemelhadas, sociedades de
interesse econômico, sociedades de garantia solidária e outros tipos de
sociedade, que tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos interesses
econômicos das microempresas e empresas de pequeno porte.
17.1.6 - Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer
em alguma das situações previstas nas alíneas do subitem 17.1.4 deste Edital,
será excluída do regime de que trata a Lei Complementar nº 123/2006, com
efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva.
17.1.7 - As microempresas e empresas de pequeno porte, que participarem
deste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição.
17.1.8. - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal,
será assegurado ao licitante, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que este for declarado o vencedor do presente
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito,
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e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de
certidão negativa.
17.1.8.1 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no
subitem 17.1.8., implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho
de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.
18 - DA CONTRATAÇÃO
18.1 - convocação e celebração do contrato:
18.1.1 - Oficialmente convocada pela Administração com vistas à celebração
do termo contratual, é dado à adjudicatória o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da data da ciência ao chamamento pelo órgão competente, para no
local indicado, firmar o instrumento de contrato.
18.2 - DO NÃO ATENDIMENTO A CONVOCAÇÃO
18.2.1 - É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo do
Contrato no prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo nas condições propostas pelo
primeiro classificado, inclusive quanto ao preço e assim sucessivamente ou revogar a
licitação.
18.3 – DO INSTRUMENTO E CONDIÇÕES DE CONTRATO
18.3.1 - O contrato a ser celebrado, observará rigorosamente as condições
estabelecidas neste Edital e em conformidade com a Minuta do Contrato (conforme
modelo do Anexo III).
18.4 - DA GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUÇÃO
18.4.1. - Para assinatura do Contrato, objeto desta licitação, poderá ser exigido da
proponente vencedora, a título de garantia contratual, caução correspondente à 5%
(cinco por cento) do valor do Contrato, no ato da assinatura do mesmo, sendo-lhe
facultativo prestá-la mediante caução em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia,
respeitando-se as seguintes condições:
a) Optando a adjudicatária por Fiança Bancária ou Seguro-garantia, fica a sua
prestação condicionada à aceitação pela administração da instituição bancária
garantidora.
b) Os valores das cauções feitas em dinheiro ou documentos que a constituem
serão devolvidos ou baixados na mesma forma como foram prestados mediante
solicitação pela licitante.
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c) Os valores das cauções prestadas serão devolvidas à adjudicatária, após
60 (sessenta) dias ao recebimento definitivo dos serviços.
d) A caução e seus reforços responderão pelo inadimplemento das condições
contratuais pela entrega incompleta dos serviços e pelas eventuais multas ou
penalidades independentes de quaisquer outros atos legais.
18.5 – DA EXTINÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO
18.5.1 - A administração, a qualquer tempo, poderá promover a extinção antecipada
do Termo Contratual:
a) Unilateralmente, desde que configure qualquer das hipóteses e lançadas
na seção V. Art. 78, incisos I à XIII, da Lei Federal 8.666/93, e suas alterações.
b) Amigavelmente por acordo entre as partes reduzidas a termo no processo
de licitação, desde que haja conveniência para a administração.
c) Judicial nos termos da legislação.
18.6 - DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS
18.6.1 - Os Contratos decorrentes deste Edital poderão ser devidamente justificados,
conforme Art. 65, da Lei Federal 8.666/93.
18.7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
18.7.1 - Executando o Contrato, seu objeto será recebido conforme disposto no inciso
I, alíneas “a” e “b”, do artigo 73, da Lei Federal 8.666/93 (Licitações e Contratos
Administrativos).
19 – DOS PRAZOS
19.1 - PARA ASSINAR O CONTRATO
19.1.1 - A Licitante vencedora deverá comparecer para prestar caução, assinar o
contrato e retirar o respectivo instrumento contratual dentro do prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contados da notificação feita pela Procuradoria. É de responsabilidade do
contratado a publicação do extrato do instrumento contratual nos órgãos competentes,
na forma do § 3.º, art. 33, do Decreto 93872/86.
19.1.2 - Para início o prazo contratual será contado em dias consecutivos a partir do
dia seguinte ao da assinatura da ordem de serviço. O contratado obriga-se a promover
a anotação do contrato no CREA com jurisdição do local da obra (Lei 6.496/77, art.
1.º).
19.2 – DA ORDEM DE SERVIÇO
19.2.1 - Deverá ser expedida dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos,
contados do prazo da publicação do extrato para início. A ordem de serviço não
expedida neste prazo será considerada, para todos os efeitos, como expedida no
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último dia do mesmo prazo.
19.3 – DAS CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO DA OBRA
19.3.1 - O recebimento da obra, após sua execução e conclusão, obedecerá ao
disposto nos Artigos 73 a 76 a Lei n.° 8.666, de 21/06/93 e suas alterações posteriores.
20 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO
20.1 - O prazo de execução dos serviços é de 210 (duzentos e dez) dias.
a) Entende-se como o prazo de execução, o tempo em dias corridos
necessários para a efetiva conclusão dos serviços, bem como, para a
realização de todos os testes e ensaios pertinentes.
20.2 – O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses.
20.3. - DA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS
20.3.1. O prazo poderá ser prorrogado desde que solicitado à autoridade competente,
num prazo mínimo de 15 (quinze) dias antes do término da execusão contratual,
comprovada a justa causa ou motivos de força maiores devidamente justificados,
mediante Termo Aditivo.
20.4 – DE OUTROS PROCEDIMENTOS
20.4.1. Na hipótese da Administração não assinar contrato com a empresa ou com
outra, na ordem de classificação no prazo de 60 (sessenta) dias ficam estas liberadas
de quaisquer compromissos assumidos.
21 – DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
21.1. Da 1ª liberação financeira, deverão acompanhar:
a) Comprovante de registro no CREA/CAU-PA do respectivo Contrato e Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) de execução da empresa e do profissional;
b) Comprovante de registro da obra na Seguridade Social.
21.1.1- Para fins de liberação e pagamento da 2ª medição em diante, deverão
acompanhar as mesmas os respectivos comprovantes de recolhimento dos Encargos
Sociais.
21.1.2 - As medições serão elaboradas mediante avaliações periódicas dos serviços
executados, com base no Cronograma Físico-Financeiro apresentado,
acompanhados do relatório emitido pela fiscalização da obra.
21.1.3 - O pagamento será efetuado na moeda corrente em até 15 (quinze) dias após
a aprovação da fatura dos serviços executados e documentos pertinentes
devidamente protocolados, desde que atendidas às condições para liberação das
parcelas.
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21.1.4 - O faturamento deverá ser apresentado e protocolado, em 02 (duas) vias
(original e uma cópia), junto ao fiscal da Obra.
21.1.5 A fiscalização procederá quinzenalmente, a contar da data de início da obra, à
medição baseada nos serviços executados, elaborará o boletim de medições,
verificará o andamento físico dos serviços e comparará com o estabelecido no
cronograma físico-financeiro, para que se permita a elaboração do processo de
faturamento. Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no
cronograma físico-financeiro, será registrada a situação inclusive para fins de
aplicação das penalidades previstas, se for o caso.
21.1.6 - O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pelo licitante deve atender as
exigências deste Edital e seus anexos, a ser entendido como primeira estimativa de
evento dos serviços, objeto desta licitação até 10 (dez) dias corridos após a publicação
do extrato do Contrato no Diário Oficial, com base nesse cronograma da licitação, será
ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação básica e
financeira existente na ocasião devendo, porém, os serviços serem executados de
acordo com o prazo especificado no Edital. Este ajuste poderá se repetir, gerando
novos cronogramas desde que devidamente justificado pelo Fiscal e aprovado
necessariamente pelo MUNICÍPIO DE PACAJÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, devendo os mesmos receberem
números sequenciais.
22 – DO REAJUSTAMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
22.1 - Os preços são fixos irreajustáveis de acordo com a Lei nº. 8.880, de maio de
1994, no prazo de vigência igual ou inferior a 01 (um) ano, sendo reajustado mediante
regulamentação do poder executivo Federal, aplicável à matéria.
22.1.1 - Os critérios para correção monetária serão os estabelecidos na Lei nº.
9.069/95.
23 - DOS RECURSOS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
23.1 - É assegurado a qualquer cidadão, o direito de impugnar perante a Comissão
Permanente de Licitações os termos do Edital, quanto a possíveis falhas ou
irregularidades, de acordo com o que prevê o parágrafo 1°, do Art. 41, da Lei 8.666/93.
23.1.1 - É assegurado a qualquer proponente o direito de impugnar os atos praticados
pela Comissão de Licitações, deles recorrer hierarquicamente, observadas as
disposições do artigo 109, da Lei 8.666/93.
23.1.2 - A contratada em razão de inadimplências inclusive as referentes ao
retardamento na execução nos serviços, salvo ensejadas por motivo de força maior,
caso fortuito, fato da administração ou sujeição imprevista, submeter-se-á as sanções
indicadas no cap. IV, sessão II (sanções administrativas), da Lei 8.666, de 21 de junho
de 1993.
24 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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24.1 - Empresa contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais
os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras
decorrentes de modificações de quantitativos ou projetos ou especificações, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado, de acordo com
o art. 65 da Lei 8.666/93.
24.1.1 - Compete à contratada fazer minucioso exame das especificações e projetos,
de modo a poder, em tempo hábil e por escrito, apresentar à fiscalização todas as
divergências ou dúvidas por ventura encontradas para devido esclarecimento e
aprovação.
24.1.2. - Comunicar a Administração por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, quaisquer alterações ou acontecimentos que impeçam, mesmo
temporariamente, a Contratada de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos
à execução do Contrato total ou parcial, por motivo superveniente.
24.1.3 - A empresa contratada é responsável por todos os ônus e obrigações
concernentes à Legislação Fiscal, Social, Tributária e Trabalhista bem como por todas
as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminação
e ainda por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar à MUNICÍPIO
DE PACAJÁ e a terceiros em virtude da execução de serviços a seu cargo
respondendo por si e por seus sucessores.
24.1.4. – A empresa contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir as suas expensas no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de má
qualidade dos serviços prestados.
24.1.5. - Permitir e facilitar a inspeção pela fiscalização inclusive prestar informações
e esclarecimentos quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes à
execução dos serviços.
24.1.6.- Garantir durante a execução, a proteção e a conservação de todos os
serviços, até o seu recebimento definitivo.
24.1.7.- Adquirir e manter permanentemente no escritório da obra um Livro de
Ocorrências, para registro obrigatório de todas e quaisquer ocorrências que mereçam
destaque.
24.1.8- A empresa contratada se obrigará a manter na execução dos serviços o
pessoal dimensionado, qualquer que seja a influência salarial do mercado de trabalho
local, bem como o equipamento necessário podendo, porém, a fiscalização exigir, em
ambos os casos e a qualquer momento, o aumento ou redução dos mesmos, de
acordo com as necessidades detectadas.
24.1.9 - A empresa contratada deverá manter permanentemente no canteiro
engenheiro residente com plenos poderes de decisão na área técnica.
24.1.10 - Executar diretamente, todos os serviços contratados ressalvados a hipótese
de subcontratações parciais, devidamente autorizadas pela contratante as quais
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apenas poderão ser celebradas com empresas aceitas, após apurar-lhes a
Capacidade Jurídica e Técnica, a Idoneidade Financeira e a Regularidade Fiscal.
24.1.11 - Executar as suas expensas, todas as sondagens, escavações e explorarias
que se fizerem necessárias e indispensáveis à execução do projeto.
24.1.12. - É obrigatório a contratada manter durante toda a execução do contrato em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigida na licitação.
25 - DISPOSIÇÕES FINAIS
25.1 - Sem prejuízo do caráter público de todos os atos do procedimento licitatório,
não se admitirá, durante a análise de cada proposta, a interferência de pessoas
estranhas à Comissão Permanente de Licitação a qualquer título que seja, ressalvada
a hipótese de requisição, pela própria Comissão, do concurso de peritos visado ao
exame de informações ou documentos.
25.1.1 - A Administração, a qualquer tempo, antes da data de apresentação das
documentações e das propostas das ofertantes, poderá proceder alterações
concernentes à esta licitação, por sua iniciativa, fornecendo o correspondente adendo
a todas as interessadas que tenha adquirido o Edital, sendo-lhes facultado adiar a
data do recebimento das documentações e propostas.
25.1.2 - As despesas de elaboração das propostas para este certame licitatório serão
de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe sendo assegurado proclamar
qualquer indenização da administração.
25.1.3 - As omissões porventura existentes neste Edital serão sanadas pela Comissão
Permanente de Licitações, observadas as disposições legais e regulamentares
pertinentes.
25.1.4 A todos os competidores que adquirirem o presente Edital, será dado o
conhecimento de quaisquer impugnações ou pertinentes pedidos de esclarecimentos
de dúvidas e suas respectivas respostas, que passarão incontinentes a integrar o
presente ato convocatório.
25.1.5 - À critério da Administração Pública esta licitação poderá:
25.1.6 - Ser anulada se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
25.1.7 - Ser revogada, a juízo da Administração, se for considerada inoportuna ou
inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente para justificar tal conduta.
25.1.8 - Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta licitação, o seguinte:
25.1.9 - A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera
obrigação de indenização ressalvada o disposto no parágrafo único, art. 59, da Lei
Federal nº. 8.666/93;
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25.1.10 - A nulidade do procedimento licitatório induz à do empenho, ressalvado o
disposto na condição anterior;
25.1.11 - No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o
contraditório e ampla defesa.
25.1.12- A cidade de Pacajá, no estado do Pará, será considerada domicílio dessa
Licitação e foro competente para dirimir quaisquer dúvidas referentes à licitação e
procedimentos de resultantes.
26 - ANEXOS
Fazem parte deste edital, como se nele estiverem transcritos, os seguintes
documentos:
ANEXO I: Relatório técnico, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, ,
Planilha orçamentária (quantitativos e preços); especificações técnicas, projeto básico
(planta baixa),
ANEXO II:

Modelo de Carta Proposta;

ANEXO III:

Modelo de Minuta de Contrato;

ANEXO IV:

Modelo da Ordem de Serviços;

ANEXO V:

Modelo da Carta Credencial;

ANEXO VI:

Modelo de Declaração de recebimento do Edital e seus anexos;

ANEXO VII:

Modelo de Declaração de Visita Técnica;

ANEXO VIII:

Modelo da Declaração de Responsabilidade Técnica;

ANEXO IX:
Modelo de Declaração de Sujeição ao Edital e Inexistência de
Fato Superveniente;
ANEXO X:
7º da CF.

Modelo da Declaração de Cumprimentos do Inciso XXXIII do Art.
Pacajá, 16 de dezembro de 2021.

_____________________________________
ANDRÉ RIOS DE REZENDE
Prefeito Municipal

___________________________________________
REVELINO LOPES DE SOUSA
Comissão Permanente de Licitação
Presidente
Decreto n° 190/2021
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021-PMP
ANEXO I

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO CEMITÉRIO
JOAO LEITE, BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ.

•

RELATÓRIO TÉCNICO,

•

MEMORIAL DESCRITIVO,

•

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO,

•

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (QUANTITATIVOS E PREÇOS)

•

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS,

•

PROJETO BÁSICO (PLANTA BAIXA)
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RELATÓRIO TÉCNICA
CEMITÉRIO MUNICIPAL PACAJÁ / PA, 17 DE OUTUBRO DE 2021.
I – OBJETIVO:
Vistoria e levantamento físico do Cemitério Municipal de Pacajá para execução de um
novo muro e urbanização do entorno.
II – TÉCNICOS ENVOLVIDOS:
Eng. Cívil – Anderson de Souza Severino - Crea-PA - 1516294114
III – DOCUMENTOS EM ANEXO:
Relatório fotográfico.
IV – CONSIDERAÇÕES GERAIS
Em atendimento à solicitação da prefeitura municipal de Pacajá com intuito de
reformar a estrutura física e melhorias na área urbana onde encontra-se implantado o
Cemitério Municipal da cidade, fora realizada visita técnica no local com intuito de
formalização de orçamento para construção do novo muro entorno do cemitério centro de
Pacajá / PA, sendo feita a vistoria do local, na ocasião da visita constatou-se o seguinte:
•

Inexistência de Pórtico de entrada.

•

Inexistência de circulações pavimentadas internamente

•

Falta de acessibilidade

•

Falta de calçada de proteção

•

Falta de iluminação

V – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, este técnico recomenda que sejam implantadas calçadas, criação
de circulações internas, rampas acessíveis iluminação externa e internamente para urbanizar
implantando melhorias no centro da cidade de Pacajá.
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 1: Fotogamétrico do terreno

Foto 2: Muro existente a remover

Foto 3: inexistência de iluminação

Foto 4: Cemitério implantado no centro de
pacajá;
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Foto 5: Falta de iluminação e calçada de Foto 6: Panorãmica do cemitério
Proteção

Foto 7: Duas faces do Muro a modificar

Foto 8: Áreas externas a serem urbanizadas.

Foto 9: Inexistência de calçadas

Foto 10: Desnivel acentuado
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MEMORIAL DESCRITIVO
CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DE PACAJÁ
DESCRIÇÃO:
Constitui-se a obra dos serviços de execução da construção do muro do cemitério de
Pacajá no centro da Cidade de Pacajá Pará.
Será executado serviços de muro com tamanho de 40x40m e portão de ferro de entrada.
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
A placa relativa à obra será fornecida pela contratada de acordo com modelo definido pela
prefeitura, devendo ser colocada e mantida durante a execução daobra em local
indicado pela fiscalização. A placa de obra será confeccionada em chapa de aço
galvanizado ou chapa preta. A escolha de um ou de outro material será feita pela
fiscalização, em função do tempo de execução da obra. Concluída a obra, a fiscalização
decidirá o destino da placa, podendo exigir a permanência dela fixada ou o seu
recolhimento, pela contratada,ao escritório local da contratante. As placas relativas às
responsabilidades técnicas pelas obras ou serviços, exigidas pelos órgãos competentes,
serão confeccionadas e colocadas pela contratada, sem ônus para a contratante. Outros
tipos de placas da contratada, subcontratada, fornecedores de materiais e/ou
equipamentos, prestadores de serviços, etc, poderão ser colocados com a prévia
autorização da fiscalização e da contratante.
2.0 – MURO DO CEMITÉRIO:
2.1- INFRA-ESTRUTUTRA

Escavação manual de valas em solo de qualquer categoria, exceto rocha, até 2,00m e nas
dimensões indicadas, com nivelamento do terreno na cota definida em projeto e
compactação do fundo de vala com camada de material arenoso para regularização.
Concreto armado p/ viga baldrame e bloco de fundação fck=25,00 Mpa, seção 15 x 20
cm, com 04 barras de aço 5/16”, inc. lançamento fornecimento de materiais, preparo,
transporte, lançamento, compactação e cura do concreto dosado em conformidade com
as especificações e com as definições de projeto, além do preparo (corte e dobramento)
e aplicação da armadura, inclusive os materiais necessários à perfeita amarração e os
dispositivos para garantia do cobrimento e da seção das peças definidas em projeto. Blocos
de concreto nas dimensões de 40x40x40 cm, com armadura em aço com diâmetro de 5/16”
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em esteira a cada 10cm, com escavação de 0,60m de profundidade teremos pescoço de
pilar de 0,20m até a viga baldrame
2.2- SUPERESTRUTURA
Pilares em concreto armado fck=25,00 Mpa, seção 15 x 35 cm e 04 barras de aço de 5/16”,
com estribos a cada 20 cm em aço CA-60 de 5.0.
2.3- ALVENARIA:
Fornecimento de materiais e execução de alvenaria de elevação simples (e = 9 cm) com
tijolo cerâmico furado (9x19x39cm) assentado com argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia ou argamassa pré-fabricada em conformidade com especificações
técnicas. Observância criteriosa de dimensões de projeto, garantia de aspectos de
nivelamento, prumo e alinhamento e utilização de espessura máxima de juntas de 12 mm.
OBS – Altura da alvenaria = 1,30m.
2.4- REVESTIMENTO:
Chapisco em paredes com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3.Limpeza
e umedecimento da superfície de aplicação da argamassa.
Reboco massa única, limpeza e umedecimento da superfície de aplicação daargamassa,
apenas na parte frontal do muro.
2.5- PINTURA:
Aplicação de fundo selador na parte onde irá receber massa única. Pintura com tinta látex
uma demão sobre toda superfície, seja ela apenas chapiscada ou rebocada Pintura em
esmalte sintético no portão frontal.
2.6- ESQUADRIAS METÁLICAS:
Portão em chapa com moldura em tubo quadrado nas dimensões de projetos. As
esquadrias serão pintadas com tinta antiferruginosa e posteriormente com tintaesmalte em
duas demãos, nas cores especificadas pela prefeitura.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ
Obra

Bancos

CEMITERIO MUNICIPAL DE
PACAJÁ

B.D.I.Encargos Sociais

SINAPI - 08/2021 - Pará
SBC - 10/2021 - Pará
SEDOP - 09/2021 - Pará

28,0%Não Desonerado:
Horista: 86,90%
Mensalista: 47,89%

Cronograma Físico e Financeiro
Item Descrição

Total Por Etapa 15 DIAS
100,00%
938,80

30
DIAS

45 DIAS

60 DIAS

75 DIAS

90 DIAS

1

SERVIÇOS PREELIMINARES

100,00%
938,80

2

ESTRUTURAS

100,00%
58.188,34

10,00%
30,00%
5 .818,83 17.456,50

40,00%
23.275,34

20,00%
11.637,67

3

PAREDES

100,00%
88.747,48

20,00%
7.749,50

20,00%
17.749,50

30,00%
26.624,24

30,00%
26.624,24

4

ESTRUTURA METÁLICA

100,00%
40.452,40

50,00%
20.226,20

30,00%
12.135,72

20,00%
8.090,48

5

PISOS E REVESTIMENTOS

100,00%
91.090,46

30,00%
27.327,14

30,00%
27.327,14

20,00%
18.218,09

6

PINTURA

100,00%
41.608,35

30,00%
12.482,51

30,00%
12.482,51

40,00%
16.643,34

7

ELETRICIDADE

100,00%
32.738,67

20,00%
6.547,73

30,00%
9.821,60

40,00%
13.095,47

8

LIMPEZA

20,00%
18.218,09

10,00%
3.273,87

100,00%
5.450,54

Porcentagem

100,00%
5.450,54
1,88%

Custo

6 .757,63

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

1,88%
6.757,63

9,8%
5.206,00
11,68%

17,4%

29,19%

24,61%

17,12%

62.516,79 04.845,49

88.391,21

61.497,92

82,88%

100,0%

29,09%

58,27%

41.963,63 104.480,42 209.325,91 297.717,12 359.215,04

_______________________________________________________________

ANDERSON DE SOUZA SEVERINO
ENGº CIVIL N° 1516294114
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ
Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

CEMITERIO MUNICIPAL DE PACAJÁ

SINAPI - 08/2021 - Pará
SBC - 10/2021 - Pará
SEDOP - 09/2021 - Pará

28,0%

Não Desonerado:
Horista: 86,90%
Mensalista:
47,89%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item

Código Banco Descrição

Und Quant Valor
.
Unit

Valor Unit com BDI
M. O.

1
1.1

MAT.

Total

Total
M. O.

MAT.

SERVIÇOS PREELIMINARES
030010 SEDOP Escavação manual ate 1.50m de profundidade

2

Total
938.80

m³

15.26

48.06

41.07

20.45

61.52

626.73

ESTRUTURAS

2.1

040257 SEDOP Lastro de concreto magro c/ seixo

m³

1.908

2.2

050766 SEDOP Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad.
branca (incl. lançamento e adensamento)

m³

14.45 3,066.36 932.07 2,992.87

3

Peso (%)

603.12 253.57

518.42

771.99

938.80

0.26 %

58,188.34

16.20 %

989.15 1,472.96

0.41 %

3,924.94 13,468.41 43,246.97 56,715.38

15.79 %

88,747.48

24.71 %
8.56 %

PAREDES

483.81

312.07

0.26 %

3.1

060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo

m²

365.7

65.70

27.93

56.17

84.10 10,214.00 20,541.37 30,755.37

3.2

110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3

m²

731.4

10.19

7.91

5.13

13.04 5,785.37 3,752.09 9,537.46

2.66 %

3.3

110291 SEDOP Reboco estanhado

m²

731.4

45.10

32.59

25.14

57.73 23,836.33 18,387.39 42,223.72

11.75 %

3.4

120077 SBC

M

271.5

17.93

13.88

9.07

22.95 3,768.42 2,462.51 6,230.93

1.73 %

40,452.40

11.26 %

4

MOLDURA DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA
1:3, 0,20m EM JANELAS
ESTRUTURA METÁLICA

4.1

071361 SEDOP Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão
20m

m²

46.38

276.47

60.66

293.22

353.88 2,813.41 13,599.54 16,412.95

4.57 %

4.2

071510 SEDOP Cobertura -Telha termoacústica e=30mm
chapa chapa com isolamento em poliuretano

m²

38.28

151.91

9.74

184.70

194.44

372.85 7,070.31 7,443.16

2.07 %

4.3

090620 SEDOP Portão de ferro 7/8" c/ ferragens (incl. pint.
anti-corrosiva)

m²

20.25

640.29

56.79

762.78

819.57 1,150.00 15,446.29 16,596.29

4.62 %

91,090.46

25.36 %

5

PISOS E REVESTIMENTOS

5.1

130492 SEDOP Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/
junta seca)

m²

664.7

99.21

41.05

85.94

126.99 27,285.94 57,124.31 84,410.25

23.50 %

5.2

130626 SEDOP Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl.
camada regularizadora

m²

38.28

103.83

37.57

95.33

132.90 1,438.18 3,649.23 5,087.41

1.42 %

5.3

110645 SEDOP Revestimento Cerâmico Padrão Alto

m²

13.8

90.17

30.85

84.57

115.42

6
6.1

PINTURA
150586 SEDOP Emassamento de parede c/ massa acrilica

425.73 1,167.07 1,592.80

0.44 %

41,608.35

11.58 %

m²

731.4

19.66

11.39

13.77

25.16 8,330.65 10,071.37 18,402.02

5.12 %

6.2

95623 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PANOS SEM
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS.
AF_11/2016

m²

731.4

10.14

4.71

8.27

12.98 3,444.89 6,048.68 9,493.57

2.64 %

6.3

102491 SINAPI

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,
APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m²

664.7

16.12

7.13

13.50

20.63 4,739.31 8,973.45 13,712.76

3.82 %

32,738.67

9.11 %

918.24 26,817.92 27,736.16

7.72 %

7
7.1

ELETRICIDADE
100623 SINAPI

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO
DUPLO, ENGASTADO, H=9M,

UN

8 2,708.61 114.78 3,352.24

3,467.02
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INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
7.2

170983 SEDOP Luminária tipo arandela- casco de tartaruga

UN

12

82.24

39.07

66.20

105.27

794.40 1,263.24

0.35 %

7.3

170982 SEDOP Luminária pública simples

UN

20

130.49

78.14

88.89

167.03 1,562.80 1,777.80 3,340.60

0.93 %

7.4

170072 SEDOP Quadro de mediçao monofasico (c/ disjuntor)

UN

1

311.46 131.88

266.79

8
8.1

398.67

468.84
131.88

266.79

398.67

0.11 %

5,450.54

1.52 %

8.20 3,642.56 1,807.98 5,450.54

1.52 %

LIMPEZA
270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra

m²

664.7

6.41

5.48

2.72

Totais -> 114.908,35
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

244.306,69

359.215,04
280,642.59
78,572.45
359,215.04

_______________________________________________________________

ANDERSON DE SOUZA SEVERINO
ENGº CIVIL N° 1516294114
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ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS GERAIS
CONSTRUÇÃO DE MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE
PACAJÁ - PA

I-

GENERALIDADES:

1-

Estas especificações tem como objetivo estabelecer as normas e condições para a execução
de obras e serviços que ocorrem com mais freqüência nas construções, reformas e
ampliações de prédios públicos e objetiva racionalizar as informações relativas aos serviços
a serem executados e que serão relacionados especificamente para cada obra. Quando
algum item da relação de serviços não for contemplado nesta especificação, será
pormenorizado na própria relação de serviços a executar, compreendendo o fornecimento dos
materiais, mão de obra com leis sociais, equipamentos, impostos e taxas, assim como todas
as despesas necessárias à completa execução da obra pela empresa CONTRATADA.

2-

Ficam fazendo parte integrante das presentes especificações no que forem aplicados:

3-

a) O Decreto 52.147 de 25/06/63, que estabelece as Normas e Métodos de execução para
Obras e Edifícios Públicos.
b) O artigo dezesseis da Lei Federal n. º 5.194/66 que determina a colocação de Placa de
Obra, conforme a orientação do CREA.
c) As Normas Brasileiras aprovadas pela ABNT.
d) Regulamentos, especificações e recomendações da REDE EQUATORIAL, COSANPA e
CORPO DE BOMBEIROS
As empresas interessadas na licitação ficam obrigadas a inspecionar o local e o logradouro
onde a obra será executada, antes de apresentarem suas propostas, para que verifiquem a
situação real dos serviços que serão realizados, observando suas particularidades, inclusive
abastecimento de água e energia elétrica.
A visita será obrigatoriamente acompanhada de técnico da PREFEITURA, oportunidade em
que deverão ser dirimidas as dúvidas e esclarecidas as divergências. Para isto deverá ser
observado o item do Edital que trata do assunto.

4-

A CONTRATADA, será responsável pelo Seguro Contra Acidentes de Trabalho e Danos a
Terceiros, em companhia idônea.

5-

Os projetos complementares de fundações, estrutura, instalações elétricas, hidro-sanitária,
serão de responsabilidade da PREFEITURA.

6-

Será de responsabilidade da CONTRATADA e sem ônus para a PREFEITURA, as
sondagens (mínimos de 03 (três) furos), estudos e ensaios de caracterização do sub-solo, de
vez que a Contratada assumirá inteira responsabilidade pela resistência e estabilidade dos
serviços que executar.

II -

DISPOSIÇÕES GERAIS:

1-

VERIFICAÇÃO E INTERPRETAÇÕES:
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1.1 -

1.2 -

Compete à firma EMPREITEIRA, fazer minucioso estudo de todos os projetos, especificações
e demais elementos integrantes da documentação técnica fornecida pela PREFEITURA, bem
como, providenciar os registros nos órgãos competentes.
Caso haja divergências entre as especificações e os projetos, prevalecerão estes:
A Planilha de Quantidades, parte integrante da documentação fornecida pela PREFEITURA,
servirá também para esclarecimentos, em todos os itens de serviços, através das indicações
de características, dimensões, unidades, quantidades e detalhes nela contidas.
Os valores dos insumos dos serviços afins, que não constarem explicitamente na Planilha de
Quantidades, deverão ser considerados nas composições de custos dos referidos serviços.
Os serviços de caráter permanente, tais como: pronto socorro, administração da obra, limpeza
da obra, equipamentos e maquinários, deverão ter seus custos inseridos na composição do
BDI.
Nestas especificações deve ficar perfeitamente claro, que todos os casos de caracterização
de materiais ou equipamentos por determinada marca, fica subentendida a alternativa “ou
similar” a juízo da FISCALIZAÇÃO.

2-

OCORRÊNCIA E CONTROLE:
A EMPREITEIRA ficará obrigada a manter na obra um LIVRO DIÁRIO DE OBRAS, destinado
a anotações pela CONTRATADA sobre o andamento da obra, bem como observações a
serem feitas pela FISCALIZAÇÃO.
A empresa responsável, em decorrência de eventuais alterações feitas nos serviços de acordo
com a FISCALIZAÇÃO, deverá apresentar o “AS BUILT” através de documentos que se
tornem necessários, tais como: memoriais, plantas, croquis, desenhos, detalhes, etc.

3-

MATERIAIS A EMPREGAR:
Todos os materiais deverão ser previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO, antes da sua
aplicação.
A EMPREITEIRA será obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo
ENGENHEIRO FISCAL, dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no LIVRO DE
DIÁRIO DE OBRAS, se o material for aplicado sem aprovação da FISCALIZAÇÃO.

4-

FISCALIZAÇÃO:
A FISCALIZAÇÃO será exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela PREFEITURA.
Cabe ao FISCAL, verificar o andamento das obras e elaborar relatórios e outros elementos
informativos.
O responsável pela FISCALIZAÇÃO respeitará rigorosamente, o projeto e suas
especificações, devendo a PREFEITURA ser consultada para toda e qualquer modificação.

Compete a FISCALIZAÇÃO, junto à EMPREITEIRA, em caso de inexistência ou omissão de
projetos, fazer a indicação e proceder às definições necessárias para a execução dos
serviços.
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5-

COMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO:
Toda comunicação e solicitação deverão ser registradas no LIVRO DIÁRIO DE OBRAS e
quando necessário, através de Ofício ou Memorando.

6-

PRONTO SOCORRO:
A EMPREITEIRA deverá manter no local da obra, um serviço de Pronto Socorro para
atendimento dos operários que venham sofrer acidentes no Canteiro de Obras.

7-

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:
A CONTRATADA deverá manter na direção da obra, um preposto seu, com conhecimentos
técnicos que permita a execução de todos os serviços, além dos demais elementos
necessários à perfeita administração da obra.
A CONTRATADA deverá comunicar com antecedência a PREFEITURA, o nome do
responsável técnico, com suas prerrogativas profissionais.
A PREFEITURA fica no direito de exigir a substituição do profissional indicado, no decorrer
da obra, caso o mesmo demonstre insuficiente perícia nos trabalhos ou indisposição em
executar as ordens da FISCALIZAÇÃO.
A mão-de-obra a ser empregada, nos casos necessários, deverá ser especializada, onde será
obrigatória a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), apropriados a cada
caso, visando a melhor segurança do operário, juntamente com os crachás dos trabalhadores
relacionados para a obra.
A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto
do contrato, inclusive por suas subcontratadas.
Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá: - Providenciar junto ao CREA as
Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s referentes ao objeto do contrato e
especificações pertinentes, nos termos da Lei nº
6496-77. - Responsabilizar-se pelo fiel
cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor,
particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do contrato.
- Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou
que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos serviços.
A CONTRATADA deverá montar um escritório na obra, com dependências confortáveis para
uso da FISCALIZAÇÃO, dotado de pessoal e material necessário ao perfeito funcionamento
e atendimento dos serviços de construção.
A vigilância será ininterrupta, por conta da CONTRATADA, até o recebimento definitivo da
obra.

8-

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA:
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Permanentemente deverá ser executada a limpeza da obra para evitar a acumulação de
restos de materiais no canteiro, bem como, periodicamente, todo o entulho proveniente da
limpeza deve ser removido para fora do canteiro, e colocado em local conveniente.

9-

EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINÁRIOS:
A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de todos os equipamentos, andaimes
e maquinários, assim como pequenas ferramentas necessárias ao bom andamento e
execução dos serviços, até a sua conclusão.
Os agregados serão estocados em silos previamente preparados com piso em tábuas de
madeira forte.

III -

SERVIÇOS:

1-

SERVIÇOS INICIAIS E GERAIS:

1.1 -

Locação:
As locações serão realizadas a trena, e deverão ser globais e sobre um ou mais quadros de
madeira que envolvam o perímetro do muro a ser executado, devendo ser utilizado qualquer
método previsto nas normas de execução, obedecendo rigorosamente o projeto e suas cotas
de níveis.
Será de responsabilidade da Contratada e verificação do RN e alinhamento geral de acordo
com o projeto.
Caso o terreno apresente problemas com relação aos níveis, a Contratada deverá
comunicar por escrito à Fiscalização da PREFEITURA DE PACAJÁ, a fim de se dar
solução ao problema.
A empreiteira não executará nenhum serviço antes da aprovação da locação pela
Fiscalização. A aprovação não desobriga da responsabilidade da locação da obra, por
parte da Contratada.

1.2 -

Placa da Obra:
Será colocada em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, constituída de chapa de ferro
galvanizado n. º 26 com acabamento em tinta a óleo sobre fundo antióxido cromado de zinco,
fixada em estrutura de madeira de lei, obedecendo ao modelo e dimensão fornecida pela
SEDUC.
Observação: Ao término dos serviços, a CONTRATADA se obriga a retirar a placa da
obra, tão logo seja solicitado pela FISCALIZAÇÃO.

1.3 -

Instalações provisórias:
A obra será dotada de todas as instalações destinadas ao seu perfeito funcionamento, tais
como: barracões, depósito, tapumes, andaimes, ligações provisórias de água e esgoto, luz e
força, ficando a empresa responsável também, pelo pagamento do consumo mensal das
mesmas, caso seja necessário.
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O barracão da obra será executado com tábuas de madeira branca em dimensões
compatíveis com o porte da obra. A cobertura será com telha de fibrocimento de 4mm e o
piso de assoalho com tábua forte. A pintura será com cal virgem.
1.4 -

Limpeza do terreno:
A limpeza do terreno deverá ser feita antes da locação da obra e compreenderá os serviços
de capina, roçada e destocamento mecânico, queima e remoção de forma a deixar a área
livre para a execução dos serviços.
As áreas do terreno que não terão edificações, também deverão ser roçadas, limpas e
retiradas todas as árvores ou arbustos que poderão causar danos a edificações,
permanecendo, entretanto, íntegra toda a arborização que não comprometa a obra e/ou de
acordo com a solicitação da FISCALIZAÇÃO.

2-

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
Antes do início dos serviços, a CONTRATADA procederá a um detalhado exame e
levantamento da edificação ou estrutura a ser demolida. Deverão ser considerados aspectos
importantes, tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construção da
edificação, as condições das construções da edificação, as condições das construções
vizinhas, existência de porões, subsolos e outros.
A CONTRATADA deverá fornecer, para aprovação da FISCALIZAÇÃO, um programa
detalhado, descrevendo as diversas fases da demolição previstas no projeto e estabelecendo
os procedimentos a serem adotados na remoção de materiais reaproveitáveis. Os tapumes e
outros meios de proteção e segurança serão executados conforme o projeto e as
recomendações da Norma NBR 5682.
Os serviços de demolição deverão ser iniciados pelas partes superiores da edificação,
mediante o emprego de calhas, evitando o lançamento do produto da demolição em queda
livre. As partes a serem demolidas deverão ser previamente molhadas para evitar poeira em
excesso durante o processo de demolição. Os materiais provenientes da demolição,
reaproveitáveis ou não, serão convenientemente removidos para os locais apropriados.
A demolição dos pilares, alvenarias de tijolo ou cerâmico e outros, deverá ser de forma que
verifique a necessidade de escoras e tirantes para orientação da queda durante a demolição,
poderá ser necessária à execução de pequenas demolições pelo processo convencional ou
manual.
Será necessário também antes da demolição a verificação de instalação elétrica e hidráulica
na parte que será demolida, para o não comprometimento da instalação já existente, evitando
o rompimento, e posterior reparo. E se todas as ligações da edificação às redes de serviços
públicos estão devidamente desligadas e plugadas.
Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral e preciso das normas e dos procedimentos
considerados eficazes para garantir a segurança de terceiros, das construções vizinhas e dos
trabalhadores empenhados na execução dos serviços;
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Acompanhar rigorosamente a execução de cada etapa dos serviços, impedindo a
permanência de partes da estrutura em demolição em posição não segura, por menor que
seja o tempo de permanência.
Cabe a FISCALIZAÇÃO observar se são tomadas as devidas providências no sentido de
preservar a integridade das peças consideradas como reaproveitáveis.

3-

MOVIMENTO DE TERRA:

3.1 -

Escavações:
As cavas para fundações (blocos), poderão ser executadas manualmente, devendo o material
remanescente ser retirado para local a ser determinado pela FISCALIZAÇÃO.
As cavas para fundação deverão obedecer a dimensões mínimas indicadas em projeto a ser
fornecido pela PREFEITURA, devendo ser aprofundadas caso esta cota mínima não atinja o
terreno com resistência compatível com a carga que irá suportar, devendo a CONTRATADA
comunicar por escrito à FISCALIZAÇÃO.
Nas escavações necessárias à execução da obra, a CONTRATADA tomará precauções
quanto aos trabalhos a executar, tais como escoramentos, drenagens, esgotamentos,
rebaixamentos e outros que se tornarem necessários, no sentido de dar o máximo de
rendimento, segurança e economia na execução dos serviços.

3.2 -

Aterro e reaterro:
Os trabalhos de aterro e reaterro deverão
ser executados com material de boa qualidade, do tipo arenoso, sem matéria orgânica, em
camadas sucessivas de 0,20m, devidamente molhadas e apiloadas, manual ou
mecanicamente.
Antes do lançamento do material, deverão ser removidas todas as camadas orgânicas do
solo, a fim de garantir a sua perfeita compactação.
O material proveniente das escavações, desde que seja isento de materiais orgânicos, poderá
ser reaproveitado como aterro.

OBS: Para efeito de medição, o volume de aterro a ser considerado diz respeito ao aterro já
compactado, devendo os custos referentes ao transportes, lançamento e adensamento
decorrente da compactação, ser considerados na composição de custo do preço
unitário.

4-

FUNDAÇÃO:
A execução das fundações implicará na responsabilidade integral da CONTRATADA, pela
estabilidade das mesmas e da obra.

4.1 -

Os serviços das fundações só poderão ser iniciados após a aprovação da locação dos blocos
pela FISCALIZAÇÃO.
Lastro:
Antes da execução do concreto armado, será preparado um lastro de concreto magro com
seixo, no traço 1:4:8, com espessura média de 5cm e ultrapassando na largura no máximo
10cm a peça de concreto que suportará.
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4.2 -

Concreto Armado:
Antes do lançamento da argamassa, as cavas e as formas deverão ser cuidadosamente
limpas, isentas de quaisquer materiais nocivos ao concreto, tais como madeiras, solos
carreados por chuvas, etc.
Antes da execução do concreto armado, será preparado um lastro de concreto magro com
seixo, no traço 1:4:8, com espessura média de 5,00cm e ultrapassando na largura no máximo
10,00cm a peça de concreto que suportará.
No caso de existir água dentro das cavas, deverá haver o esgotamento total, não sendo
permitido a concretagem antes dessa providência.

4.3 -

Estacas Raiz:
Serão cravadas em pontos determinados, estacas raízes de diâmetro 25cm, com
profundidade de até 60 m para a correção dos problemas de estrutura que vem surgindo no
prédio.

5-

ESTRUTURA:

5.1 -

Concreto Armado:
Os pilares de sustentação da cobertura das circulações serão executados em concreto
armado “seção circular”, conforme projeto arquitetônico fornecido pela SEDUC.
As vigas transversais obedecerão às características do projeto de arquitetura quanto a sua
forma, peculiaridades e especificações.
Deverá obedecer a prescrição das Normas da ABNT, aplicáveis ao caso.
A estrutura de concreto armado do prédio consiste basicamente na execução de pilares de
seção retangular, e vigas retangulares, e na sua execução deverá ser considerado o que
segue:
a)

O traço do concreto a ser utilizado será em função da resistência do mesmo, que
deverá ser de no mínimo 20 MPa;
b)
As formas serão em madeira branca para as vigas, percintas e pilares retangulares,
perfeitamente escoradas, ajustadas e contraventadas, a fim de evitar
deslocamentos quando do lançamento do concreto.
c)A execução do concreto deve garantir homogeneidade de textura, coloração e regularidade
de superfície.
d)A retirada das formas deverá ser feita com cuidado necessário, a fim de evitar choques que
comprometam as peças concretadas, só podendo ocorrer com autorização da
FISCALIZAÇÃO.
OBSERVAÇÕES:
a) Antes do início da concretagem, as formas deverão estar limpas e estanques, de modo a
evitar eventuais fugas de pasta.
b) Em peças estreitas e altas será necessária a abertura de pequenas janelas na parte
inferior da forma, para facilitar a limpeza.
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c) As formas deverão ser molhadas até a saturação a fim de se evitar a absorção água de
emassamento do concreto.
d) O adensamento deverá ser cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos
da forma.
e) Serão adotadas devidas precauções para evitar vibração da armadura, de modo a não
formar vazios ao seu redor, nem dificultar a aderência com o concreto.
f) A desmoldagem das formas e escoramentos deverá obedecer a NBR-6118 (NB-1),
devendo-se atentar para os prazos recomendados:
- Faces laterais: 03 dias
- Faces inferiores: 14 dias
- Faces inferiores s/ pontalete: 21 dias
g) Antes e durante o lançamento do concreto as plataformas de serviços, deverão estar
dispostas de modo a não provocarem deslocamento das armaduras.
h) A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, devendo obedecer à distância
mínima prevista pela NBR-6118 (NB1).
i) Deverão ser adotadas precauções para evitar oxidação excessiva das barras de espera,
devendo antes do reinicio da concretagem, estarem perfeitamente limpas.
j) O dimensionamento das formas deverá ser feito de forma a evitar possíveis deformações
devido a fatores ambientais.
k) A retirada das formas e do escoramento, só poderá ser feita quando autorizado pela
FISCALIZAÇÃO.
Observação: A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral
responsabilidade da CONTRATADA, por sua resistência e estabilidade.
5.2 -

De Madeira:
As peças estruturais de madeira deverão ser de Maçaranduba ou Angelim, seca,
rigorosamente isenta de nós, brocas, fendas ou outras imperfeições que comprometam sua
resistência, não sendo aceitas, as peças que apresentarem sinais de empenamento.

6-

PAREDES E PAINÉIS:

6.1 -

Alvenaria de Tijolo:
Os castelos de alvenaria de tijolo serão erguidos a singelo, com tijolo cerâmico de 06 furos,
assentados com argamassa no traço 1:6:2 (cimento, areia e barro ou aditivo ligante de
fabricação industrial), obedecendo às dimensões e alinhamento indicados no projeto
arquitetônico.
O tijolo deverá ser assentado formando fiadas perfeitamente niveladas, alinhadas e
aprumado. A espessura das juntas deverá ser no máximo de 1,50cm, ficando regularmente
colocadas em linha horizontais contínuas e verticais descontínuas.
Antes da execução do revestimento, deverá ser feito o encaliçamento com argamassa 1:6
(cimento e areia), nos vazios existentes entre a alvenaria e os elementos de concreto que
contornam a parede.
As reentrâncias, maiores que 40 mm, deverão ser preenchidas com cacos de tijolo e
argamassa 1:6
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7-

COBERTURA:

7.1 -

Estrutura Metálica:
A estrutura da cobertura será executada de acordo com a planta de cobertura. As partes da
referida estrutura não elucidadas em planta deverão ser resolvidas pela CONTRATADA, após
a consulta a FISCALIZAÇÃO.
Será apoiada sobre a estrutura de concreto em vigas metálicas treliçadas e terá dimensões
compatíveis com as cargas aplicadas, sendo que as terças e cumeeiras ripamento também
em estrutura metálica deverá ser colocada reforço intermediário no meio de cada telha.
Os beirais não serão forrados devendo ser executados com peças de metálicas
A as peças metálicas serão isentas de imperfeições que comprometam sua resistência e
durabilidade, devendo obedecer às dimensões compatíveis com a carga que irá suportar.
A execução de qualquer parte da estrutura da cobertura implicará na total responsabilidade
da CONTRATADA por sua resistência e estabilidade.

7.1.1- Terças Metálicas:
Deverão trabalhar fixadas nos pilares de concreto através de parafusos previamente
chumbados e dimensionados para a carga que irão suportar, devendo obedecer ao detalhe
fornecido pela PREFEITURA.
Tendo as dimensões compatíveis com as cargas aplicadas, será composta de tesouras,
arcos, treliças e terças metálicas de aço platinável, devendo obedecer às Normas da ABNT,
de baixa liga, alta resistência mecânica e à corrosão atmosférica, C.S.N., ou da USIMINAS,
etc.
O preço unitário do Kg da estrutura metálica deverá ser composto de maneira a contemplar
todo o material, mão de obra, pintura de proteção (zarcão 01 (uma) demão) e de acabamento
em Coralit esmalte sintético alto brilho ou similar na cor definida no projeto.
7.2 -

Entelhamento:
Será executado com telhas thermoacustica de 30mm, de primeira qualidade e dimensões
uniformes, com travas e reentrâncias para delimitar a superposição das peças, devidamente
selecionadas devendo, seu assentamento e fixação, ser efetuados de acordo com as
recomendações técnicas, inclusive com a utilização de peças especiais para arremates.
As telhas serão assentes bem alinhadas, nos dois sentidos, de modo que a cobertura fique
bem estanque.
Observação: Para efeito de custos e medição, foi considerada a área de projeção da
cobertura, devendo os custos decorrentes das inclinações, serem considerados na
composição de preços unitários.

8-

IMPERMEABILIZAÇÃO:

8.1 -

Imunização:
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Toda a madeira a ser empregada na obra deverá ser de primeira qualidade, estar seca,
receber um tratamento de imunização, através de imersão em produto tipo Carbolineum ou
similar, contra fungos e insetos.
8.2 -

Baldrame:
Deverá ser utilizada impermeabilização para baldrame. As laterais serão revestidas com
argamassa de cimento e areia, espessuras 1cm, no traço 1:2, e aditivado com produto tipo
Sika baldrame, na proporção 1:12 (em volume). Posteriormente, nas superfícies, será
aplicado um produto anticorrosivo betuminoso, isento de alcatrão e fenóis, em forma de tinta,
tipo Igol A. Todos esses produtos acima citados deverão ser usados, rigorosamente
conforme as prescrições técnicas dos fabricantes.

9-

ESQUADRIAS:
Os serviços de esquadrias deverão ser executados de acordo com as dimensões e
especificações determinadas no projeto arquitetônico.

9.1 -

De Ferro:
As grades e portões de ferro deverão ser executados de acordo com as vistas das fachadas,
dimensões e bitolas contidas no projeto de arquitetura.
Nos vãos indicados serão assentadas grades e portões de ferro de 5/8 “, espaçadas no
máximo, a cada 10 cm, contados do eixo do vergalhão. As barras transversais de amarração
serão com ferro de seção 1¼” x 3/16 “, espaçadas no máximo 80 cm, executados de acordo
com detalhe executivo”.
OBSERVAÇÕES:
a) Todas as ferragens para as esquadrias de madeira serão obrigatoriamente de latão
cromado, de primeira qualidade do tipo “LA FONTE, ALIANÇA” ou similar.
b) As fechaduras das portas de madeira deverão ser de embutir, sempre de cilindro e
maçaneta do tipo bola e de trinco reversível acionado pela maçaneta e pela chave com 02
(duas) voltas. As chaves deverão ser fornecidas em duplicata.
c) As dobradiças serão de metal cromado do tipo reforçado, com anel de 3 ½ “x 3” e serão
no mínimo de 03 (três) unidades por folha.
d) Os portões de ferro deverão possuir cada uma 02 (dois) ferrolhos. A CONTRATADA
deverá fornecer cadeados médios para os portões de ferro.
e) Antes do assentamento, as ferragens deverão ser aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.

10 - FERRAGENS:
As fechaduras dos portões serão ser de embutir, sempre de cilindro e maçaneta do tipo
bola e de trinco reversível acionado pela maçaneta e pela chave com 02 (duas) voltas.
As chaves deverão ser fornecidas em duplicata.
As dobradiças serão de metal cromado do tipo reforçado, com anel de 3 ½” x 3” e serão
no mínimo de 03 (três) unidades por folha.
A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão, de modo a serem
evitadas discrepâncias de posição ou diferenças de nível perceptíveis à vista.
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A localização do assentamento das ferragens será determinada pela Fiscalização, se não
identificável pelo sentido de abertura constante em projeto.
As maçanetas das portas salvam em condições especiais, serão localizadas a 105cm do piso
acabado.
Antes do assentamento, as ferragens deverão ser aprovadas pela Fiscalização.

11 -

REVESTIMENTOS:

11.1 - Chapisco:
Todas as paredes de alvenaria internas e externas e superfícies de concreto armado serão
chapiscadas com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia).
As superfícies a serem chapiscadas deverão ser limpas e molhadas antes do chapisco.
11.2 - Emboço:
O emboço será executado com argamassa no traço 1:5:2 (cimento, areia e barro ou aditivo
ligante de fabricação industrial), e será aplicado nas paredes que receberão acabamento em
cerâmica.
O emboço só será iniciado após a completa pega das argamassas das alvenarias e chapiscos
e depois de embutidos e testadas todas as canalizações que por ele deverão passar, bem
como a colocação dos caixilhos. Deverá ser fortemente comprimido contra as superfícies a
fim de garantir sua perfeita aderência. A espessura do emboço não deverá ultrapassar a 20
mm.
Antes de iniciar o emboço, as superfícies deverão ser limpas, para eliminação de gorduras e
eventuais vestígios orgânicos (limo, fuligem, etc) e abundantemente molhadas para evitar
absorção repentina de água e argamassa, mas nunca exageradamente, pois poderá provocar
o “escorrimento” da mesma argamassa.
As superfícies deverão apresentar parâmetros perfeitamente desempenados, aprumados,
alinhados e nivelados, exigindo-se o emprego de referências localizadas e faixas-guias para
apoio e deslize das réguas de madeira.
As guias serão construídas de taliscas de madeira, fixadas nas extremidades superiores e
inferiores da parede por meio de botões de argamassa, entre as quais deverão ser executadas
as faixas verticais afastadas de 1,00m a 2,00m, destinados a servir de referência.
Uma vez molhada a superfície, é aplicada a argamassa, chapada, fortemente com a colher.
A parede deverá ser sarrafeada com régua apoiada sobre as faixas-guias verticais, em
movimentos horizontais de baixo para cima, de modo que a superfície fique regularizada,
sendo recolhido o excesso de argamassa que vai se depositar na régua e recolocado no
caixão para reemprego imediato.
11.3 - Reboco Paulista:
Todas as paredes internas e externas e superfícies em concreto armado, que não serão
revestidas com cerâmica serão revestidas com reboco paulista com argamassa no traço 1:6:2
(cimento, areia fina e barro ou aditivo ligante de fabricação industrial).
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As paredes antes do início do reboco, deverão estar com as tubulações que por ela devam
passar, concluídas, chapiscadas, mestradas e deverão ser convenientemente molhadas. A
espessura do reboco deverá ter o máximo de 20 mm.
Os rebocos deverão apresentar acabamento perfeito, primorosamente alisado à
desempenadeira de aço e esponjado, de modo a proporcionar superfície inteiramente lisa e
uniforme.
11.4 - Cerâmica:
As superfícies indicadas no projeto, receberão revestimento em cerâmica 54 x 54 cm, PEI-III,
CECRISA ou similar de primeira qualidade, tipo “PEI V”.
O assentamento será sobre emboço fartamente molhado e executado por pessoal
especializado.
O assentamento será feito de modo a serem obtidas juntas de espessura constante, conforme
recomendações do fabricante e de acordo com a FISCALIZAÇÃO. As peças a serem
assentadas com juntas alinhadas no sentido horizontal e vertical.
As peças de cerâmicas cortadas ou furadas para passagem de peças de aparelhos, assim
como arremates, deverão ser regulares e não apresentarem emendas.
As cerâmicas antes do assentamento deverão ser cuidadosamente escolhidas no canteiro da
obra e aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, tendo que apresentar coloração uniforme no
conjunto, sendo rejeitadas todas as peças que apresentarem defeito de superfície, coloração,
bitola ou empeno.
Observação: No preço unitário da cerâmica deverá ser considerado o os pisos, com
exceção dos cimentados, antes da pavimentação final, deverão ser previamente conferidos a
fim de que obedeçam aos níveis ou inclinações previstos para o acabamento que os deve
cobrir.
As superfícies capeadas com cimentados terão declividades mínimas de 0,5% de modo a ser
assegurado o rápido escoamento das águas superficiais, em direção aos locais previstos para
seu escoamento.
11.5 - Piso de alta resistência:
O revestimento das áreas indicadas no projeto, será com piso de alta resistência do tipo
Korodur - PL.
O contrapiso e o piso serão aplicados em painéis de 1m x 1m, delimitados por junta plástica
de 27mm x 3mm, devidamente posicionados sobre a base e firmados com auxilio de cordão
de argamassa.
Sobre a camada regularizadora, aplica-se a mistura cimento – Korodur - PL no traço 1:2 em
peso, na espessura de 8mm.
O acabamento será polido e encerado e deverá obedecer na sua execução, as
recomendações do fabricante.
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O polimento será executado através de máquina rotativa, pedra esmeril de 03 (três) tipos, em
03 (três) demãos sucessivamente mais finas. Não serão aceitos os serviços de polimento
executado por processo manual.
A execução do piso de alta resistência deverá ser feita por empresa de capacidade técnica
comprovada, que tenha profissional experiente, e disponha de conjunto de equipamentos
adequados.
12 -

Lajota Cerâmica:
Os pisos indicados no projeto arquitetônico receberão acabamento em lajota cerâmica, 50 x
50 cm, PEI-IV e PEI-V. Serão assentes em juntas corridas com argamassa de cimento e areia
no traço 1:4 ou argamassa de fabricação industrial. A cor será definida com a Fiscalização.

13. -

Por ocasião do assentamento o ambiente deve estar com boa luminosidade. Deverão ser
puxadas linhas para controlar o alinhamento correto das fiadas.
O controle do caimento deverá seguir a direção dos ralos, quando for o caso.
Deverá ser utilizada máquina de corte de diamante para se obter a previsão ideal nos
arremate.
As juntas deverão permanecer abertas 03 (três) dias antes de colocar o rejunte de pó de
mármore e cimento branco.
Calçadas / Circulações:
Os pisos serão em cimentado liso com espessura de 3,0cm em argamassa no traço 1:4
(cimento e areia), com acabamento sarrafeado e/ou desempenado, dotado de junta plástica,
formando quadros de no máximo 1,00 x 1,00 m, executados sobre a camada
impermeabilizadora.
As superfícies capeadas com cimentado terão declividades mínimas de 0,5%, de modo a ser
assegurado o rápido escoamento das águas superficiais, em direção aos locais previstos para
seu escoamento.

14 -

FORRO:

14.1 - Barroteamento:
O barrotreamento será executado em madeira lei de primeira qualidade do tipo ripão de
cupiúba de 2 “x 1”, nivelados e espaçados de 50,0cm.
14.2 - PVC:
O forro será executado em lambri de PVC, tipo BCF-100 mm, na cor branca, fixada sob
barroteamento em madeira, e quando preciso o arremate será com frisos do mesmo material
do forro.

15 -

PINTURA:
Os serviços serão executados por profissionais de comprovada competência e com produtos
preparados industrialmente, devendo ser observadas todas as instruções fornecidas pelos
respectivos fabricantes.
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Todas as pinturas deverão obedecer aos tipos e cores definidas em projeto ou determinadas
pela FISCALIZAÇÃO, assim como todas as instruções para uso, fornecidas pelos respectivos
fabricantes das tintas.
As superfícies a serem pintadas deverão ser cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas, lixadas e enxutas, para posteriormente receber o tipo de pintura a que se destina.
As superfícies de madeira serão preparadas com o emprego de lixas, cada vez mais finas,
até obter-se superfícies planas e lisas.
As superfícies de ferro deverão ser previamente lixadas e receber tratamento anticorrosivo,
salve aqueles que já chegarem à obra tratada de fábrica.
O acabamento deverá ficar perfeitamente liso, sem escorrimentos de tintas ou falhas de
aparelhamento.
Cada demão de tinta só será aplicada, após a anterior estar completamente seca, convindo
observar um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas.

O mesmo cuidado deverá haver entre demãos de massa e de tinta, observando um intervalo
mínimo de 48 (quarenta e oito) horas.
Serão obedecidas as recomendações do fabricante na aplicação de tintas, aparelhos,
massas, solventes, etc.
Em caso de limpeza recomenda-se o uso de pano úmido e sabão neutro, sendo vedado o
emprego de qualquer tipo de detergente ou abrasivo.
15.1 - PVA Interna:
As superfícies internas receberão pintura pva sobre pintura antiga, com retoque de massa nos
pontos onde houver necessidade em 03 (três) demãos.
15.2 - Acrílica Externa:
As paredes externas do prédio receberão selador e serão pintadas com 03 (três) demãos de
tinta acrílica, sobre pintura antiga, com retoque de massa nos pontos onde houver
necessidade e na cor a ser definida pela Fiscalização.
15.3 - Esmalte Sintético Sobre Ferro:
As superfícies de ferro depois de tratadas receberão pintura com tinta esmalte sintético sobre
base anticorrosiva, em tantas demãos quantas forem necessárias, para um perfeito
acabamento.
15.4 - Verniz:
As superfícies do madeiramento aparente das coberturas e pilares de madeira, após bem
lixadas, receberão o acabamento em verniz poliuretânico em tantas demãos quantas forem
necessárias para se obter um bom acabamento.
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15.5 - Novacor:
Todo o piso da quadra será pintado com tinta novacor, em tantas demão quantas forem
necessárias para um perfeito acabamento, sendo no mínimo de 02 (duas).
A demarcação da quadra será também com tinta novacor, em cores variadas, seguindo cada
modalidade de esporte.

16 -

INSTALAÇÕES:
Os serviços de instalações obedecerão as Normas da ABNT e Normas das Concessionárias
locais.

16.1 - Elétricas:
As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com o Projeto, a Planilha de
Quantidades, e as orientações da Fiscalização, bem como obedecer as recomendações a
seguir:

a) Deverá ser realizada manutenção geral no QGBT ;
b) Deverá ser instalado 01 (um) circuito de iluminação (luminárias do muro), atendendo
a entrada principal, cabo 4,0 mm², disjuntor 2P-25A, conduzidos em eletroduto,
partindo do quadro mais próximo.
c) Deverão ser instalados circuitos de tomadas de forças, atendendo os equipamentos
elétricos de serviços gerais, cabo 2,5 mm², disjuntor 1P-30A, conduzidos em
eletroduto;
d) Deverão ser instalados, eletroduto ou canaleta, para condução de fiação elétrica
exposta, onde houver necessidades na escola;
e) As tomadas nas paredes, quando não especificadas, devem ser de 3 pólos, universais
e de 10A / 250V;
f) Deverão ser utilizados e remanejados,ventiladores, que estejam em funcionamento
e bom estado de conservação, onde houver necessidade na escola;
g) Os quadros de distribuição deverão apresentar identificação dos disjuntores dos
circuitos.
As instalações deverão conter também todas as sinalizações de alerta, previstas nas
Normas de Segurança.
18. - Passarelas cobertas: Serão executadas de acordo com o projeto. O alicerce e o baldrame
serão em alvenaria de pedra argamassada no traço 1:6 (cimento e areia). O aterro será executado
com material de boa qualidade, do tipo arenoso, sem matéria orgânica, devidamente compactada.
Os pilares de sustentação serão em concreto armada seção circular D=15 cm. O madeiramento de
cobertura será em madeira de lei de primeira qualidade, do tipo maçaranduba. A cobertura será com
telhas de barro, tipo plan com trava e de primeira qualidade. As cumeeiras e os beirais serão
encaliçados com argamassa de cimento, areia e barro no traço 1:6:2.17.12- CAIXAS COLETORAS:
Deverão ser executadas caixas coletoras para águas pluviais de 0,60m x 0,60m x 0,60m, em
alvenaria de tijolo, rebocado, com tampo em concreto armado, conforme a Planilha de Quantidades.
Deverão ser executados portões de ferro de 5/8”, com ferragens.

19 -

LIMPEZA GERAL:
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A obra será entregue totalmente acabada, limpa e livre de qualquer entulho remanescente
dos serviços executados.
As instalações (elétricos, hidro-sanitárias e drenagem) serão testadas e verificadas as
condições de funcionamento.
Ficará sob responsabilidade da CONTRATADA, o contato, para as ligações definitivas de
água, energia, telefone, etc, junto aos órgãos competentes.
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021-PMP
ANEXO II
CARTA PROPOSTA
(MODELO)
ÀO: MUNICÍPIO DE PACAJÁ – PARÁ
At.te.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Prezado Senhores,
- Após cuidadoso exame e estudo da TOMADA DE PREÇOS Nº ------ em referência, com o
qual concordamos, vimos apresentar nossa proposta de preços para CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO CEMITÉRIO JOAO LEITE, BAIRRO
CENTRO DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ, e concordamos plenamente com as Condições
Estabelecidas no Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº -------- em referência e seus Anexos.
- O preço total da Proposta para a execução do objeto é de R$: ........... (........por extenso......)
- Validade da proposta: 60 dias.
- O prazo de execução: 210 (duzentos e dez) dias.
- Dados bancário da empresa: ...................................
- Caso nós seja adjudicado o objeto em licitação, a(o) Sr(a). ................................,
brasileira(o), ................... (estado civil), .................... (profissão), portador(a) da carteira de
identidade nº. .......... SSP/....., CPF: ......................., residente na Rua ............................ nº.
...., Bairro ............, na Cidade de ..................., Estado do ...................., será a(o) responsável
que assinará o contrato.
- Declaramos plena submissão às condições e exigências deste edital em todas as fases da
licitação;
- Declaramos assunção de responsabilidade pela execução dos serviços e sujeição as
condições estabelecidas no Edital.
- Declaramos reconhecimento do direito da Administração Pública paralisar ou suspender a
execução dos serviços na forma da Lei.
- Declarams concordância em firmar o contrato para execução dos serviços propostos, pelos
respectivos preços mediante regular convocação.
- Obrigamo-nos, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação em causa, a comparecer na
data, horário e local estabelecido pela MUNICÍPIO DE PACAJÁ, para proceder à assinatura
do CONTRATO.
..................../ PA , ..... de .............. de 2022.

_______________________________
responsável
função
RG: ......... e CPF: ................
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021-PMP

ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO
(MODELO)

CONTRATO Nº ............./2022
O Município de PACAJÁ, através da(o) ....................................., neste ato denominado
CONTRATANTE, localizado na ........................................., ..........., inscrito no CNPJ (MF)
sob
o
nº
........................................,
representado
pelo(a)
Sr.(a)
...............................................................,
............................,
residente
na
.................................., nº ..............., portador do CPF nº .......................... e, de outro lado
........................................., inscrita no CNPJ(MF) CNPJ .........................., estabelecida na
....................................., Nº ............, ....................., CEP ...................., doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por .................................., residente
na .............................., ........, ....................., CEP ................., portador do(a) CPF
.............................., de acordo com a representação legal que lhe é outorgada têm entre si
justo e avençado, e celebram o presente Contrato, de conformidade com a .........................
nº ..................... 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 EMPRESA PARA
EXECUÇÃO DE OBRA DO CEMITÉRIO JOAO LEITE, BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO
DE PACAJÁ.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS
1. Os serviços ora contratados compreendem as especificações, descritas nos
Anexos do edital da ...................................................., partes integrantes deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
1.
O
valor
total
deste
Contrato
é
de
..........................................
(.................................................), 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 de acordo com o prazo estabelecido na
cláusula oitava, contados a partir da ordem de serviço emitida pela CONTRATANTE.
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
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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.
CLÁUSULA QUINTA - DO AMPARO LEGAL
1. A lavratura do
.................................................

presente

Contrato

decorre

da

realização

da

2. Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho
exarado no processo licitatório nº ........./2021, 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 em 2022, com duração do contrato de 12
(doze) meses, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro
e incluir o último.
CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
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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 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 ..........................................................;
1.6 - solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as
especificações
constantes
dos
Anexos
do
Edital
da
....................................................................;
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
...............................................................:
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
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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 dos 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;
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;
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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
................................................................................................;
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 ............................................................................., 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 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
2. Caberá, ainda, à CONTRATADA, como parte de suas obrigações:
2.1 - efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de Engenharia,
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Arquitetura e Agronomia - CREA, em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.496, de 07.12.77;
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 saldálos 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
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 obrigatório á empresa vencedora a comprovação de vínculo
empregatício entre a mesma e seus engenheiros e funcionários.
1.3 - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca
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deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração da
CONTRATANTE; e
1.4 - É vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste Contrato;
1.4.1 - a subcontratação parcial dos serviços só será admitida se
previamente autorizada pela Administração da CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- DA RESPONSABILIDADE

TÉCNICA PELA

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 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021-PMP.
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.
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.
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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
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 2021
............................................................................
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.
1.1 - Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela
fiscalização;
1.2 - as medições serão efetuadas pela fiscalização, obedecendo-se o
seguinte:
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1.2.1 - quinzenalmente, em cumprimento ao Cronograma FísicoFinanceiro, 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..................................................... menos o .................................; 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, alterada pela Lei nº 9.876/99.
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
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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.
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.
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.
=============================================================================
Avenida João Miranda dos Santos, 67, Novo Horizonte – CEP: 68485-000
E-mail: licitacaopacajapmp@gmail.com

ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Pacajá
´´Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo ´´
=============================================================================

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
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 FísicoFinanceiro;
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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 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
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1. As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes do
Edital da ............................................................, 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 ..............................................., cuja
realização decorre da autorização da CONTRATANTE, constante do processo licitatório n.º
................................................, 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 2022
........................................................................
CONTRATANTE
........................................................................
CONTRATADO(A)
Testemunhas:
1. ___________________________
2. ___________________________
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021-PMP

ANEXO IV
ORDEM DE SERVIÇO
(MODELO)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO CEMITÉRIO
JOAO LEITE, BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ.
ORDEM DE SERVIÇO Nº ......../2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021-PMP
OBRA: Construção Civil
OBJETO:
LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021-PMP
ENDEREÇO: Município de Pacajá/PA.
VALOR R$:
REGIME DE EXECUÇÃO: Indireta, Empreitada por preço global de material e mão-de-obra.
CONTRATADA:
ENDEREÇO:
C.N.P.J. Nº:
TELEFONE:
MODALIDADE DE PAGAMENTO: De acordo com o Contrato.
RECURSOS: EMENDA PARLAMENTAR Nº 202141240001-PAULO BENGTSON
RECURSOS PROPRIO.
REAJUSTAMENTO: Não Haverá reajuste.
PRAZO: 210 (duzentos e dez) dias.
PENALIDADE: De acordo com o art. 86, 87, 88 da Lei nº 8.666/93
Pacajá/PA, xx de xxxxx de 2022.

____________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Município de Pacajá
Contratante

____________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxx
Contratada
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021-PMP

ANEXO V
CARTA-CREDENCIAL
(MODELO)

À: Comissão Permanente de Licitação
Ref: Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021-PMP.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO CEMITÉRIO
JOAO LEITE, BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ.

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 2022.

(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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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021-PMP

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS
(MODELO)

Ref: Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021-PMP – MUNICÍPIO DE PACAJÁ.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO CEMITÉRIO
JOAO LEITE, BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ.
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 que a mesma recebeu o Edital e todos
os seus anexos relativo ao objeto (inserir o objeto) da TOMADA DE PREÇOS
supramencionada.

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de 2022.

______________________________________________
(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsável legal)
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021-PMP

ANEXO VII
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA
(MODELO)

Ref: Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021-PMP.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO CEMITÉRIO
JOAO LEITE, BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ.

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 8 do edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021-PMP a mesma efetuou visita “in
loco” às xx:xx horas do dia ...../....../2021 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 2022.

___________________________________
Anderson de Souza Severino
Engenheiro Civil
Crea n° 1516294114

___________________________
Eng. xxxxxxxxxxxxxxxxx
CREA/PA ............
Empresa: ...........
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021-PMP

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
(MODELO)

À: Comissão Permanente de Licitação
Ref: Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021-PMP.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO CEMITÉRIO
JOAO LEITE, BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ.

Conforme o disposto no Edital e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº
317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia
declararam que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida
licitação, é:
Nome:
Especialidade:
CREA N°:
Data do registro:
Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s)
pertence(m) ao Nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento
junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de 2022.

________________________________________________
(nome, RG n° e assinatura do responsável legal)

______________________________________________________________
(nome, CREA n° e assinatura do engenheiro habilitado da proponente)
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021-PMP

ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO
(MODELO)

À Comissão Permanente de Licitação
Ref: Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021-PMP – MUNICÍPIO DE PACAJÁ.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO CEMITÉRIO
JOAO LEITE, BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ.

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, expressamente, que se sujeita às
condições estabelecidas no edital de TOMADA DE PREÇOS em consideração e dos
respectivos modelos, adendos, e anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer
decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes
que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de
executar a(s) obra(s) e/ou os serviços.
Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes
impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da Licitante.

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de 2022.

(nome, RG n° e assinatura do responsável legal)
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021-PMP

ANEXO X
DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF
(MODELO)

À Comissão Permanente de Licitação
Ref: Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021-PMP – MUNICÍPIO DE PACAJÁ.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO CEMITÉRIO
JOAO LEITE, BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ.

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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