COMISSÃO PERMAMENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2017-130905
Processo Administrativo nº 2/2017130905
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Data de Abertura: 13/09/2017
Horário: 10:00 horas
Local: Sala de Comissão Permanente de Licitação - Av. Juscelino Kubitscheck nº02
Centro, CEP: 68.633-00.
O MUNICÍPIO DE DOM ELISEU -PA, por intermédio de sua COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO–CPL devidamente designado pela PORTARIA Nº
003/2017/PMDE, 02 de Janeiro de 2017, torna público para conhecimento de quem possa
interessar que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, com
execução indireta, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em Regime de EMPREITADA
POR PREÇO GLOBAL, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) CRECHE PRO-INFÂNCIA
TIPO B, TIPO PADRÃO FNDE NO BAIRRO DA CHINESA, NO MUNICÍPIO DE
DOM ELISEU, conforme memoriais descritivos, planilhas e projetos em anexos,
conforme acordo firmado entre o Município e o Governo Federal pelo Termo de
Compromisso PAC 202824/2012, recurso financeiros transferidos pelo FNDE/MEC, nas
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos e em conformidade com a legislação
vigente. O procedimento licitatório obedecerá a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei
Complementar Federal nº 123/ 2006, a legislação correlata e demais exigências previstas
neste Edital e seus Anexos.
1 - DA ABERTURA
1.1. Sessão Pública: A CPL/PMDE receberá os documentos de habilitação e propostas
comercial em sessão pública a ser realizada, conforme a seguir indicado:
1.2. Local: Sala de Reunião Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Dom Eliseu, sito a
Av. Juscelino Kubtischeck, nº 02, Centro, CEP: 68.633-000.
1.3. Data: 13/09/2017.
1.4. Horário: 10:00 horas.
1.5. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público, que
impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará
automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de
nova comunicação.
2- DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
CONSTRUÇÃO DE UMA (01) CRECHE PRO-INFÂNCIA TIPO B, TIPO PADRÃO
FNDE NO BAIRRO DA CHINESA, NO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU, conforme
memoriais descritivos, planilhas e projetos em anexos, conforme acordo firmado entre o
Município e o Governo Federal pelo Termo de Compromisso PAC 202824/2012, recurso
financeiros transferidos pelo FNDE/MEC, em anexo ao presente edital.
2.1. Este processo visa escolher fornecedor/prestador para atender a demanda da
Prefeitura de Dom Eliseu/Secretaria Municipal de Educação.
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2.2. Este edital possui como base as decisões e informações constantes nos autos do
Processo Administrativo n° 2/2017130905.
2.3. O valor máximo estimado desta contratação é de R$ 1.499.838,20 (hum milhão,
quatrocentos e noventa e nove mil, oitocentos e trinta e oito reais e vinte centavos).
3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

3.1. Poderão participar desta licitação qualquer interessado observado a necessária
qualificação, a pertinência da atividade empresarial com o objeto desta licitação e que
estiverem devidamente cadastradas, junto ao Cadastro de Fornecedores do Licitador e
que manifestarem interesse em participar do certame. A(s) empresas terão que se
cadastrar até o 3º (terceiro) dia útil antes da data limite para o recebimento dos envelopes
n° 1 e n° 2.
3.1.1 O Certificado de Registro Cadastral-CRC somente serão aceitos pela Comissão se
obtidos ou atualizados em decorrência da apresentação dos documentos necessários e
válidos para tanto no Protocolo na Sala de Licitações, até o terceiro dia anterior à data
informada no item 1.3 supra. Somente após a apreciação e a aprovação dos documentos
apresentados, em conformidade com os artigos 27 a 31, observados as condições no artigo
32, todos da Lei nº 8.666/1993, a Comissão Permanente de Licitações emitirá o CRC e
atender às condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
3.2. Não poderão participar direta ou indiretamente deste certame ou da execução de
serviço destes decorrente às pessoas físicas e/ou jurídicas nas hipóteses fixadas nos
incisos I, II e III, do art. 9º, da Lei 8.666/93, notadamente:
a) Servidores latu sensu ou dirigente de órgão ou entidade da Prefeitura Municipal de
Dom Eliseu;
b) Os membros da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Dom
Eliseu, a estes equiparados o presidente da comissão e equipe de apoio;
c) Empresas cujos sócios, diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de
conselho técnico, consultivo, deliberativos ou administrativos ou sócios, sejam servidores
latu sensu ou dirigentes da Prefeitura Municipal de Dom Eliseu/PA.
d) Empresa que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou
cumprindo pena de suspensão ou sob declaração de inidoneidade, que lhes tenham sido
aplicadas, por força das Leis nº. 10.520/ 2002 e da Lei nº 8.666/93. e) consórcios de
empresas.
f) Empresa declarada inidônea ou punida com suspensão do direito de licitar por qualquer
Órgão ou Entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, estadual ou
Municipal;
3.3. A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas
neste instrumento convocatório.
3.4. A eventual não observância, pelos licitantes, das vedações previstas neste título,
sujeitá-lo-á às penalidades cíveis e criminais cabíveis.
4- DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO PÚBLICA
4.1- 1ª Fase - Do Credenciamento:
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4.1.1. O procedimento da sessão pública inicia-se com o credenciamento dos
representantes das licitantes interessadas em participar do certame devem apresentar-se
junto à CPL/PMDE munidos dos seguintes documentos:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas as
eventuais alterações contratuais ou de sua consolidação, devidamente registrado no órgão
competente, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
investidura ou nomeação da diretoria em exercício;
4.1.2. Em caso de sócio ou proprietário apresentar documento acima elencado e original
da carteira de identidade ou outro documento com foto.
4.1.3. Em caso de preposto ou procurador, apresentar documento acima elencado,
procuração mediante instrumento público ou particular (Anexo VI) com firma
reconhecida, ou outro documento que comprove os necessários poderes para formular
ofertas e lances de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em
nome do proponente, e original da carteira de identidade ou outro documento com foto.
4.1.4. Os documentos acima deverão ser entregues à CPL/PMDE fora dos envelopes:
4.1.5. Cada licitante se fará representar com apenas um Representante Legal, o único
admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim para todos
os efeitos por sua representada.
4.1.6. Serão recebidos os envelopes dos representantes que não cumprirem as exigências
contidas no item 4 deste Edital, mas, em razão de não serem credenciados significa que
não comprovaram poderes para representar a empresa licitante interessada, pelo que não
poderão ofertar lances, interpor recurso administrativo, ou qualquer outro ato desta
licitação.
4.1.7. Após análise da documentação a CPL/PMDE declarará as empresas e respectivos
representantes legais devidamente CREDENCIADOS e passará à 2ª Fase do
procedimento.
4.2- 2ª Fase – Do Recebimento dos Envelopes:
4.2.1. Os Credenciados deverão entregar à CPL/PMDE a documentação de habilitação e
proposta comercial em dois envelopes opacos, indevassáveis, rubricados, contendo na
parte externa os seguintes dizeres:
Ref. Tomada de Preços nº 2/2017-130905
ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO
Prefeitura Municipal de Dom Eliseu
Razão Social completa do Licitante
CNPJ do licitante
Ref. Tomada de Preços nº 2/2017-130905
ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA COMERCIAL
Prefeitura Municipal de Dom Eliseu
Razão Social completa do Licitante
CNPJ do licitante
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4.3- 3ª Fase – Da Habilitação (Envelope nº 01): Após o recebimento dos envelopes a
CPL/PMDE passará a fase de julgamento da habilitação das licitantes mediante a abertura
do Envelope nº 01 – Habilitação o qual deverá conter a seguinte documentação:
A). Os documentos constantes do Envelope nº 01 e nº 02 deverão ser rubricados por todos
os licitantes presentes e pelos membros da CPL/PMDE, permitindo-se aos interessados o
exame dos mesmos no local.
4.3.1- Declarações:
4.3.1.1. Declarações Múltiplas (Anexo VII);
4.3.1.2. Declaração de Enquadramento em ME ou EPP (Anexo VIII);
4.3.1.3. Declaração de Ausência de Impedimento à Participar de Licitação (Anexo X).
4.3.2- Relativa à habilitação jurídica:
4.3.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
4.3.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas as
eventuais alterações contratuais ou de sua consolidação, devidamente registrado no órgão
competente, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
4.3.2.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de investidura ou nomeação da diretoria em exercício;
4.3.3- Relativa à Regularidade Fiscal:
4.3.3.1- Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
4.3.3.2- Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo a sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade compatível com o objeto do certame (FIC);
4.3.3.3- - Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da
União, a qual atualmente inclui a regularidade junto ao INSS;
4.3.3.4- Certidões de regularidade para com a Fazenda Estadual (Tributária e Não
Tributária), da sede da licitante;
4.3.3.5- Certidões de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, da
sede da licitante;
4.3.3.6- Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), através do Certificado de Regularidade Fiscal-CRF;
4.3.3.7- Prova de regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), através
da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas- CNDT.
4.3.3.8- Benefício Fiscal das EPP ou ME: As Microempresas e empresas de pequeno
porte, por ocasião da participação nesta licitação, deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição.
a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, as
mesmas, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em
que o proponente foi declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do debito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa;
b) A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior,
implicara decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
Artigo 81 da Lei nº 8.666/ 1993, sendo facultado a Administração convocar os licitantes
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remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
4.3.4 - Relativa à Qualificação Econômico-Financeira:
4.3.4.1 – 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 encerrados há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta;
a.1) O Balanço Patrimonial do último exercício social deverá conter a demonstração
expressa dos índices conforme citado abaixo, devendo está assinado pelo contador e
registrado na Junta Comercial.
Índice de Liquidez Geral (LG) maior que 1;
- Solvência geral (SG) maior que 1;
- Índice de Liquidez Corrente (LC) maior que 1, calculados pelas seguintes fórmulas:
LG= AC+RLP SG= AT LC= AC
PC+ELP PC+ELP PC
AC= ATIVO CIRCULANTE
PC= PASSIVO CIRCULANTE
AT= ATIVO TOTAL
ELP= EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
RLP= REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
a.2) Serão aceitos o balanço patrimonial e demonstrações contábeis, devidamente
assinados pelo representante legal da empresa e pelo contador responsável por esta, assim
apresentados: a) publicados em Diário Oficial ou;
b) Publicados em jornal de grande circulação ou;
c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou;
d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio do licitante, na forma do art. 6º da IN nº 65 do Departamento Nacional do
Registro do Comércio–DNRC, de 11 de Agosto de 1997, acompanhada,
obrigatoriamente, dos termos de abertura de encerramento. Quando forem apresentados
o original do Diário fica dispensada a inclusão, na documentação, dos termos de abertura
e de encerramento do livro em questão.
4.3.4.3 – Certidão (s) negativa de falência, recuperação judicial ou concordata expedida
pelo distribuidor de juízo da sede da pessoa jurídica, dentro do prazo de validade.
4.3.4.5 – Comprovação de possuir, na data da abertura da licitação, capital mínimo
integralizado valor do patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do
valor estimado da contratação, comprovado mediante Certidão Simplificada emitida pela
Junta Comercial da sede da empresa licitante.
4.3.4.6 - Os documentos apresentados com a validade expirada, acarretarão a inabilitação
do proponente. Os documentos que não possuírem prazo de validade, somente serão
aceitos com data não excedente a 90 (noventa) dias, da expedição, ressalvada a hipótese
do licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao
convencionado, mediante juntada da norma legal pertinente.
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4.3.4.7 – Apresentar Garantia de Participação equivalente a 1% (um por cento) do valor
máximo estimado do objeto da contratação (Subitem 2.3) mediante uma das modalidades
e critérios de garantia fixados no § 1º do art. 56, Lei nº 8.666/93.
a) caso a opção seja pela caução em dinheiro o interessado deverá procurar a Secretaria
Municipal de Finanças de Dom Eliseu para informa-se em que conta bancária deverá
efetuar o depósito e receber o comprovante da respectiva caução.
4.3.5- Relativa à Qualificação Técnica:
4.3.5.1 - A qualificação técnica do licitante e dos responsável(eis) técnico(s) deverá ser
comprovada da seguinte maneira:
4.3.5.1.1- Capacidade Técnico-Operacional (qualificação da empresa licitante):
a) Certidão de Registro e Quitação da empresa perante o CREA de sua região, dentro do
prazo de validade e devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e
contratuais. No caso de licitantes sediadas em outros Estados, o Certificado de Registro
emitido pelo CREA da respectiva região de origem deverá conter o visto do
CREA/Estado do Pará.
b) 01 (um) atestado de capacidade técnica devidamente registrado no CREA de sua
região, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a
experiência anterior da empresa licitante em execução de obras com características,
quantidades e prazos compatíveis ao objeto desta licitação.
c) Comprovação de que possui em seu quadro permanente, na data prevista para abertura
deste procedimento licitatório, profissionais com formação em engenharia civil.
c.1) Para fins deste edital, a comprovação de que os responsáveis técnicos (engenheiro
civil) indicado pela empresa licitante pertence ao seu quadro permanente se dará da
seguinte forma:
c.1.1) Se o profissional for proprietário ou sócio da empresa: mediante a apresentação do
contrato social.
c.1.2) Se o profissional for empregado da empresa: mediante a apresentação da cópia
autenticada da carteira de trabalho e previdência social (páginas relativas a identificação
e contrato de trabalho) e da Ficha ou Livro de Registro de Empregados.
c.1.3) Se o profissional for prestador de serviço: mediante a apresentação do contrato de
prestação de serviço firmado entre o profissional e a empresa licitante, o qual deve exibir
firma reconhecida em cartório para ser considerado válido.
4.3.5.1.2- Capacidade Técnico-Profissional (qualificação dos responsáveis técnicos):
a) Certidão de Registro e Quitação do conselho de classe respectivo dos responsáveis
técnicos (engenheiro civil) da obra, dentro do prazo de validade;
b) Certidão de Acervo Técnico Profissional - CAT que comprove a experiência anterior
dos responsáveis técnicos (engenheiro civil) em execução de obras com características
semelhantes ao objeto desta licitação.
c) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART que comprove o início e conclusão de
obras com características, quantidades e prazos compatíveis ao objeto desta licitação;
4.3.6- Do Julgamento da Habilitação: Após a análise da documentação acima referida
a CPL/PMDE fará o julgamento da Habilitação, podendo julgar:
4.3.6.1- Habilitada: todas as licitantes cujas documentação estejam em conformidade
com as regras fixadas neste edital.
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4.3.6.2- Inabilitada: todas as licitantes cuja documentação apresente desconformidade
com as regras fixadas neste edital.
4.3.6.3- A CPL/PMDE devolverá à licitante inabilitada o Envelope Nº 02, desde que não
haja recursos ou após sua denegação.
4.3.6.4- Se todas as licitantes participantes forem inabilitadas a CPL/PMDE concederá 08
(oito) dias para que apresentem nova documentação (art. 48, § 3º, Lei nº 8.666/93), caso
em que suspenderá a realização da Sessão Pública e informará a data de prosseguimento;
4.3.7- Do Recurso contra a Habilitação: após o julgamento da habilitação a CPL/PMDE
ofertará oportunidade para manifestação de possível interesse de recorrer contra o
julgamento da habilitação;
4.3.7.1- Havendo qualquer manifestação de interesse recursal a CPL/PMDE suspenderá
a realização da Sessão Pública e abrirá prazo para apresentação das razões recursais na
foram do Item 5 deste edital.
4.3.7.2- Havendo renúncia expressa de todos os licitantes a qualquer recurso contra o
julgamento da habilitação a CPL/PMDE passará imediatamente à 4ª Fase.
4.3- 4ª Fase – Classificação (Envelope nº 02): Encerrada a 3ª Fase a CPL/PMDE passará
a fase da Classificação mediante a análise do Envelope nº 02 – Proposta Comercial a qual
deverá conter os seguintes documentos:
a) Proposta Comercial: que deverá ser elaborada em conforme o modelo do Anexo III,
quando a sequência dos itens, subtotais, quantitativos e contemplar todas as etapas de
execução, indicação de preço por item unidade e total totalizando o preço global;
b) Cronograma Físico-Financeiro: que deverá ser apresentado conforme o modelo do
Anexo II;
c) Composição de BDI: que deverá ser apresentado conforme o modelo do Anexo IV.
d) Composição de Custos Unitários constando obrigatoriamente os quantitativos de
material e mão de obra, bem como os percentuais adotados para os encargos sociais e
BDI que serão objeto de análise da Comissão Permanente de Licitação, para se identificar
o licitante vencedor do certame.
e) A Proposta Comercial deverá ser elaborada obedecendo as seguintes regras:
Conter o Preço Global da obra, considerando inclusas todas as despesas incidentes sobre
o objeto licitado, deverá ser indicado em algarismo e por extenso, calculados com duas
casas decimais após a vírgula;
f) O prazo de validade da proposta de no máximo 60 (sessenta) dias consecutivos
contados a partir da data da autorização para o seu início;
g) O preço deverá ser apresentado incluindo todos os custos operacionais da atividade,
os tributos e taxas, encargos sociais, trabalhistas, horas extras, despesas administrativas,
trabalhos noturnos, dominicais e em feriados, inclusive o custo dos vigias noturnos, bem
como as demais despesas diretas e indiretas, inclusive com ensaios, testes e demais provas
para controle tecnológico, de modo a constituir a única contraprestação pela execução dos
serviços, objeto desta licitação.
4.3.2- Da abertura do Envelope nº 02 – Proposta Comercial:
4.3.2.1- Não Havendo recurso contra o julgamento da habilitação ou após o julgamento
de recurso interposto a CPL/PMDE procederá a abertura do Envelope nº 02 – Proposta
Comercial e toda a documentação neste constante serão rubricadas pela CPL/PMDE e
pelos licitantes presentes.
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4.3.3- Do Julgamento das Propostas:
4.3.3.1- Após a abertura dos envelopes a CPL/PMDE procederá o julgamento das
Propostas Comerciais levando em conta como critério de julgamento o tipo de licitação
fixada neste edital, ou seja, MENOR PREÇO (I, § 1º, art. 45, Lei nº 8.666/93), e julgará:
4.3.3.2- Classificadas: todas as licitantes cujas propostas comerciais estejam em
conformidade com as regras fixadas neste edital;
4.3.3.3- Desclassificadas: todas as licitantes cujas propostas comerciais não estejam em
conformidade com as regras fixadas neste edital;
4.3.3.4- Ordem de Classificação: As propostas comerciais classificadas serão
escalonadas em ordem crescente de seus respectivos valores monetários em: 1ª Lugar; 2º
Lugar; 3º Lugar; etc.; e assim sucessivamente até completar-se a Ordem de Classificação;
4.3.3.5- Se todas as licitantes participantes forem desclassificadas a CPL/PMDE
concederá 08 (oito) dias para que apresentem nova documentação (art. 48, § 3º, Lei nº
8.666/93), caso em que suspenderá a realização da Sessão Pública e informará a data de
prosseguimento;
4.3.3.6- Vencedora do Certame: a CPL/PMDE declarará vencedora a licitante que
ocupar o 1º Lugar na Ordem de Classificação, por ter apresentado o menor preço.
4.3.3.7- Em caso de empate entre dois ou mais proponentes a CPL/PMDE deve: 1º) tentar
desempatar aplicando o disposto no § 2º, do art. 3º, Lei nº 8.666/93; 2º) não sendo nenhum
destes casos proceder-se-á sorteio nesta mesma Sessão Pública.
4.3.3.8- Não será levada em consideração para efeito de julgamento, a proposta que
contenha vantagem não prevista neste ato convocatório;
4.3.3.9- Encerrada a 4ª Fase a CPL/PMDE submeterá o seu resultado à deliberação do
Ordenador de Despesas Responsável com vistas à homologação e adjudicação do objeto
da licitação, observados os respectivos prazos recursais.
5 - DOS RECURSOS
5.1 – Dos atos praticados pela Administração Pública Municipal decorrentes da presente
licitação cabem:
5.1.1- No prazo máximo de 05 (cincos) dias úteis (caput, I, art. 109, Lei nº 8.666/93) os
recursos administrativos fixados no inciso I e II, do art. 109, da Lei nº 8.666/93, a contar
da intimação do ato ou da lavratura da ata;
5.1.2- Os demais recursos e prazos previstos em lei;
5.1.3. A intimação dos atos referentes aos itens 5.1.1 e 5.1.2, excluídos os relativos a
advertência e multa de mora serão feitos mediante publicação na imprensa oficial, salvo
se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando
poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata;
5.1.4- Os recursos contra a habilitação ou inabilitação do licitante ou julgamento das
propostas terão efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e
presentes razões de interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos efeito
suspensivo;
5.1.5- Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugnálo no prazo de 05 (cinco) dias úteis;
5.1.6- O recurso será dirigido à autoridade superior (Ordenador de Despesas Responsável)
pelo Presidente da CPL/PMDE, o qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05
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(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente instruído, devendo,
neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade;
5.1.7- Os recursos deverão ser propostos por escrito e dirigidos ao Ordenador de Despesas
Responsável;
5.1.8- Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de Licitação, o licitante que o
tenha aceitado sem objeção, venha apontar depois da abertura dos envelopes de
habilitação, falhas ou irregularidades que o viciarem, hipótese em que tal comunicação
não terá efeito de recurso;
6- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1- A empresa contratada se obriga a executar os serviços de acordo com o objeto deste
Convite e com as especificações contidas em anexo, que fazem parte integrante do
procedimento, independente de transcrição e/ou traslado.
6.2- Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos
serviços, tais como: salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-refeição,
vale transporte e outras que porventura venham a ser regulada em acordo coletivo.
6.3- Executar diretamente o contrato, sem a transferência de responsabilidades ou
subcontratações não autorizadas pela Prefeitura.
6. 4-. Providenciar a imediata substituição de qualquer empregado considerado
inadequado ou inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da Secretaria ou que
não atenda às suas necessidades.
6.5- Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo.
6.6- Manter, ainda, os seus empregados uniformizados e identificados por crachá, quando
em trabalho.
6.7- Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que
praticada por seus empregados, quando relacionados com a execução dos serviços.
6.8- Fornecer a seus empregados todo o equipamento de segurança necessário ao
desempenho de suas funções, vedado o desconto nos respectivos salários, e instruí-los
quanto à prevenção de acidentes e de incêndios.
6.9- Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento
dos seus empregados, acidentados ou acometidos de mal súbito.
6.10- Observar a legislação trabalhista, previdenciária e convenção coletiva de trabalho
da categoria, efetuando as anotações nas carteiras de trabalho, inclusive quanto à
categoria profissional a ser exercida.
6.11- Arcar com todas as despesas decorrentes dos serviços a serem executados inclusive
aquisição de equipamentos necessários a execução dos serviços em quantidade e
qualidade compatíveis com os serviços, que poderão ser fiscalizados, a qualquer
momento, pela Prefeitura Municipal de Dom Eliseu.Manter, durante a execução do
contrato as condições que ensejaram a contratação.
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7- DA FISCALIZAÇÃO
7.1- A Secretaria Municipal de Obras, Urbanização e Transportes designará um servidor
para acompanhamento e fiscalização dos serviços.
a) A empresa vencedora adotará medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos
materiais e pessoais a seus operários e a terceiros, bem como todas as medidas relativas
ao seguro contratais danos, ficando sempre responsável pelas consequências originadas
de eventuais acidentes.
7.2- A presença de fiscalização não exclui e nem diminui a responsabilidade da contratada
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.
7.3 - A empresa vencedora obriga-se a desvincular da obra, dentro de 24 (vinte e quatro)
horas a partir da notificação, qualquer funcionário ou operário, inclusive o Engenheiro
Preposto, cujos serviços não estiverem a contento da fiscalização da PMDE.
7.4 - A empresa vencedora deverá:
7.4.1 - Remover do canteiro de serviços todo o material imprestável ou inaceitável, a juízo
da fiscalização da PMDE.
7.4.2 - Refazer os serviços executados em desacordo com os projetos e/ou especificações,
bem como os que apresentarem vícios ou defeitos de execução, refazendo-os dentro da
boa técnica exigida, sem ônus para a PMDE.
7.4.3 - Providenciar a elaboração do Diário de Ocorrência em 03(três) vias, e mantê-lo
atualizado, o qual deverá permanecer no local de serviços, disponível para os devidos
lançamentos, que constará de duas partes:
a. Na primeira parte, a empresa vencedora, obrigatoriamente, registrará os problemas
construtivos, as soluções adotadas e, especialmente, as datas de início e conclusão das
etapas de serviços, caracterizados de acordo com o cronograma.
b. Na segunda parte, a fiscalização da PMDE se obriga a registrar as atividades da
empresa vencedora, quanto ao juízo formado sobre o andamento dos serviços e qualidade
de execução, seus recursos, ritmo de obra, problemas construtivos e todas as
determinações.
7.4.4 - Colocar placas no local da obra, respeitando-se o estipulado referente às medidas
e ao tipo de material a ser empregado.
7.4.5 - Manter durante todo o tempo de execução da obra um engenheiro devidamente
habilitado pelo CREA no local dos serviços.
7.4.6 - Responder por todos os encargos de natureza trabalhista e/ou previdenciários, bem
como por todas as obrigações tributárias incidentes sobre o objeto da contratação.
7.4.7 - Planejar e organizar os serviços de modo a assegurar a observância do prazo
estipulado para a sua conclusão, obedecida à programação da obra.
7.4.8 - Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado
de que necessita para a execução dos serviços, arcando com todos os encargos e
obrigações de ordem trabalhista, previdenciária e civil, até a conclusão final da obra e
respectiva aceitação por parte da PMDE.
7.4.9 - Transportar, alojar e alimentar o pessoal empregado na obra, sem quaisquer ônus
à PMDE.
7.4.10 - Responsabilizar-se por quaisquer demandas trabalhistas, previdenciárias, sobre
acidentes do trabalho ou de qualquer outra natureza, atinentes ao pessoal empregado na
obra, sob sua responsabilidade.
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7.4.11 - Cumprir, durante a execução dos serviços, a legislação referente à segurança da
obra, da vizinhança, bem como zelar pela proteção e conservação dos serviços realizados,
até seu efetivo recebimento pela PMDE.
7.4.12 - Seguir, no que couber, a norma NR-18 (Condições e meio - ambiente de trabalho
na indústria de construção).
7.4.13 - Corrigir, às suas expensas, todos os serviços executados com erro, imperfeição
técnica e/ou em desacordo com os projetos e especificações, mesmo que constatado o fato
pela PMDE após a aceitação de cada etapa de serviço, ou a entrega final da obra.
7.4.14 - Obedecer às normas de medicina e segurança do trabalho, instituídas a fim de
garantir a salubridade e a ordem no canteiro de obras, estando ainda, obrigada a cumprir
eventuais exigências que possam ser feitas por órgãos da administração pública direta ou
indireta.
7.5 - Correrão exclusivamente por conta e risco da empresa vencedora, os prejuízos
decorrentes de:
a) Negligência, imperícia ou imprudência durante a execução dos serviços;
b) Falta de solidez dos trabalhos executados, mesmo após o término do contrato;
c) Infrações relativas ao direito de propriedade industrial e a posturas municipais;
d) Furto, roubo, perda, deterioração ou avaria de material ou aparelhagem, na execução
dos serviços;
e) Acidentes de qualquer natureza;
f) Danos e avarias causados às instalações da PMDE, a funcionários ou a terceiros;
g) Ato ilícito de seus sócios ou de seus empregados.
7.6 - A PMDE acompanhará o efetivo cumprimento das normas estabelecidas no edital e
seus anexos, podendo, em caso de situação de risco, paralisar as atividades da empresa
vencedora até que sejam sanadas as irregularidades.
7.7 - Juntamente com a primeira e demais medições, a empresa vencedora deverá juntar
cópia da seguinte documentação:
a) Relação de empregados (RE);
b) Folha de pagamento sintética;
c) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – INSS
d) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
7.8 - Caso haja novas contratações ou substituições de empregados, a empresa vencedora
deverá comunicar o fato à PMDE, enviando toda a documentação pertinente.
17.9 - As empresas ME ou EPP optantes pelo Simples Nacional, quando da emissão da
Nota Fiscal ou Fatura deverão reter 11% (onze por cento) do valor bruto da Nota Fiscal
ou Fatura nos termos do art. 274-C da Instrução Normativa nº. 03 de 14 de julho de 2.005,
com as alterações lançadas pela I.N. MF/MFB nº. 761/2007.
8- DO PAGAMENTO
8.1- O pagamento será efetuado após medição atestada pelo Serviço de Engenharia da
Prefeitura, mediante a apresentação das Notas Fiscais/Faturas, pelos serviços concluídos,
medidos, conferidos, aceitos pela fiscalização.
8.2- Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito
existente na Prefeitura Municipal de Dom Eliseu/Secretaria Municipal de Infraestrutura,
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em favor do fornecedor. Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente,
a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário.
9- DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
9.1- Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo
com o presente instrumento, dar-se á o recebimento provisório dos mesmos de que trata
a alínea á do inciso I do art. 73, da Lei n°8.666/93.
9.2- O recebimento definido, da obra, nos termos da alínea b do inciso I do art.73, da Lei
n° 8.666/93, somente se efetivará após terem sido examinados e julgados em perfeitas
condições técnicas e atendidas as exigências desta licitação, pelo setor competente.
9.3- A licitante vencedora obriga-se a prestar os serviços, a que se refere esta licitação, de
acordo estritamente com as especificações descritas neste Convite, sendo de sua inteira
responsabilidade a reposição do que venha a ser constatado não estar em conformidade
com as referidas especificações.
10- DAS PENALIDADES
10.1- A licitante vencedora fica sujeito as disposições dos art. 86, 87 e 88 da lei no
8.666/93;
10.2- A licitante vencedora que se tornar inadimplente pela falta de execução total ou
parcial das obrigações objeto do contrato, será aplicada uma ou mais das seguintes
penalidades:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública e
consequentemente o cancelamento do Registro Cadastral, divulgado na Imprensa Oficial,
após ciência ao interessado.
10.3- As multas por inadimplência, terão o seguinte valor, no caso de formalização do
contrato:
a) Multa de até 0,50% (cinquenta centésimos percentuais) por dia útil sobre o valor global
do contrato até o período Máximo de 30(trinta) dias úteis;
b) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato após esgotado o prazo
fixado no subitem anterior.
10.4- Não serão aplicadas multas decorrentes de casos fortuitos ou forca maior, desde que
sejam devidamente comprovados;
10.5- O valor da multa poderá ser descontado do pagamento do faturamento apresentado
pela licitante, quando o valor da garantia da execução contratual não for suficiente;
10.6- As aplicações das multas deverão se concretizar após comunicação por escrito,
dirigida a licitante infratora, resguardando-se o direito de defesa no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, a contar do recebimento da notificação.
11- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
11.1. As despesas decorrentes desta contratação serão suportadas pelo orçamento fixado
na Lei Orçamentária anual de 2017 na seguinte dotação orçamentária: Exercício 2017,
_____________________________________________________________________
Av. Juscelino Kubitscheck, 02 – Centro – Dom Eliseu – Pará - CEP 68.633-000

COMISSÃO PERMAMENTE DE LICITAÇÃO
Unidade Gestora: 15 – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica –
FUNDEB, 1.015 – Construção, Ampliação de Escolas de Ensino Ensino Infantil,
Elemento de Despesas 4.4.90.51.00 Obras e Instalações.
12 - DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO
12.1 - Homologada a licitação e depois de decorrido o prazo de interposição de recursos
e suas respectivas decisões, será o licitante vencedor convocado para assinar o contrato,
que deverá fazê-lo no prazo de 05 (cinco) dias.
12.2 - Caso o licitante vencedor não compareça devidamente munido da documentação
para firmar o contrato, poderão ser aplicadas às penalidades previstas neste Edital e seus
anexos, quais sejam: multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato estabelecido
em sua proposta e, ainda, a sua suspensão para contratar com a Administração Pública
Federal, Estadual e Municipal, nos termos do art. 87, da Lei nº 8.666/93;
12.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo acima estipulado, por igual período, nos
termos do § 1º do art. 64, da Lei nº 8.666/93;
12.4- É vedada a subcontratação total ou parcial da execução dos serviços, objeto desta
licitação.
13 - DA RESCISÃO
13.1 - A rescisão das obrigações decorrentes da presente Tomada, se processará de acordo
com o que estabelecem os art. 78 e 79, da Lei nº 8.666/93.
14 - DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO
14.1 – Por razões de interesse público, ou em decorrência de fato superveniente, a
Administração poderá revogar ou anular a presente licitação, sem que tal ato possa gerar
obrigação de indenização, ressalvando o disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei nº
8.666/93;
14.2 – A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato, ressalvando o disposto
no parágrafo único do art. 59, da Lei nº 8.666/93;
14.3 – No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e
a ampla defesa.
15 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
15.1 – O presente edital poderá ser impugnado quanto a eventuais falhas e irregularidades,
por qualquer cidadão, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos
envelopes de habilitação, caso em que a Administração emitirá resposta em até 05 (cinco)
dias úteis.
15.2 – Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, perante a Administração
Pública, o licitante que não o fizer até o 2º dia útil que anteceder a abertura dos envelopes
contendo as propostas.
16- DA CAUÇÃO
16.1 – A licitante contratada ficará obrigada a prestar garantia de execução do contrato
equivalente à 5% (cinco por cento) do valor global do contrato.
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16.2 – Até o ato de assinatura do contrato a empresa vencedora deverá entregar junto à
CPL/PMDE o comprovante de ter prestado a garantia de execução do contrato
16.3- A empresa vencedora poderá optar por uma das modalidades de caução elencadas
no § 1º, Art. 56, Lei nº 8.666/93.
16.4- Se a empresa vencedora não efetuar a caução no prazo fixado neste edital a PMDE
reserva-se o direito de convocar a segunda colocada na ordem de classificação e assim
sucessivamente, nos termos da lei.
16.5- As despesas da prestação da caução correrão por conta da empresa vencedora.
16.6- O prazo de vigência da caução de execução será até a vigência do contrato e será
restituída com a devida correção monetária em no máximo 05 (cinco) dias úteis após o
ato de recebimento definitivo da obra.
16.7- Caso ocorra o vencimento da carta de fiança ou seguro-garantia, depositados a título
de caução, antes do recebimento definitivo das obras, a empresa vencedora deverá
providenciar a sua renovação em tempo hábil.
16.8- A caução somente poderá ser levantada após o recebimento definitivo da obra.
16.9- A caução servirá para garantir eventuais danos causados pela contratada e o
pagamento das multas e encargos legais.
17 – DA VISITA TÉCNICA
A Visita Técnica será realizada poderá ser agendada até o dia 08/09/2017, n o
h o r ári o de 08:00 às 12:00h, pelo telefone (94) 3335-2210, no local de realização
das obras, Localidade Centro Urbano de Dom Eliseu-Pará, acompanhados do
Responsável do setor de Engenharia da PMDE, Eng. Civil Elias Gleizer de Andrade
Oliveira, o qual recepcionará os Responsáveis Técnicos das empresas, os quais deverão
ter titulação de ENGENHEIRO CIVIL, devidamente inscrito no Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura.
17.2. Poderá participar da visita, preferencialmente o profissional (Engenheiro civil ou
arquiteto) vinculado à empresa licitante, mediante comprovação de vínculo através da
Certidão de Registro e Quitação emitida pelo CREA ou CAU. Deverá ainda, apresentar
cópia da confirmação protocolada, credencial indicando o nome do responsável técnico
firmada pelo representante legal da empresa. Deverá também apresentar cópia da Carteira
de Identidade, emitida pelo CREA ou CAU.
17.3 A participação na visita técnica que não seja o Engenheiro Civil ou arquiteto poderá
ser efetuada desde que o representante seja vinculado à empresa licitante. (sócio,
empregado com CTPS devidamente assinada ou contrato de Trabalho permitido na forma
da Lei). Neste caso, deverão ser apresentadas cópias autenticadas do documento que
comprove o vínculo com a empresa e a respectiva Cópia da Carteira de identidade. (Obs.:
a visita efetuada por profissionais que não sejam os estipulados no item 17.2, não exime
a empresa das responsabilidades técnicas estabelecidas neste Edital.)
17.4 A participação de Profissionais na área de Arquitetura (CAU), com a finalidade de
cumprir com todas as exigências deste Edital, somente será admitida se o objeto desta
Tomada de Preços for compatível com as atribuições das atividades dos referidos
profissionais, conforme legislação vigente.
18 - DO FORO:
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18.1 - Fica eleito o Foro da Cidade de Dom Eliseu/PA para dirimir qualquer dúvida
oriunda da execução deste instrumento, com renúncia de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.
19 – DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1- É facultado a CPL/PMDE ou à Autoridade Superior, em qualquer fase desta
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução
do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
no ato da Sessão Pública.
19.2- Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Prefeitura Municipal de Dom Eliseu não será, em nenhum caso, responsável
por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
19.3- Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação
de quaisquer documentos relativos a esta licitação.
19.4- As licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 19.5. O objeto da presente
licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previstas no parágrafo 1º do
art. 65 da Lei 8.666/93.
19.6- A CPL, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e
não comprometam a lisura da licitação, sendo possível à promoção de diligência destinada
a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
19.7- Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela CPL/PMDE.
19.8- Em hipótese alguma a licitante ou seu representante legal poderá introduzir
quaisquer modificações ou anexar outros documentos, após a entrega dos envelopes.
19.9- Decorrido o prazo de validade da Proposta Comercial, sem convocação para a
assinatura do Contrato, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
19.10- Qualquer licitante, através de seu representante legal poderá fazer constar em ata
seus reclames, ficando a critério dos membros da Comissão considerá-lo ou não, não
possuindo efeito de recurso, que tem seu próprio procedimento.
19.11 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na
interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado a CPL/PMDE por
e-mail (licitadom@gmail.com), fone/fax (94 3335-2210) ou por escrito protocolado junto
à CPL/PMDE sito à Av. Juscelino Kubitscheck, nº 02, Centro, CEP: 68.633-00, Dom
Eliseu-PA;
19.12. Cópia do edital e seus anexos poderão ser obtidos nos dias úteis (Segunda a Sexta)
no horário de 08:00hs a 14:00hs, na Sala da CPL/PMDE sito a Av. Av. Juscelino
Kubitscheck, nº 02, Centro, CEP: 68.633-00, Dom Eliseu-PA 19.13. Integram este edital,
para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
a) Anexo I – Termo de Referência;
b) Anexo II – Cronograma Físico Financeiro;
c) Anexo III – Minuta de Proposta Comercial;
d) Anexo IV - Composição de BDI;
g) Anexo V – Minuta de Procuração para o credenciamento;
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h) Anexo VI – Minuta de Declarações Múltiplas;
i) Anexo VII - Modelo de Declaração de Enquadramento em ME ou EPP;
j) Anexo VIII - Minuta de Contrato.

l) Anexo IX - Declaração de Ausência de Impedimento à Participar de Licitação.
Dom Eliseu, 27 de Agosto de 2017.
HUGO RAFAEL ALVES
DE
ALMEIDA:727808602
78

Assinado de forma
digital por HUGO
RAFAEL ALVES DE
ALMEIDA:72780860278

Hugo Rafael Alves de Almeida
Presidente da CPL/PMDE
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1– DO OBJETO:
Contratação de prestador de serviços de engenharia para realizar a CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA (01)
CRECHE PRO-INFÂNCIA TIPO B, TIPO PADRÃO FNDE NO BAIRRO DA
CHINESA, NO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU, conforme memoriais descritivos,
planilhas e projetos em anexos, conforme acordo firmado entre o Município e o Governo
Federal pelo Termo de Compromisso PAC 202824/2012, recurso financeiros transferidos
pelo FNDE/MEC, conforme as especificações estabelecidas neste termo de referência.
2 – JUSTIFICATIVA
2.1- O município não possuir Creches que atendam exclusivamente a Educação Infantil,
onde verificamos a grande na população, em especial na área contemplada necessitando
assim a construção da Creche Tipo B Convencional no Município de Dom Eliseu.
3- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - DESCRIÇÃO DETALHADA DOS
PRODUTOS COM SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS:
3.1. Conforme os anexos: Memorial Descritivo; Planilha Físico Financeira; Cronograma
de execução; Composição de BDI.
4- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA:

4.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 4.1.1- Conforme Edital
4.2. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL:
4.2.1- Conforme edital.
4.3. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA
4.3.1- Conforme edital.
4.4. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
4.4.1-Conforme edital.
5- CRITÉRIO DE ESCOLHA DO CONTRATADO:

5.1. Menor preço global.
6- FORMA DE PAGAMENTO:

6.1. O pagamento será efetuado após medição atestada pelo Serviço de Engenharia da
Prefeitura, mediante a apresentação das Notas Fiscais/Faturas, pelos serviços concluídos,
medidos, conferidos, aceitos pela fiscalização.
6.2. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito
existente na Prefeitura Municipal de Dom Eliseu em favor do fornecedor. Caso o mesmo
seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada
administrativamente ou judicialmente, se necessário.
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7- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1. As despesas com a CONTRAPARTIDA decorrentes desta contratação serão
suportadas pelo orçamento fixado na Lei Orçamentária anual de 2017 na seguinte dotação
orçamentária: Exercício 2017 - Unidade Gestora: 15 – Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, 1.015 – Construção, Ampliação de
Escolas de Ensino Ensino Infantil, Elemento de Despesas 4.4.90.51.00 Obras e
Instalações.
8. DURAÇÃO DO CONTRATO
8.1. A duração do contrato poderá ser até 120 dias, permitida a prorrogação, atendendo
necessidades das partes envolvidas.
9.CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
9.1. Este órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e
da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, por meio de um representante especialmente designado, na forma dos artigos 67 e
73 da Lei nº 8.666, de 1993.
10. RESPONSABILIDADE PELO O TERMO DE REFERENCIA
O presente "Termo de Referência" foi elaborado pela Secretaria Municipal de Educação,
juntamente com o suporte técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Dom Eliseu-PA, XX de XXXXXXo de 2017.

Cleiton Hilário Ferreira de Andrade
Secretário Municipal de Educação
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ANEXO V
Processo Administrativo nº 2/2017130905
Tomada de Preços Nº 2/2017- 130905-PMDE
MINUTA DE PROCURAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO
À Prefeitura Municipal de Dom Eliseu/PA.
A empresa ______________________, inscrita(o) no CNPJ nº _____________, por
intermédio de seu representante legal, Sr.(a) ___________________________,
portador(a) da Carteira de Identidade nº _________________ e do CPF nº
_______________________, NOMEIA E CONSTITUE seu bastante procurador(a) o(a)
Sr(a). __________________________, portador (a) da Cédula de Identidade RG nº
____________________ e do CPF nº ____________, a quem confere amplos poderes
para representá-la(o) perante a Prefeitura Municipal de Dom Eliseu- PA, para tomar
qualquer decisão durante todas as fases da licitação acima identificada, inclusive
apresentar propostas e declaração de atendimento dos requisitos de habilitação em nome
da outorgante, formular verbalmente novas propostas de preços na(s) etapa(s) de lances,
desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo, manifestar-se
imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso administrativo ao final da
sessão, assinar a Ata da Sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo
Presidente, enfim, praticar todos os demais atos necessários e pertinentes ao certame em
nome da Outorgante, inclusive assinar contratos e demais compromissos relativos à
licitação mencionada. Por ser verdade, firmamos o presente, para que produza os efeitos
legais.
_______________________, ____ de ___________ de ___________.
(local e data)
(nome e assinatura do representante legal)
Obs: para que esta procuração tenha validade, DEVE TER A FIRMA RECONHECIDA,
sendo também necessária a apresentação para conferência os documentos do Outorgado,
assim como cópia do Contrato Social da Outorgante, para identificação de seu
representante legal que a subscreve.
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ANEXO VI
MINUTA DE MULTIPLAS DECLARAÇÕES
_________________________ (representante do licitante), portador da Cédula de
Identidade RG n° ____________ e do CPF n°____________, como representante
devidamente constituído de _________________________ (identificação do licitante),
inscrita no CNPJ no ____________, doravante denominada (Licitante), para fins do
disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei que:
1
2

3
4

5

6

Que assume inteira responsabilidade pelo fornecimento do objeto da presente
tomada de preços pelo período de vigência do contrato;
Que responderá civil e criminalmente pela veracidade de todas as informações
constates da proposta comercial e documentação de habilitação apresentada
conforme edital da tomada de preços;
Que tem condições de realizar e prestar imediatamente o fornecimento dos
objetos da presente tomada de preços;
Que a empresa não se encontra impedida de licitar e nem de possui quaisquer
restrições ou notas desabonadoras no Cadastro de Fornecedores de quaisquer
Órgãos da Administração Pública Federal, estadual ou Municipal, direta ou
indireta e que inexiste fato superveniente impeditivo para sua habilitação na
Presente tomada de preços;
Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor, ressalvado menor, a partir de quatorze anos,
na condição de aprendiz;
Que todos os custos e demais despesas, direta ou indiretas, inclusive tributos,
estão incluídos nos preços ofertados;

______________, em _____ de _____________de 2017.
______________________________________________
Assinatura do Representante Legal.
OBS 1: Em caso afirmativo, assinalar entre parênteses uma ou mais declaração
acima.
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ANEXO VII
Processo Administrativo Nº 2/2017130905
Tomada de Preços Nº 2/2017-130905
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
À PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU.

_______(nome do administrador ou representante, este no caso de firma individual),
inscrito no CPF nº_________ , residente ( rua; avenida, bairro e estado) DECLARA para
os devidos fins, sob pana da lei, que a Empresa _______( razão social da empresa),
inscrita no CNPJ sob o nº __________ se encontra devidamente registrada e enquadrada
na Junta Comercial do Estado (citar Estado) como sendo uma (microempresa ou empresa
de pequeno porte, conforme caso), que atende os requisitos do artigo 3º da Lei
Complementar Federal nº 123/2006, e que cumprem os requisitos legais para a
qualificação como ME ou EPP, estando apta a usufruir do benefício e tratamento
diferenciado previsto na lei, bem como, declara que não se inclui em nenhuma das
situações do § 4º do artigo 3º do mesmo diploma legal, além de outros previstos em leis
e normas regulamentares que impossibilite de usufruir do tratamento diferenciado e
favorecido ditado pelo Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte. Local e data
Ass. do administrador
*Observe as condições para a assinatura da declaração: (A DECLARAÇÃO deverá ser
assinada pelo sócio administrador (identificado no instrumento contratual) ou pelo titular,
no caso de firma individual.
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ANEXO VIII
CONTRATO N° 2017_____
FORMALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO
DE DOM ELISEU, ATRAVÉS DE SUA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM
ELISEU E A EMPRESA XXXXXXXXX
Pelo presente instrumento de contrato, O MUNICÍPIO DE DOM ELISEU, pessoa
jurídica e direito público interno, através de sua PREFEITURA MUNICIPAL DE
DOM ELISEU, inscrita no CNPJ nº 05.149.125/0001-00, com sede na cidade de Dom
Eliseu-PA, Av. Juscelino Kubitscheck, nº 02, Centro, CEP: 68.633-00, Dom Eliseu-PA,
doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo Secretário
Municipal de Educação, Sr. CLEITON HILÁRIO FERREIRA DE ANDRADE,
brasileira, portadora da Carteira de Identidade RG nº____, SSP/PA e inscrita no CPF sob
o nº ____________, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa
XXXXXXXX, inscrita no CNPJ nº XXXXXXX, com sede na cidade de XXXXXXX,
sito à XXXXXXX, CEP: XXXXXXX, representada neste ato por XXXXXXXX,
brasileiro, portador da Carteira de identidade RG nº XXXXXX, SSP/___ e inscrito no
CPF nº XXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar
o presente contrato, sujeitando-se as normas preconizadas na Lei n° 8.666/93, nos termos
das cláusulas e condições seguintes:
1-CLÁUSULA I - DO OBJETO:
1.1. Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de engenharia para realizar a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE
UMA (01) CRECHE PRO-INFÂNCIA TIPO B, TIPO PADRÃO FNDE NO
BAIRRO DA CHINESA, NO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU, conforme memoriais
descritivos, planilhas e projetos em anexos, conforme acordo firmado entre o Município
e o Governo Federal pelo Termo de Compromisso PAC 202824/2012, recurso financeiros
transferidos pelo FNDE/MEC, conforme Proposta Comercial apresentada pela
Contratada.
1.2. Este contrato formaliza vínculo entre o prestador de serviço e a Prefeitura de Dom
Eliseu/Secretaria Municipal de Educação.
1.3. Este contrato vincula-se a Tomada de Preços n° 2/2017-130905, do tipo menor
preço, com execução indireta, em regime de empreitada por preço global, observando o
que consta do Processo Administrativo n° 2/2017130905, seus anexos, bem como a
proposta comercial apresentada pela Contratada, os quais constituem parte integrante
deste contrato, independentemente de transcrição.
1.4. Fazem parte deste Contrato às normas vigentes, soberanamente, instruções e ordens
de compra e, mediante termo aditivo, quaisquer modificações que venham a ser
necessárias, durante a sua vigência, decorrente das alterações permitidas em lei.
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2-CLÁUSULA II- DO REGIME DE AQUISIÇÃO
2.1. O regime será de execução indireta, respectivamente.
2.2. Nos preços unitários estão compreendidos todos os serviços e fornecimentos
necessários a execução do objeto, incluindo todas as despesas diretas e indiretas e tudo
mais o que fizer necessário para o perfeito desempenho dos serviços contratados, não
cabendo a Contratante qualquer contribuição ou encargos, além dos previstos no
procedimento licitatório e neste contrato.
2.3. É permitido à Contratada ceder ou transferir parcialmente a execução deste Contrato,
contudo mediante expressa autorização da Contratante.
2.4- Em caso de cessão ou transferência parcial, a Contratada permanecerá solidariamente
responsável por todas as obrigações contratuais.
3-CLÁUSULA III – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
3.1 - Caberá a CONTRATANTE: Além das obrigações fixadas na Lei nº 8.666/93, a
CONTRATANTE deverá:
I) Efetuar o pagamento devido pelos serviços do objeto desta Tomada de Preços, desde
que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;
II) Fiscalizar o cumprimento das obrigações e responsabilidade da Contratada;
III) Emitir ordem de serviço autorizando o início da execução deste Contrato;
IV) Assegurar à Contratada as condições necessárias à regular execução deste Contrato;
V) Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive
quanto a continuidade do fornecimento dos produtos que, ressalvados os casos de força
maior, justificados e aceitos pela CONTRATANTE, não devem ser interrompidos;
VI) Expedir requisições de compras, numeradas em sequência e assinadas por servidor
indicado pela CONTRATANTE e previamente informado à CONTRATADA;
4- CLÁUSULA IV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1. Caberá à CONTRATADA, além das obrigações fixadas na Lei nº 8.666/93, demais
disposições regulamentares pertinentes ao objeto contratado, o seguinte:
I) Iniciar os serviços objeto deste Contrato imediatamente após o recebimento de
autorização de prestação de serviços;
II) Fornecer os serviços objetos deste contrato, de acordo com as especificações que
acompanham o edital e seus anexos e a proposta comercial, com observância dos prazos
estabelecidos;
III) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes a
execução dos serviços;
IV) Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos produtos, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução dos
pela Prefeitura;
V) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal,
estadual ou municipal, bem ainda assegurar os direitos e cumprimento de todas as
obrigações estabelecidas pelo contrato, inclusive quanto aos preços praticados;
VI) Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE,
inerente ao objeto do contrato;
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VII) Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
VIII) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;
IX) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações
sociais previstos na legislação social trabalhista em vigor, obrigando-se a saná-las na
época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício
com a CONTRATANTE;
X) 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 desempenho dos serviços ou em conexão
com eles, ainda que acontecido nas dependências da CONTRATANTE;
XI) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal
relacionados a serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou
contingência;
XII) A inadimplência da licitante vencedora, com referência aos encargos estabelecidos
nas condições anteriores, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto da licitação, razão pela qual a licitante
vencedora deverá renunciar expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou
passiva, para com a CONTRATANTE;
XIII) Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais,
verificando sempre o seu bom desempenho, realizando os serviços em conformidade com
a proposta apresentada e as orientações da contratante, observando sempre os critérios de
qualidade obedecendo rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT, assim como as
determinações da Contratante.
XIV) Prestar todas as informações necessárias quando solicitado pela CONTRATANTE.
XV) Permitir que o Fiscal do Contrato acompanhe os trabalhos junto à empresa à título
de fiscalização.
5- CLÁUSULA V- DO PREÇO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1. Pela prestação dos serviços de engenharia contratados, a Contratante pagará a
Contratada, o valor global de R$ XXXXXX (XXXXXXXXXXX), conforme planilha
físico-financeira/proposta comercial apresentada pela contratada.
5.2. O preço unitário e total retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo,
estando incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também
os lucros da Contratada;
5.3. No decorrer do contrato, se for constatada a necessidade de qualquer outro serviço,
para que se complemente os ora contratados, seus preços serão previamente aprovados
pela Contratante.
6-CLÁUSULA VI- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
6.1. A vigência deste será de 120 (centro e vinte) dias, podendo ser prorrogado nos termos
da lei;
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7- CLÁUSULA VII - DA FISCALIZAÇÃO
7.2 - A Contratante designará um fiscal de contrato por meio de Ordem de Serviço para
acompanhamento e fiscalização da sua execução, que registrará em relatório todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário
à regularização das falhas ou defeitos observados.
8-CLÁUSULA VIII – O RECEBIMENTO DO PRODUTO/OBJETO
8.1- Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo
com o presente instrumento, dar-se á o recebimento provisório dos mesmos de que trata
a alínea á do inciso I do art. 73, da Lei n°8.666/93.
8.2- O recebimento definido, da obra, nos termos da alínea b do inciso I do art.73, da Lei
n° 8.666/93, somente se efetivará após terem sido examinados e julgados em perfeitas
condições técnicas e atendidas as exigências desta licitação, pelo setor competente.
8.3- A licitante vencedora obriga-se a prestar os serviços, a que se refere esta licitação, de
acordo estritamente com as especificações descritas nesta Tomada de Preços, sendo de
sua inteira responsabilidade a reposição do que venha a ser constatado não estar em
conformidade com as referidas especificações.
9-CLÁUSULA IX - DO PAGAMENTO
9.1- O pagamento será efetuado após medição atestada pelo Serviço de Engenharia da
Prefeitura, mediante a apresentação das Notas Fiscais/Faturas, pelos serviços concluídos,
medidos, conferidos, aceitos pela fiscalização.
9.2- Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito
existente na Prefeitura Municipal de Dom Eliseu em favor do fornecedor. Caso o mesmo
seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada
administrativamente ou judicialmente, se necessário.
9.3- Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, aquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-seá após a regularização da situação e/ou reapresentação do documento fiscal, não
acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.
10-CLÁUSULA X – DAS PENALIDADES
10.1 – Por inadimplência total ou parcial à contratada sujeita-se às sanções previstas nos
artigos. 86 e 87 da Lei federal n°. 8.666/93, a saber:
a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o
serviço.
b) Multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas
hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço.
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com
a Administração Judiciária do Estado do Pará, por prazo não superior a dois anos, nas
hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para o
serviço.
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d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública,

enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a
execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal.
§ 1º A penalidade de multa, estabelecida na alínea "b" do caput desta cláusula, poderá ser
aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais.
§ 2º Os serviços prestados fora do prazo sujeitarão a contratada ao pagamento da multa
de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor global da adjudicação a contar do
vencimento daquele. § 3º Sempre que constatado equipamento quebrado e não substituído
no prazo de 24 horas, será aplicada multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor
mensal calculado “prorata-die” até a data da substituição.
§ 4º As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento
não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados ao Contratante.
§ 5º Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora estará sujeita às
penalidades tratadas na cláusula e parágrafos acima:
a) pela recusa injustificada em assinar o contrato.
b) pela não prestação dos serviços objeto da contratação de acordo com as especificações
técnicas do ato convocatório e com as pertinentes normas técnicas.
c) pelo atraso no início e conclusão dos serviços.
d) pelo descumprimento de qualquer das condições dispostas no presente Instrumento.
11-CLÁUSULA XI – ALTERAÇÕES
11.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos serviços, objetivando atender a
demanda dos serviços durante o prazo contratual. Esta variação será compromissada
através de termo aditivo.
11.2- Os valores dos serviços deste contrato poderão ser reajustados da seguinte forma:
Poderão haver a recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro, mediante pedido
fundamentado da CONTRATADA.
12-CLÁUSULA XII – RESCISÃO CONTRATUAL
12.1 - O presente contrato será rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da
Lei Federal n° 8.666/93.
13-CLÁUSULA XIII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1- As despesas decorrentes desta contratação serão suportadas pelo orçamento fixado
na Lei Orçamentária anual de 2017, na seguinte dotação orçamentária: Exercício 2017 Unidade Gestora: 15 – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica –
FUNDEB, 1.015 – Construção, Ampliação de Escolas de Ensino Infantil, Elemento de
Despesas 4.4.90.51.00 Obras e Instalações.
14-CLÁUSULA XIV- DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO
14.1. Nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93 o extrato deste contrato
será publicado no Diário Oficial do Estado e Mural de Avisos da Prefeitura Municipal até
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o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias
daquela data;
15-CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1. Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Dom Eliseu-PA, para dirimir
todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
16-CLÁUSULA XVI – DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. O presente contrato reger-se pela Lei Federal n° 8.666/93;
16.2. Por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam
o presente Contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito,
perante as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presente.

Dom Eliseu/PA, XXXXXX de XXXXXXX 2017.
_______________________________
Cleiton Hilário Ferreira de Andrade
Secretário Municipal de Educação
_______________________________
Representante Legal/ CONTRATADA
Testemunhas:
1).
________________________________________
NOME:
CPF:
2)
_______________________________________
__ NOME: CPF:
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ANEXO X
Processo Administrativo nº 2/2017XXXXX
Tomada de Preços Nº 2/2017-XXXXXX
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO AO PARTICIPAR DE
LICITAÇÃO À PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
_______(nome do administrador ou representante, este no caso de firma individual),
inscrito no CPF nº_________ , residente ( rua; avenida, bairro e estado) DECLARA para
os devidos fins, sob pena de responsabilidade, administrativa, civil e criminal, que a
Empresa _______( razão social da empresa), inscrita no CNPJ sob o nº __________ não
possui impedimento para participar de licitações públicas, seja declarado por Órgão
Federal, Estadual ou Municipal. Local e data
Ass. do administrador

*Observe as condições para a assinatura da declaração: (A DECLARAÇÃO deverá ser
assinada pelo sócio administrador (identificado no instrumento contratual) ou pelo titular,
no caso de firma individual.
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