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EDITAL 
 

TOMADA DE PREÇOS 
 

Nº 6/20160605-01-PMM-TP-SEMED. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objeto: Serviços de reforma e ampliação das escolas municipais: E.M.E.F. DR. RENAUSTO 
AMANAJÁS; E.M.E.F. MARIA DE FÁTIMA M. FERREIRA; E.M.E.F. PADRE MARCOS 
SCHAWALDER; E.M.E.F. GERACINA BEGOT; E.M.E.F. MAESTRO CARLOS GOMES; E.M.E.I. 
JOSÉ  FELIPE  SANTIAGO;  E.M.E.F.  GRACINDAPERES  e  E.M.E.F.  SANTO  AMARO, neste 
município, conforme especificações técnicas e planilhas  anexas. 

 
 
 
 

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 6/20160605-01-PMM-TP-SEMED. 
 

O MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA, CNPJ 01.611.666/0001-49, sediado à Rodovia BR-316, s/n, km 
13, Centro, Marituba-Pará, CEP 67.200-000, denominado CONTRATANTE, representado pelo 
Prefeito Municipal, Sr. Mário Henrique de Lima Bíscaro, brasileiro, RG 2483443-SSP/PA e CPF 
565.290.152-72, domiciliado e residente na Rodovia BR 316, km 015, Conjunto Residencial Parque 
Verde, nº 01-E Bairro Parque Verde, CEP 67.200-000, com a interveniência da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL, mesmo CNPJ, sediada na Rua Fernando 
Guilhon, nº 5330, Centro, Marituba-Pará, CEP 67.200-000, representada por sua Secretária, Srª 
DAYSE  MENEZES  DE  SOUZA  LOPES,  RG  4427645  SSP/PA,  CPF  184.261.822-91, brasileira, 
domiciliada e residente na Rua Igarapé, s/n, Bairro Coqueiro, Município de Ananindeua/PA e por 
intermédio do Presidente da comissão de licitação RANDSON ANDRÉ SILVA FERREIRA, designado 
por PORTARIA, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na 
modalidade TOMADA DE  PREÇOS nº 6/20160605-01-PMM-TP-SEMED,  do tipo MENOR    PREÇO 
POR ESCOLA LICITADA, para a execução de serviços de reforma e ampliação das escolas 
municipais: E.M.E.F. DR. RENAUSTO AMANAJÁS; E.M.E.F. MARIA DE FÁTIMA M. FERREIRA; 
E.M.E.F. PADRE MARCOS SCHAWALDER; E.M.E.F. GERACINA BEGOT; E.M.E.F. MAESTRO 
CARLOS GOMES; E.M.E.I. JOSÉ FELIPE SANTIAGO; E.M.E.F. GRACINDA PERES e E.M.E.F. 
SANTO AMARO, neste município, conforme especificações técnicas e planilhas anexas, cuja 
empresa de engenharia será contratada por via desta licitação, observados os termos e condições 
estabelecidos neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá aos seguintes 
diplomas legais: 

 

LEGISLAÇÃO FEDERAL: Lei nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/2006 regulamentada pelo Dec. 

nº 8.538, de 06/10/2015; Lei nº 8.078/90-Código de Defesa do Consumidor que trata de matéria no 
âmbito da Administração Pública e suas alterações. 
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DOCUMENTAÇÃO QUE COMPÕE O EDITAL E CONTRATO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO: 

 

ANEXOS QUE INTERGRAM O EDITAL 

ANEXO I MINUTA DO CONTRATO 

ANEXO II DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

ANEXO III DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO 

 

ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE e MEI 

ANEXO V MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

ANEXO VI DECLARAÇÕES 

 

ANEXO VII 
PROJETO BÁSICO: MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, RELATÓRIO TÉCNICO E FOTOGRÁFICO. 

 

O certame inicia-se com o credenciamento, seguindo com a fase de habilitação e julgamento de 
propostas. Nas seguintes datas, locais e horários para os procedimentos: 

 

INICIO DO CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 21 de junho de 2016 as 

09:30hs. 
 

LOCAL: Na sala de reunião Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de 
Marituba/PA, localizada em Marituba/PA. 

 

 

Esta Licitação tem como objeto a execução de serviços de reforma e ampliação das escolas 
municipais: E.M.E.F. DR. RENAUSTOS AMANAJÁS; E.M.E.F. MARIA DE FÁTIMA M. 
FERREIRA; E.M.E.F. PADRE MARCOS   SCHAWALDER,   E.M.E.F.   GERACINA   BEGOT; 
E.M.E.F. MAESTRO CARLOS GOMES; E.M.E.I. JOSÉ FELIPE SANTIAGO; E.M.E.F. 
GRACINDAPERES e E.M.E.F. SANTO AMARO, neste município, conforme especificações 
técnicas e planilhas anexas. 

 
1.1 - O valor estipulado para a execução dos serviços é a somatória das planilhas orçamentas 

pela administração municipal que constam no anexo VII do presente edital. 
 

1.2 - DO CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO 
 

1.3 - Local e horário para obtenção do EDITAL: Coordenadoria de Licitações e Contratos, na 
Rodovia BR-316, s/n, km 13, Centro, Marituba-Pará, CEP 67.200-000, no horário de 08:00 às 
14:00 horas, de segunda a sexta-feira. 

 
1.4 - A abertura dos envelopes relativos à proposta e a habilitação, será efetuada segundo rito 

tratado neste instrumento convocatório. 
 

1.5 - Endereço para entrega e abertura dos envelopes: Na sala de reunião da SEDETER 
(Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Trabalho, Emprego e  
Renda), localizada na Rua do Fio, nº 10, Bairro Centro, Marituba/PA. A sessão de abertura 
será conduzida pelo Pregoeiro designado nos autos do presente processo. 

 

1.6 - No dia 21/06/2016, às 09:30 horas, recebimento e abertura dos envelopes contendo o 
credenciamento, a documentação de habilitação e as propostas de preços, que deverão ser 
entregues em envelopes separados, fechados e lacrados, arrumados cronologicamente. 

I. DO OBJETO: 
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1.7 - Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no primeiro dia útil 
subsequente, mesma hora e local, salvo por motivo de força maior. 

 
1.8 - Não serão aceitos envelopes de credenciamento, documentos de habilitação e proposta de 

preços, encaminhados à comissão de licitação, após a data e horário fixado no presente 
edital. 

 

 

2.1 - Para conhecimento das condições e de todos os elementos técnicos necessários ao 
cumprimento do objeto desta licitação; bem como todas as condições e peculiaridades que 
possam, de qualquer forma, influir sobre o valor dos custos do objeto ora licitado, será obrigatória  
a vistoria prévia do local da obra como condição para participar do presente processo 
licitatório. 

 
2.2 - A visita técnica será realizada em dias úteis até 02 dias (úteis) antes da abertura da 
licitação, no horário das 08h00min as 12h00 min. A licitante deverá agendar o seu dia de visita 
junto a Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Transportes, onde o licitante deverá designar um 
engenheiro civil do seu quadro permanente, devendo este identificar-se com documentos relativos 
á empresa (CNPJ e Contrato Social) e seu vínculo com a mesma (Contrato de Trabalho ou  
Carteira de Trabalho) e identificação pessoal com foto. 

 

2.3 - Todas as despesas de translado até o local da visita serão de responsabilidade de cada um 

dos licitantes interessados em participar do certame. 
 

2.4 - O Atestado de Visita Técnica deverá ser elaborado pela Administração Municipal de 
Marituba e assinado pelo Técnico por ela indicado, que acompanhará a licitante ao local onde será 
realizada a obra no dia e horário, conforme agendamento prévio de que trata o item 2.2, e deverá 
constar em original no envelope de Habilitação. 

 

 

3.1. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa, poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório da  
presente tomada de preços, devendo fazê-los por escrito, por meio de carta, protocolando  o 
pedido no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Marituba/Pará, no horário de 08h00minh as 
14h00minh. 
3.1.1. Caberá ao (a) Presidente decidir sobre a impugnação no prazo de 03 (três) dias úteis; 
3.1.2. Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, ou os esclarecimentos ou 
providências solicitados determinem alterações no ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame; 
3.1.3. Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, os termos desta Tomada de 
Preços aquele que o tendo aceitado sem objeção, venha apontar após o julgamento, falhas ou 
irregularidades, que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

4.1. Poderão participar  desta Licitação os interessados que  atenderem  a todas as     exigências, 
inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital. 
4.2. Para efeitos de participação das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte nesta 
licitação, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, são considerados: 
4.2.1. Microempresa – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em  cada 
ano calendário, Receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos sessenta mil reais); 

II - DA VISITA TÉCNICA 

III - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO. 

IV. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
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4.2.2. Empresa de Pequeno Porte – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que 
aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos sessenta mil 
reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais); 
4.2.3. Considera-se pequeno empresário,  para efeito de aplicação do disposto     nos arts.  970  e 

1.179 da Lei nº 10.406/2002, o empresário individual caracterizado como microempresa na forma 
da Lei que aufira receita bruta anual de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), (LC 123, art. 68); 
4.3. Cada licitante apresentar-se-á com, um representante legal que, devidamente munido de 
credencial, será o único admitido a intervir em todas as fases do procedimento licitatório, quer por 
escrito, quer oralmente, respondendo assim por sua representada. 
4.4. Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais 

de um Licitante. 
4.5. As Empresas que estejam com processo administrativo em andamento neste município,   não 
ficarão impossibilitadas de participar do referido processo licitatório, mas se for declarada sua 
penalização, sem a possibilidade de recursos, em decorrência do processo administrativo antes da 
homologação e adjudicação no município de Marituba/PA, a mesma ficará impossibilitada  de 
firmar contrato com esta Administração; 
4.6. As Empresas que estejam com processo administrativo em andamento no Estado ou em 
qualquer município, não ficarão impossibilitadas de participar do referido processo licitatório, mas 
se for declarada sua penalização, sem a possibilidade de recursos, em decorrência do processo 
administrativo antes da homologação e adjudicação na Administração Municipal de Marituba/PA, a 
mesma ficará impossibilitada de firmar contrato com esta Administração. 
4.7. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao 
objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital, 
em conformidade com o edital de abertura. 

 

4.8. NÃO SERÁ ADMITIDO NESTA LICITAÇÃO A PARTICIPAÇÃO DE: 

a) Consórcio de empresas, sob nenhuma forma; 
b) Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou 

indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal; 
c) As Empresas que estejam com processo administrativo em andamento neste município ou 

em qualquer município, estado, não ficarão impossibilitadas de participar do referido 
processo licitatório, mas se for declarada sua penalização, sem a possibilidade de 
recursos, em decorrência do processo administrativo antes da homologação e adjudicação 
no município de Marituba/PA, a mesma ficará impossibilitada de firmar contrato com esta 
prefeitura; 

d) Empresa em processo de falência ou em recuperação judicial ou extrajudicial; 
e) Empresa que se encontre em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação; 
f) Empresa que entre os dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco 

por cento) do capital com direito de voto ou controladores, responsáveis técnicos ou 
subcontratados, haja alguém que seja servidor público, ou que tenha sido nos últimos 180 
(cento e oitenta) dias anteriores à data da publicação desta licitação; 

g) Parentes da autoridade responsável pela homologação do procedimento (Acórdão nº 
607/2011-Plenário, TC-002.128/2008-1, rel. Min-Subst. André Luís Carvalho, 16.03.2011); 

h) Deputados e Senadores, de modo direto ou indireto, segundo o art. 54, inciso I, alínea “a”  
e inciso II, alínea “a” da Constituição Federal (Acórdão nº 1793/2011-Plenário, TC- 
011.643/2010-2, rel. Min. Valmir Campelo, 06.07.2011). 

I) Empresas Estrangeiras que não funcionem no País; e, 
j) Empresas cuja atividade empresarial não corresponda ao objeto desta licitação. 

 

 

5.1. O credenciamento se dará com a entrega: 
a) No caso de Representante: Além da cópia do Contrato Social, deverá apresentar 
Instrumento Público de Procuração ou Instrumento Particular com firma reconhecida, 
indicando um único representante legal a manifestar-se em qualquer fase desta licitação,   em 

V. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO 
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nome da empresa, onde comprove que o interessado ou o seu representante legal possui 
poderes para representa-la, bem como praticar todos os demais atos inerentes ao certame, 
devendo para tanto, juntar fotocópia do documento oficial de identificação com foto e CPF dos 
sócios e fotocópia do documento oficial com foto e CPF de identidade do representante, 
ficando a licitante obrigada a acatar as declarações de seu preposto. 
b) Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá ser apresentada 
cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, juntamente com 
fotocópia da cédula de identificação com foto e CPF do mesmo e de todos os sócios. 
c) Declaração de apresentação de documentação, dando ciência de que cumprem 

plenamente os requisitos de habilitação. 
d) Declaração de Enquadramento em Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 
(EPP) e Microempreendedor Individual MEI conforme o edital,  e a declaração emitida pelo  
site do simples nacional. 

5.2. A não apresentação ou incorreção sanável de quaisquer documentos de credenciamento NÃO 
IMPEDIRÁ a participação da licitante nas fases subsequentes do processo em epigrafe, desde que 
seja suprida a apresentação e a correção no momento do credenciamento. 
5.3. AS CÓPIAS SIMPLES dos documentos devem ser apresentadas junto com as originais para 
serem autenticada pela comissão de licitação no momento da sessão e EM TODAS AS FASES DO 
CERTAME, ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou publicação na 
imprensa oficial. 

 

 

6.1. Os documentos de Habilitação e Proposta de Preços deverão ser apresentados no local, dia e 
hora determinados no edital, em envelopes separados, devidamente fechados e rubricados no fecho, 
assim denominados: 

a) Envelope nº 1: Documentos de Habilitação; 
b) Envelope nº 2: Proposta de Preços. 

6.2. Os envelopes deverão conter, em suas partes externas, os seguintes dizeres: 
 

VI. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS 

ENVELOPE Nº 01 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO): 

MUNICIPIO DE MARITUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/FUNDO MUNICIPAL 

TOMADA DE PREÇOS Nº 6/20160605-01-PMM-TP/SEMED. 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

CNPJ: 

DATA: 21/06/2016 

ENVELOPE Nº 02 (PROPOSTA DE PREÇOS): 

MUNICIPIO DE MARITUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ DE MARITUBAFUNDO MUNICIPAL 

TOMADA DE PREÇOS Nº 6/20160605-01-PMM-TP/SEMED. 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

CNPJ: 

DATA: 21/06/2016 

P
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Para habilitar-se a presente licitação, a empresa poderá apresentar 01 (uma) cópia, autenticada de 
cada documento abaixo, devidamente atualizados, dentro de um envelope lacrado, distinto da 
proposta financeira. 

 

7.1 DA DOCUMENTAÇÃO: 
 

7.1.1 DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 

A documentação relativa à habilitação jurídica está disposta no art. 28, da Lei Federal nº 8.666/93, 
devendo conter: 

 
a) Registro Geral - RG; 
b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
c) 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; 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
investidura ou nomeação da diretoria em exercício; 

 
7.1.1.1. DEMAIS DECLARAÇÕES: 

 

a) DECLARAÇÃO de que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de  
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) 
anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendizes a partir de 14 (quatorze) anos, 
nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 20, 
de 1998), conforme o modelo do anexo VI do edital; 
b) DECLARAÇÃO, sob as penalidades legais, de inexistência de fatos supervenientes e 

impeditivos de habilitação, devidamente assinada por sócio, dirigente, proprietário ou 
procurador, em conformidade com o parágrafo 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93; 

 

7.1.2 - DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

A documentação relativa à regularidade fiscal e Trabalhista são aquelas enumeradas no art.  
29, da Lei Federal nº 8.666/93, devendo conter: 

 
a) Prova de Inscrição Nacional no Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo á sede da 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade compatível com o objeto do certame (FIC); 

c) Certidão de regularidade para com a fazenda Federal e União (certidão de tributos 
federais e dívida ativa da união) com abrangência de todos os créditos tributários federais 
administrados pela RFB E PGFN; 
d) Certidões de regularidade para com a Fazenda Estadual (Tributária e Não Tributária), da 

sede da licitante; 
e) Certidões de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante; 
f) Certidão de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
h) Certidão de Débitos Trabalhistas para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST); 
g) As Microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação, exceto a comprovação de 
regularidade fiscal, que somente será exigida da empresa convocada para contratação; 
h) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, as 
mesmas, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em 
que o proponente foi declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a 

VII. DA HABILITAÇÃO: 
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critério da Administração Publica, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do debito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa; 
i) A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicara 
decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei 
Federal no. 8.666/93, sendo facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação; 
j) Caso as certidões expedidas referidas pela (s) Fazenda (s) Federal, Estadual, Municipal ou 
do Distrito Federal seja (m) POSITIVA (S), deverá constar expressamente o efeito negativo, 
nos termos do art. 206, do Código Tributário Nacional, ou serem juntados documentos que 
comprovem que o débito foi parcelado pelo próprio emitente, que sua cobrança está 
suspensa. 
l) Alvará de Funcionamento. 

 
7.1.3 - DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

A documentação relativa à qualificação econômico-financeira está disposta no art. 30, da Lei  Federal 
nº 8.666/93, devendo conter: 

a) 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 03 (três) meses da data de 
apresentação da proposta. Na hipótese da atualização ou aumento do patrimônio líquido, a 
licitante terá que, obrigatoriamente, apresentar documento que altera aquela demonstração 
devidamente arquivada na Junta Comercial. O Balanço Patrimonial deverá estar devidamente 
registrado na Junta Comercial. 
b) DEMONSTRAR, por memória de cálculo, a comprovação da boa situação financeira 

através da apresentação dos cálculos abaixo, por profissional competente: 
b.1) Índice Liquidez Geral (ILG) não inferior a 1,50 (um inteiro e cinquenta centésimos), 
obtida pela fórmula: AC + RLP 

 
LG= ------------------- 1,50 

PC + ELP 

 
b.2) Índice Liquidez Corrente (ILC) não inferior a 1,50 (um  inteiro  e  cinquenta 

centésimos), obtida pela fórmula: 

 
AC 

LC = ------- 1,50 
PC 

 
b.3) Índice de Endividamento (IEN) não superior a 0,40 (quarenta centésimos), obtida pela 
fórmula: 

 
 

IEN = - PC + ELP 0,40 
AT 

 

OBS: Os fatores constantes das fórmulas acima serão extraídos do  balanço  patrimonial 
exigido no item 5.1.3 letra “a”, deste Edital, onde: 

AC - Ativo Circulante 
RLP - Realizável em Longo Prazo 
PC - Passivo Circulante 
ELP - Exigível em Longo Prazo 
AT - Ativo Total 
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c) Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e de Execução 
Patrimonial, expedida pelo distribuidor do juízo da comarca em que se localizar a sede da 
pessoa jurídica ou o domicílio da pessoa física, respectivamente. 

 
d) Certidão Simplificada com capital social correspondente, no mínimo, a 10% (dez por cento) 

do valor base/PMM, integralizado e registrado em Junta Comercial. 
 

7.1.4- DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Prova de registro da empresa e de seus responsáveis técnicos, no Conselho Regional 

de Engenharia-CREA, com jurisdição sobre o domicílio da sede do licitante, através de 
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DO CREA, de sua respectiva Região, com  

validade à data de apresentação da proposta, devidamente atualizada em todos os seus 
dados cadastrais e contratuais. No caso de licitantes domiciliados em outros Estados, o 
Certificado de Registro emitido pelo CREA da respectiva Região de origem deverá conter o 
visto do CREA-PA, somente quando da assinatura do Contrato. (averbação). 

b) Comprovação de capacidade técnica da empresa ou do(s) responsável (is) técnico(s) 
(engenheiro civil), que será feita através de Certidão de Acervo Técnico-CAT, vedada a 
apresentação de apenas a ART, emitida pelo CREA e Contrato de prestação de serviço 
celebrado por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove experiência na 
execução de serviço de características semelhantes ao objeto licitado, devendo comprovar 
que possui em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega das propostas, 
profissional(is) de nível superior (engenheiro civil), ou outro(s) devidamente reconhecido(s) 
pelo CREA, detentor(es) de atestado(s) devidamente registrado(s) no CREA, e/ou 
certidão(ões) de acervo técnico expedida(s) pelo CREA que comprove(m)  ter  o(s)  
profissional(is)  executado  para  órgão  ou  entidade  da administração pública direta ou 
indireta,  federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal,  ou ainda para empresas 
privadas, obras ou serviços de características técnicas similares e  de complexidade 
tecnológica e operacional equivalentes ou superior as do objeto da presente licitação. 
c) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente: 

I) Sócio; 
II) Diretor; 
III) Responsável Técnico; 
IV) Empregado; 

 
d) A comprovação de vinculação do profissional detentor do acervo técnico deverá atender os 

seguintes requisitos: 
I) Sócio – Contrato Social ou Estatuto Social, devidamente registrado no órgão competente; 
II) Diretor – Cópia do contrato social, em se tratando de firma individual ou limitada, ou cópia 
da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de  Sociedade  
Anônima; 
III) Responsável Técnico – Cópia da Certidão expedida pelo CREA da sede ou filial da 
licitante, onde consta o registro do profissional como RT; 

IV) Empregado – Cópia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT,  e 
ainda cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou do contrato de trabalho Público 
por tempo indeterminado regido pela legislação civil comum. Não será aceito contrato de 
trabalho particular, ainda que registrado em cartório. 
e) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, 
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como comprovação de qualificação técnica, ambos serão inabilitados. 
f) Declaração indicando o nome completo, CPF e número do registro no CREA dos 

responsáveis técnicos que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto. 
f.1) Os nomes dos responsáveis técnicos indicado deverá constar dos atestados de 

responsabilidade técnica apresentados para qualificação técnica do licitante. 
 

g) CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL: 
g.1) Comprovação da empresa licitante ou do(s) responsável (is) técnico(s), ter executado 
obra compatível em características técnicas e quantidades com o objeto licitado, mediante a 
apresentação de atestados técnicos emitidos em seu  próprio  nome,  devidamente  
registrados no CREA; 
g.2) Atestado de Visita Técnica no local de execução da obra; 
g.3) Declaração dos responsáveis técnicos da empresa que não possui vínculo empregatício 

com o serviço Público Federal, Estadual ou Municipal; 
g.4) Declaração da licitante de que conhece, e que se dispõe, na execução do serviço a  
tomar todas as medidas de controle de segurança das condições de trabalho e do meio 
ambiente, no que tange a equipamentos de segurança para os empregados da mesma. A 
referida declaração deverá ser apresentada com firma reconhecida em cartório; 
h) Os documentos de habilitação poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia 
autenticada  por  Tabelião  de  Notas  ou  autenticados  por  membro  da  Comissão,  
mediante a apresentação do original ou publicação em Órgão de Imprensa  Oficial  (em 
página inteira, para informações sobre a imprensa oficial, caderno, página da publicação, 
etc.), para agilizar os trabalhos de análise da documentação pela Comissão; 
i) O documento que, em seu corpo, não constar a validade somente será considerado válido, 
para efeito desta licitação, quando expedidos até 90 (noventa) dias antes da data de abertura 
dos envelopes da Habilitação ressalvada a hipótese do licitante comprovar que o documento 
tem prazo superior ao convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente; 
j) Todos os documentos acima exigidos se referem à jurisdição do local de domicílio ou da 
sede da licitante. As declarações deverão mencionar o objeto da licitação e/ou a licitação em 
questão. 
k) A licitante que deixar de apresentar qualquer documento exigido à habilitação,  
aquele que apresentar incompletos ou sem conformidade às exigências do presente 
instrumento, será automaticamente julgado inabilitada. 

l) Não será aceito nenhum protocolo de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos relacionados neste Edital. 

 

 

8.1- A proposta deverá ser apresentada de forma mecanizada, sem emendas, rasuras, entrelinhas, 
redigida em português, com clareza, em papel timbrado da empresa, e conter: 

a) Nome, Endereço e CNPJ da Licitante; 
b) Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da 

data de entrega da proposta. 
c) Planilha de serviços e preços e resumo de orçamento, Carta de Apresentação da 
Proposta, Declaração, Composição de Custo Unitário, Cronograma Físico-Financeiro: 

deverão ser apresentados no papel timbrado da empresa licitante,  segundo  as  
discriminações fornecidas pela Administração Municipal, bem como contendo 

expressamente os itens a seguir: 
c.1) A proponente deverá cotar sua proposta a preços unitários,  totalizando  ao  final, o  
Preço Global, conforme Planilha de Quantidade e Preços. 

VIII. DA PROPOSTA FINANCEIRA: 

P
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c.2) No preço global deverão estar incluídos todos os custos relativos à mão-de-obra, 
inclusive encargos sociais e trabalhistas, materiais, seguros, equipamentos, administração, 
transporte, imprevistos, lucro, encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas e indiretas. 
c.3) Os preços propostos na Planilha de Quantidades e Preços serão considerados 
completos e suficientes para cobrir todas as etapas dos serviços necessárias à execução do 
objeto desta licitação. 
c.4) Não será admitida qualquer solicitação de acréscimo aos preços propostos para cobrir 
despesas que porventura deixaram de ser computadas quando da formalização da proposta. 
c.5) A proponente não poderá, em hipótese alguma, modificar os preços e/ou as condições  

da proposta, sob a alegação de insuficiência de dados e informações sobre os serviços e/ou 
as condições 
c.6) Os salários dos empregados envolvidos  diretamente  na  execução  dos  serviços 

deverão obedecer obrigatoriamente ao piso salarial da categoria da região. 
d) PREÇO GLOBAL: deve ser representado pelo valor fixo e reajustável, correspondente à 

totalização das planilhas de serviços pretendidos pela Administração. 
d.1) O valor exposto nas planilhas orçamentárias, anexas ao Edital é o valor máximo admitido 

para contratação dos serviços pretendidos. 
d.2) Os serviços extraordinários  poderão  ser admitidos, desde  que  não estejam definidos  
na planilha original, devendo ser solicitados pela Administração, e, somente serão pagos se 
antecedidos da formal autorização da  contratante,  com  as  necessárias  justificativas 
técnicas, devendo ser  objeto de Termo Aditivo competente. 
d.3) Realinhamento: O valor global poderá ser corrigido monetariamente, após um ano de 

vigência, observando os termos da Lei nº 10.192/2002, arts. 2º e 3º, inciso 1; 
e) Carta de Apresentação da Proposta: assinada pelo licitante contendo Razão Social da 
empresa, CNPJ, endereço completo, telefone e fax, nome e nº da Instituição Bancária, nome 
e nº da agência bancária e nº da conta corrente para fins de pagamento, nome do  
responsável que firmará o contrato com os respectivos dados pessoais, tais como: endereço, 
estado civil, nº do CPF, nº da Carteira de Identidade, cargo e função e declaração de estar de 
acordo com os termos do edital; discriminado o prazo de execução dos serviços, o preço 
global para a realização completa da obra, cotado em moeda nacional, em algarismo e 
também por extenso, prevalecendo este último e o prazo de validade da proposta que não 
poderá ser inferior a 60 dias; 
f) Declaração de que o preço proposto é de exclusiva e total responsabilidade da licitante 
não lhe cabendo, neste caso, o direito de pleitear qualquer alteração para mais ou para 
menos, referendando que o valor da proposta foi calculado a partir da Planilha de  
Quantidades fornecida pela Administração, em anexo a este edital, na qual o proponente 
apresenta seus respectivos preços unitários, cotados obrigatoriamente em moeda corrente 
nacional e na composição destes encontram-se inclusos todos os custos diretos e indiretos 
nos serviços; 
f.1) Declaração de que o preço global apresentado encontra-se computado todas as 
despesas necessárias ao completo cumprimento do objeto, incluídos os materiais, mão-de- 
obra, encargos sociais, impostos, taxas e emolumentos, aos quais a licitante, vindo a ser 
contratada, se compromete pela integral liquidação, isentando completamente a 
Administração desta responsabilidade. 
f.2) Declaração da proponente que conhece o local do serviço e as influências salarias 

reinantes na região e que assume total e absoluta responsabilidade no atendimento da 
solução de qualquer que seja o valor da mão-de-obra bem como, que conhece os aspectos e 
regimes físicos e climáticos onde será executado os serviços; 
f.3) Declaração do engenheiro Responsável Técnico de que tem conhecimento de que seu 

nome está lavrado no atestado de visita e de que nada existe que venha a prejudicar o bom 
andamento da execução, devidamente assinada e com firma reconhecida; 
g) Relação de Equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços; 
h) Composição de Custo Unitário dos serviços previstos na planilha de quantidades da 

Administração; 
i) Planilha de Quantidades e Custos elaboradas a partir da aplicação dos preços unitários 

obtidos nas composições de custo unitário mencionados na alínea “h” deste subitem e nos 
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quantitativos volumétricos pela Administração; 
j) CRONOGRAMA FÍSICO deverá ser apresentado um cronograma de cada item do resumo 

do edital, que devem obedecer rigorosamente o modelo fornecido pela Administração 
Municipal de Marituba. 
l) PRAZO DE INICIO DOS SERVIÇOS: 1º dia  útil  após  a  ordem  de  Serviço  expedida  

pela Administração Municipal de Marituba/PA. 
m) Data e assinatura do responsável pela empresa e rubrica em todas as vias; 
n) O pagamento será feito exclusivamente por crédito em conta corrente, devendo a 
licitante informar o código da agência e número da sua conta corrente; 
o) Não será admitida proposta com preço superior ao valor global de cada escola e o 
geral orçado pela Administração. 

8.2 – Não serão levadas em consideração as propostas enviadas via fac-símile ou e-mail; 
8.3 - As propostas que apresentarem rasuras, emendas ou contradições no seu texto serão 
consideradas irregulares quando não ressalvadas as correções necessárias pelo responsável da 
Empresa, sobre sua rubrica, antes da abertura das mesmas; 
8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com as planilhas fornecidas pela Administração; 
8.5 - Será de inteira responsabilidade da firma vencedora, qualquer custo que não tenha sido 
incluído em sua planilha ou com valores inferiores aos necessários para o cumprimento da obrigação 
assumida, excluída a Administração Municipal de Marituba de qualquer solidariedade, assim como 
não serão considerados para majoração dos preços, porquanto serão havidos como neles incluídos; 

8.6 - A empresa não pode modificar os preços ou as condições de sua proposta, sob a alegação de 
insuficiência de dados e informações sobre os serviços licitados e/ou condições locais existentes ou, 
ainda, de qualquer lapso na obtenção de dados. 

 

 

9.1- Na presença das licitantes e das pessoas que quiserem assistir ao ato, serão recebidas pela 
Comissão Especial de Licitação, no dia, hora e local previstos, os envelopes contendo a 
documentação e proposta, os quais serão enumerados de acordo com a ordem de apresentação à 
Comissão. 
9.2- Após o Presidente ter declarado encerrado o prazo de recebimento dos envelopes, nenhum 
outro será recebido. 

 

 

10.1- Iniciada a sessão, serão abertos os envelopes de HABILITAÇÃO, para verificação dos 
documentos neles contidos, os quais serão submetidos aos licitantes e à Comissão para que sejam 
rubricados. 
10.2 - Será feita a devolução dos envelopes de proposta, devidamente fechados aos concorrentes 
inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua 
denegação. 
10.3 - Em seguida a Comissão fará a abertura dos envelopes contendo as propostas dos 
concorrentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso,  ou  tenha 
havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos; 
10.4 - Será feita a verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, 
conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, 
promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis; 
10.5 - Abertas as Propostas Financeiras as mesmas serão lidas, devendo os proponentes rubricá-las 
folha por folha, na presença da equipe de apoio que também as rubricará e que será analisada por 
uma equipe técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano; 

10.6 - Das fases de habilitação e abertura das Propostas Financeiras será lavrada ata 
circunstanciada e demais ocorrências que interessarem ao julgamento da Licitação. 

 

 

 
 

IX. DAS DISPOSIÇÕES REFERENTES À DOCUMENTAÇÃO E  PROPOSTAS: 

X. PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO: 
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XI. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:  

11- Ao Presidente juntamente com a comissão cabe receber, analisar, julgar  e  classificar  a  
proposta financeira, de forma  objetiva considerando que: 
11.1 - A proposta estará em julgamento desde sua abertura até a publicação do julgamento no Diário 
Oficial da União; 

11.2 - O julgamento das propostas dar-se-á pelo tipo de licitação MENOR PREÇO DE CADA 
ESCOLA QUE ESTÁ SENDO LICITADA; 
11.3 - Após a abertura das propostas, nenhuma informação adicional será aceita  ou  considerada 
para efeito de julgamento, exceto quando solicitado por escrito pela Comissão; 
11.4 - A proposta que apresentar discordância entre o valor numérico unitário e o total de cada item, 
prevalecerá o valor unitário; 
11.4.1 - Ocorrendo erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade o produto será retificado, 
mantendo-se inalterado o preço unitário e a quantidade; 
11.4.2 - No caso de erro de adição a soma será retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas; 
11.4.3 - O preço total da proposta será ajustado pela Comissão, em conformidade com os 
procedimentos acima, para correção de erros. O valor resultante consistirá no preço global da 
proposta. 
11.5 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas a classificação se fará obrigatoriamente por 
sorteio em ato público, sendo todas as licitantes convocadas. 
11.6 - A licitante poderá oferecer outras vantagens não previstas neste edital, porém não serão 
levadas em consideração no julgamento das propostas. Todavia, todas as vantagens oferecidas pela 
contratada serão obrigatoriamente honradas, sob pena de rescisão. 
11.7 - Em qualquer fase da licitação o Presidente poderá promover diligência para esclarecer ou 
complementar a instrução do processo; 
11.8 - Será assegurado como critério de desempate, preferência de contratação para as 
Microempresas e empresas de pequeno porte; 
11.9 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
Microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 10% (dez por cento) superior ao 
melhor preço; 
11.10 - No caso de empate em duas ou mais propostas proceder-se-á da seguinte forma: 
11.10.1 - As Microempresas ou empresas de pequeno porte mais bem classificadas poderão 
apresentar propostas de preços inferiores àquela considerada vencedora do certame, situação em 
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
11.10.2 - Não ocorrendo à contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do 
subitem 9.10.1 deste edital, serão convocadas as remanescentes que por ventura se enquadrem na 
hipótese dos itens 9.8 e 9.9 deste edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
11.10.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresa de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no edital, será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 
11.11 - Será DESCLASSIFICADA a proposta que: 

a) Não atenda as exigências do Edital ou esteja em desacordo com a Lei 8.666/93; 
b) Apresentar propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços 
manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 
demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos 
insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente 
especificadas no ato convocatório da licitação; 
c) Apresentar preços unitários simbólicos irrisórios  ou  de  valor  zero  (Art.  44,  §  3º,  da  
Lei supra); 

d) Apresentar serviços alternativos, devendo o proponente se limitar às especificações do 
edital; 
e) Deixar de apresentar todas as Planilhas de Quantitativos fornecidas pela Administração 
Municipal; 

11.12 - Os preços unitários, parciais, total e global cotados pelas licitantes, terão obrigatoriamente 
que contemplar todas as despesas, com materiais, mão de obra, equipamentos, leis sociais, 
benefícios e despesas indiretas, lucro e demais necessárias para a total execução da obra,   devendo P
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ser compatíveis com o grau de dificuldades de cada serviço, independentemente da frente de 
execução; 
11.13 - A planilha de quantitativos e preços será analisada dentro de uma faixa de admissibilidade de 
erro de cálculo, na qual não se desclassificará a mesma, retificando-se apenas as eventuais 
incorreções de operações aritméticas para o julgamento pelo valor exato corrigido, que deverá estar 
compatível com o cronograma físico-financeiro. 

 

 

12.1 - O objeto desta Licitação será homologado e adjudicado à empresa considerada vencedora. 
12.2 - A Administração reserva-se o direito de desclassificar quaisquer das empresas licitantes, 
tomando conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação que 
desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa. 
12.3 - Se houver urgência, a Administração poderá notificar ao proponente vencedor a sua escolha 
por fax ou carta. Tal comunicação terá como objetivo permitir ao interessado tomar as providências 
iniciais a partir da data desta comunicação. 
12.4 - Ocorrendo desclassificação da licitante vencedor por desatendimento da notificação a que se 
refere o item 10.3, ou na hipótese prevista no item 10.2, a Administração poderá convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados ou recomendar à 
Administração a revogação da licitação. 

 

 

13.1 - Nos termos do art. 49, da Lei nº 8.666/93 a Administração se reserva o direito de: 

a) Revogar a licitação por interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado; 

b) Anular a licitação obrigatoriamente por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

13.2 - A nulidade do processo licitatório induz à do contrato, quando for o caso. 
 

 

14.1 - Os recursos para a presente licitação estão previstos no art. 109, da Lei Federal nº 8.666 /93. 
14.2 - Os recursos deverão ser protocolados no serviço de protocolo do prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Marituba, sito na Rodovia BR-316, s/n, km 13, Centro, Marituba-Pará, CEP 67.200-000, 

no  horário  das 08: 00  às 14:00 horas. 12.3 - O recurso interposto fora do prazo não será 
reconhecido. 

 

 

O Edital e seu(s) anexo(s) fazem parte integrante do Contrato, independentemente de sua transcrição 
e/ou anexação. 

 

 

16 - A Licitante vencedora, no prazo de 05 (cinco) dias úteis será convocada oficial para assinatura 
do contrato, na sala da Coordenadoria de Licitações e Contratos, localizada na Rodovia BR-316, s/n, 
km 13, Centro, Marituba-Pará, CEP 67.200-000; 
16.1 – Prazo de Execução da Obra: De acordo com o cronograma físico-financeiro, contados da 

ordem de serviço expedida pela Administração Municipal; 
16.1.1 - O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma da  Lei. 
16.2 - DA PRORROGAÇÃO: 

XII. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: 

XIII. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO: 

XIV. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

XV. DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS: 

XVI - DA ASSINATURA E DURAÇÃO: 

P
ág

in
a
1

3
 



MUNICIPIO DE MARITUBA/PA 

Coordenação de Licitações e Contratos 

ROD. BR 316- S/N – Km 13 – Centro – Marituba/PA – CEP: 67200-000 

CNPJ/MF 01.611.666/0001-49 

 

 

 

16.2.1 - O contrato poderá ser prorrogado mediante Termo Aditivo, na forma da Lei. 
16.3 - DO REGIME DE CONTRATAÇÃO: 

16.3.1 - Os serviços serão contratados pela forma de execução indireta, no regime de empreitada por 
preço global, fixo e irreajustável, na forma da Lei; 
16.3.2 – GARANTIA DE CONTRATO: Á vencedora da licitação será exigida, na contratação, 
prestação de garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, sendo liberada após a execução 
do mesmo, condicionada à apresentação da CND da obra. O contratado poderá optar por caução em 
dinheiro, seguro garantia cheque administrativo ou fiança bancária. 

 

16.4 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

16.4.1 - A CONTRATADA obrigar-se-á a: 
16.4.1.1 - Formalizar no CNPJ da Contratada, com exclusão do CNPJ do Município de Marituba, a 
Certidão de Registro de Matrícula da obra junto ao INSS, no prazo de 30 (trinta) dias a partir do início 
da obra, apresentando à Administração Municipal o respectivo Alvará; 

16.4.1.2 - Observar, rigorosamente, todas as normas pertinentes relativas à Segurança e Medicina do 
Trabalho, fornecendo todos os equipamentos necessários à manutenção da integridade física de   
seus empregados cujas atividades laborais serão executadas no canteiro de obras. 
16.4.1.3 - Manter, durante toda a execução do Contrato, um engenheiro residente devidamente 
credenciado para representar a empresa executora das obras. 
16.4.1.4 - Providenciar, imediatamente após a assinatura do Contrato ou do recebimento da Ordem 
de Execução de Serviço, a Anotação de Responsabilidade Técnica-ART junto ao CREA da 
Região, na forma da Lei nº 6.496/77, entregando uma via para os arquivos da Administração 
Municipal. Tal comprovante torna-se indispensável para o início dos serviços; 

16.4.1.5 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessárias no objeto contratado, conforme legislação vigente. 

a) Na hipótese de acréscimo do contrato, a Contratada obriga-se a executá-lo no mesmo  

nível de qualidade e preço apresentados na proposta. 
16.4.1.6 - A CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano que causar ao Município ou a 
terceiros, decorrente de ato culposo ou doloso praticado por prepostos, empregados ou mandatários 
seus, ou falhas de equipamentos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 
acompanhamento executado pela Administração: 

a) O valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos será descontado diretamente das 
faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos independentemente de qualquer 
procedimento judicial ou extrajudicial. 

16.4.1.7 - A Contratada só poderá alterar o projeto, objeto desta licitação, mediante autorização 
prévia, por escrito, da Administração, após parecer da Assessoria Técnica, do Projetista e da 
Consultoria Jurídica. 
16.4.1.7.1 - Havendo eventual necessidade de alteração contratual a CONTRATADA deverá 
protocolar na Administração solicitação e justificativa, por escrito, acompanhada da Planilha de 
Custos, se for o caso. 

16.1.1.8 - Apresentar comprovação da quitação do Imposto Sindical, referente ao  patronal  do  
Estado do Pará. 

 
16.5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

16.5.1 - A CONTRATANTE obrigar-se-á a: 
16.5.1.1 - Prestar as informações solicitadas pela Contratada. 
16.5.1.2 - Avaliar eventuais problemas técnicos detectados, supervenientemente, pela 
CONTRATADA, propondo e discutindo soluções de forma conjunta. 
16.5.1.3 - Efetuar os pagamentos nos prazos e condições estabelecidas no Edital. 
16.5.1.4 - Liberar o espaço físico onde os serviços serão executados. 

 

16.6 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

16.6.1 - Os serviços serão pagos de acordo com as quantidades efetivamente executadas e medidas, 
aplicadas aos preços unitários e global, constantes da Planilha Orçamentária apresentada pela 
licitante em sua Proposta Financeira, após ATESTO do setor de Fiscalização e a CONFERÊNCIA 
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pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. 

16.6.2 - As medições serão feitas no período de 25 a 30 de cada mês pela fiscalização da 
Administração, as quais corresponderão a cada etapa concluída da planilha orçamentária. Os 
pagamentos serão feitos por meio de faturas, até o dia 30 do mês seguinte ao da medição, mediante 
a juntada dos seguintes documentos: 

a) Relação nominal de todos os empregados que trabalham na execução das obras, com as 
respectivas datas de admissão; 
b) Comprovante dos pagamentos de salários e do recolhimento das parcelas referentes ao 
INSS e o FGTS  dos  trabalhadores  da  obra,  referentes  ao  mês  imediatamente  anterior  
ao  pagamento  das faturas; 
c) Termo de rescisão contratual com a quitação das parcelas trabalhistas, no caso de 
dispensa de empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado  perante  a 
justiça do trabalho, onde conste expressamente a exclusão do Estado. 
d) Boletim mensal de medição devidamente aferido pela Fiscalização Municipal. 
e) Os pagamentos serão efetuados mensalmente com base nos serviços efetivamente 
executados e medidos, no período descrito no subitem 16.6.2, conforme Planilha 
Orçamentária apresentada pela licitante, em sua proposta financeira. 

16.6.3- Nenhum pagamento isentará a Contratada de suas responsabilidades e obrigações nem 
implicará em aprovação definitiva dos serviços prestados. 

16.6.4- No caso de devolução da Nota Fiscal/Recibo para correção, o prazo de pagamento estipulado 
no subitem 16.6.2 deste instrumento, passará a ser contado a partir da data de representação dos 
referidos documentos. 
16.6.5- A CONTRATADA deverá anexar à fatura referente à 1º (primeira) parcela, cópia da matrícula 
da obra junto ao INSS e ART, vinculado ao CNPJ da empresa. 
16.6.6- A liberação de recursos financeiros correspondentes às medições ficará condicionada a 
apresentação dos seguintes documentos: 

a) CND do INSS; 
b) CRF do FGTS; 
c) CNDT. 

 

16.7 - DA FONTE DE RECURSOS: 

16.7.1 - Todas as despesas decorrentes deste Contrato correrão na Dotação Orçamentária: 

 
Exercício 2016 

Ficha 1217 

Órgão: 02 – Poder Executivo 

Unidade: 02 – Prefeitura Municipal de Marituba 

Fonte de Recursos: 0 1 31 – Transferência de Recursos do FNDE 

Funcional Programática: 12.361.0005.2026.0000 – Manutenção do Programa Salário Educação 

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações e Instalações 

Valor da Reserva Orçamentária: R$ 148.677,31 

Exercício 2016 

Ficha 223 

Órgão: 02 – Poder Executivo 

Unidade: 02 – Prefeitura Municipal de Marituba 

Fonte de Recursos: 0 1 31 – Transferência de Recursos do FNDE 

Funcional Programática: 12.361.0005.2026.0000 – Manutenção do Programa Salário Educação 

Natureza da Despesa:3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Valor da Reserva Orçamentária: R$ 154.000,67 

Exercício 2016 

Ficha 223 

Órgão: 02 – Poder Executivo 
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Unidade: 02 – Prefeitura Municipal de Marituba 

Fonte de Recursos: 0 1 31 – Transferência de Recursos do FNDE 

Funcional Programática: 12.361.0005.2026.0000 – Manutenção do Programa Salário Educação 

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Valor da Reserva Orçamentária: R$ 78.101,66 

Exercício 2016 

Ficha 223 

Órgão: 02 – Poder Executivo 

Unidade: 02 – Prefeitura Municipal de Marituba 

Fonte de Recursos: 0 1 31 – Transferência de Recursos do FNDE 

Funcional Programática: 12.361.0005.2026.0000 – Manutenção do Programa Salário Educação 

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Valor da Reserva Orçamentária: R$ 357.360,11 

Exercício 2016 

Ficha 223 

Órgão: 02 – Poder Executivo 

Unidade: 02 – Prefeitura Municipal de Marituba 

Fonte de Recursos: 0 1 31 – Transferência de Recursos do FNDE 

Funcional Programática: 12.361.0005.2026.0000 – Manutenção do Programa Salário Educação 

Natureza da Despesa:3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Valor da Reserva Orçamentária: R$ 167.100,35 

Exercício 2016 

Ficha 223 

Órgão: 02 – Poder Executivo 

Unidade: 02 – Prefeitura Municipal de Marituba 

Fonte de Recursos: 0 1 31 – Transferência de Recursos do FNDE 

Funcional Programática: 12.361.0005.2026.0000 – Manutenção do Programa Salário Educação 

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Valor da Reserva Orçamentária: R$ 160.486,19 

Exercício 2016 

Ficha 223 

Órgão: 02 – Poder Executivo 

Unidade: 02 – Prefeitura Municipal de Marituba 

Fonte de Recursos: 0 1 31 – Transferência de Recursos do FNDE 

Funcional Programática: 12.361.0005.2026.0000 – Manutenção do Programa Salário Educação 

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Valor da Reserva Orçamentária: R$ 149.439,05 

Exercício 2016 

Ficha 223 

Órgão: 02 – Poder Executivo 

Unidade: 02 – Prefeitura Municipal de Marituba 

Fonte de Recursos: 0 1 31 – Transferência de Recursos do FNDE 

Funcional Programática: 12.361.0005.2026.0000 – Manutenção do Programa Salário Educação 

Natureza da Despesa:3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Valor da Reserva Orçamentária: R$ 128.793,43 

  
 

16.8- DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Total de Sado Orçamentário Reservado: R$ 1.343.958,77 
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16.8.1 - O contrato oriundo desta licitação será fiscalizado e acompanhado pela CONTRATANTE, 
através da Secretaria de Educação. Entretanto, poderá também o cliente final acompanhar o 
desenvolvimento dos projetos sem, no entanto, fazer quaisquer mudanças sem a aquiescência da 
CONTRATANTE. 
16.8.2 - A CONTRATADA não se furtará a essa fiscalização e acompanhamento fornecendo todas as 
informações solicitadas a respeito do desenvolvimento dos trabalhos. 
16.8.3 - O controle e a fiscalização, exercidos pela CONTRATANTE, não elidem, nem atenuam as 
possíveis responsabilidades da CONTRATADA. 
16.8.4 - A Administração fiscalizará a execução do objeto contratado, não excluindo nem diminuindo  
a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade. 

 

16.9 - DA INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS E SEGUROS: 

16.9.1 - Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA todos os custos que incidam ou venham a 
incidir para a execução dos serviços objeto desta licitação, tais como: equipamentos, pessoal, taxas, 
impostos, transportes, contribuições sociais e previdenciárias, seguros, manutenção preventiva e 
corretiva, etc. 

 

16.10 - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO: 

16.10.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, nos termos dos art. 77, 78  
e 79 da Lei nº 8666/93,  com  as  consequências  contratuais  e  legais.  Para  tanto  a 

CONTRATANTE promoverá a notificação extrajudicial da CONTRATADA, de forma a possibilitar o 

exercício do contraditório e da ampla defesa. 
 

16.11 - DAS PENALIDADES  ADMINISTRATIVAS: 

16.11.1 - A licitante vencedora fica sujeito às disposições dos art. 86, 87 e 88 da lei no 8.666/93; 
16.11.2 - 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 Publica e 
consequentemente o cancelamento do Registro Cadastral, divulgado na Imprensa Oficial, 
após ciência ao interessado. 

16.11.3 - As multas por inadimplência terão o seguinte valor, no caso de formalização do contrato: 
a) Multa de ate 0,50% (cinquenta centésimos percentuais) por dia útil de atraso na entrega da 
obra sobre o valor global do contrato até o período Máximo de 30(trinta) dias úteis; 
b) Multa de ate 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato após esgotado o prazo fixado 
no subitem anterior. 

16.11.4 - Não serão aplicadas multas decorrentes de casos fortuitos ou forca maior, desde que sejam 
devidamente comprovados; 
16.11.5 - 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; 
16.11.6 - A aplicação 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. 

 

16.12 - DO FORO: 

16.12.1 - Fica eleito o foro da comarca de Marituba/ Pará, com renúncia expressa de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, o competente para  dirimir  todas  as  questões  relativas  ou 
resultantes do Contrato. 

 

 

17.1 -  Na  composição  de  custos  deverão  constar  todos  os  serviços  constantes  da  planilha  de 

XVII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

P
ág

in
a
1

7
 



MUNICIPIO DE MARITUBA/PA 

Coordenação de Licitações e Contratos 

ROD. BR 316- S/N – Km 13 – Centro – Marituba/PA – CEP: 67200-000 

CNPJ/MF 01.611.666/0001-49 

 

 

 

quantitativos, com a mesma unidade de medida, onde deverão ser relacionado de maneira clara e 
detalhado, todos os insumos necessários para a execução da obra, com seus  respectivos  
coeficientes e preços unitários, bem como os percentuais adotados para os encargos sociais e o 
demonstrativo da composição do percentual relativo ao B.D.I. (Bonificação e Despesas Indiretas). 
17.2 - A licitante que, injustificadamente e sem fundamento, recorrer de decisão da CPL, quer através 
de recurso administrativo, quer por ação judicial fica  ciente  que,  tendo  seu  pleito  denegado,  
poderá ser acionado judicialmente para reparar a dilação temporal e os danos causados à 
Administração Municipal pela ação procrastinatória. 
17.3 - A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste edital, pois a simples 
apresentação da proposta subentende o conhecimento integral do objeto em licitação e incondicional 
do presente edital, NÃO sendo aceitas alegações posteriores de desconhecimento de qualquer 
pormenor. 
17.4 - Para os efeitos do art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93, será considerada, também, como recusa 
injustificada à formalização do contrato, a falta de comprovação, pelo adjudicatário, no ato de 
assinatura do termo contratual, DE CAUÇÃO EM VALOR EQUIVALENTE A 5% (CINCO POR 
CENTO) DO PREÇO COTADO PELA PROPOSTA VENCEDORA,  cabendo  ao adjudicatário optar 
por uma das modalidades de garantias alinhadas no art. 56, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, com a 
redação da Lei Federal nº 8.883/94. 
17.5 - Consideram-se MANIFESTAMENTE INEXEQUÍVEIS, as propostas cujos valores sejam 
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do 
valor orçado pela Administração. 

17.6 - Das licitantes classificadas na forma do parágrafo anterior, cujo valor global da proposta for 
inferior a 70% (setenta por cento) do menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b” do item 15.5, 
será exigida, para assinatura do contrato, PRESTAÇÃO DE GARANTIA ADICIONAL, dentre as 
modalidades previstas no § 1º, do art. 56, da Lei 8666/93, igual à diferença entre o valor resultante do 
parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta. 
17.7 - Na contagem  dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á    
o dia do vencimento. 

17.8 - Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste edital em dia de expediente no prédio sede 
da Prefeitura Municipal de Marituba. 
17.9 - É facultada à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção  
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente nos envelopes. 
17.10 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Comissão Permanente de 
Licitação a licitante que, tendo-os aceito sem objeção, venha a apontar, depois do 2º dia útil que 
anteceder a abertura dos envelopes de habilitação falhas ou irregularidades que os viciaram, hipótese 
em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

17.11 - É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o contrato objeto da presente licitação para 
qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Administração. 
17.12- O contrato a ser firmado pela Administração terá por objeto a prestação de serviços na forma   
e locais indicados neste edital e seus Anexos. 
17.13 - Os documentos de Habilitação e a Proposta Financeira deverão ser cuidadosamente 
examinados pelo proponente antes da entrega dos envelopes, uma vez que a inobservância de 
qualquer condição dará ensejo a inabilitação ou desclassificação da firma. 
17.14 - Não serão considerados motivos para inabilitação ou desclassificação as simples omissões ou 
irregularidades formais na documentação ou proposta, desde que sejam irrelevantes,  não 
prejudiquem  o  perfeito  entendimento  da  proposta  e  não  comprometam,  restrinjam  ou  frustrem  
o caráter competitivo do processo licitatório. 
17.15 - A Administração poderá emitir suplementos, rever emendas ou modificar qualquer parte do 
Edital e anexo(s), dando ciência às empresas em até 03 (três) dias úteis antes da abertura da 
Licitação, desde  que estas alterações  não afetem a formulação das propostas. 
17.16 - Se após cuidadoso exame das especificações, o proponente tiver alguma dúvida, poderá 
consultar, por escrito, a Administração, dirigindo-se a Coordenadoria de Licitações e Contratos, de 
segunda à sexta, de 8:00h às 14:00h. 
17.17 - Não serão considerados, em hipótese alguma, entendimentos verbais. 
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17.18 - Os casos omissos serão resolvidos pela CPL com fundamento nas disposições da legislação 
em vigor. 

 
 

Marituba/PA, 03 de junho de 2016. 
 
 

Randson André Silva Ferreira 
Presidente da Comissão Especial de 

Licitações/PMM 

 
Mário Henrique de Lima Bíscaro 

Município de Marituba/PA 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 

Minuta do Contrato nº  /2016– PMM - TP – SEMED. 
 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº /2016, 
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MARITUBA 
E A EMPRESA  ,  COMO ABAIXO MELHOR 
SE DECLARA. 

 

O MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA, CNPJ 01.611.666/0001-49, sediado à Rodovia BR-316, s/n, km 
13, Centro, Marituba- Pará, CEP 67.200-000, denominado CONTRATANTE, representado pelo 
Prefeito Municipal, Sr. Mário Henrique de Lima Bíscaro, brasileiro, RG 2483443-SSP/PA e CPF 
565.290.152-72, domiciliado e residente na Rodovia BR 316 km 015, Conjunto Residencial Parque 
Verde, nº 01-E, Bairro Parque Verde, CEP 67.200-000, com a interveniência da SECRETARIA 
MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO/FUNDO  MUNICIPAL,  CNPJ  01.611.666/0001-49,  sediada  na   rua 

Fernando Guilhon, nº 5330, Centro, Marituba-Pará, CEP 67.200-000, representada por sua  
Secretária, Srª DAYSE MENEZES DE SOUZA LOPES, RG 4427645 SSP/PA, CPF   184.261.822-91, 
brasileira, domiciliado e residente na Rua Igarapé, s/n, Bairro Coqueiro, Município de Ananindeua/PA 
e a empresa  , CNPJ     .    .    /        -    _, endereço representada pelo 
(a) Sr. (a)  , endereço:  , denominada CONTRATADA, vencedora  da Tomada 
de Preços nº 6/20160605-01/2016 – PMM-TP-SEMED, devidamente homologado pela ordenadora 
de despesas, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, que será regido pelas 
cláusulas e condições que mutuamente acordam e aceitam: 

 

CLÁUSULA I - OBJETO: 
1.1. Execução dos serviços de reforma e ampliação das escolas da rede pública de ensino: E.M.E.F. 
DR. RENAUSTO AMANAJÁS; E.M.E.F. MARIA DE FÁTIMA M. FERREIRA; E.M.E.F. PADRE 
MARCOS SCHAWALDER; E.M.E.F. GERACINA BEGOT; E.M.E.F. MAESTRO CARLOS    GOMES; 
E.M.E.I. JOSÉ FELIPE SANTIAGO; E.M.E.F. GRACINDAPERES e E.M.E.F. SANTO AMARO, neste 
município, conforme especificações técnicas e planilhas anexas, que deverá ser executado  de  
acordo com o estabelecido na Tomada de Preços nº 6/20160605-01/2016-PMM-TP-SEMED. A 
Contratada declara ser conhecedora das condições e demais fatores necessários para execução 
deste Contrato. 

 

CLÁUSULA II – DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO: 

São partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição, a 
proposta vencedora, o processo Tomada de Preços nº 6/20160605-01- PMM-TP-SEMED, seus 
anexos e respectivas normas e instruções, especificações, despachos e pareceres que o encorpam. 

 

CLÁUSULA III – DO FUNDAMENTO LEGAL: 

O presente contrato fundamenta-se no art. 55, da Lei nº 8666/93, Lei 10.520/2002 e suas alterações. 
 

CLÁUSULA IV - DO VALOR 

O valor global deste contrato é de R$ ... (.........), conforme proposta, que passa a fazer parte 
integrante deste, independente da transcrição e/ou traslado. 

 

CLÁUSULA V - MODALIDADE DE PAGAMENTO 
5.1. Todos os produtos e custos necessários à execução dos serviços ficarão por conta da 
contratada; 

5.2. Os serviços serão pagos de acordo com as quantidades efetivamente executadas e medidas, 
aplicadas aos preços unitários e global, constantes da Planilha Orçamentária apresentada pela 
licitante em sua Proposta Financeira, após ATESTO do setor de Fiscalização e a CONFERÊNCIA 
pela Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Marituba. 

5.3 - As medições serão feitas no período de 25 a 30 de cada mês pela fiscalização da Prefeitura 
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Municipal de Marituba, as quais corresponderão a cada etapa concluída da planilha orçamentária. Os 
pagamentos serão feitos por meio de faturas, até o dia 30 do mês seguinte ao da medição, mediante 
a juntada dos seguintes documentos: 

 

a) Relação nominal de todos os empregados que trabalham na execução das obras, com as 

respectivas datas de admissão; 
 

b) Comprovante dos pagamentos de salários e do recolhimento das parcelas referentes ao INSS e o 
FGTS  dos  trabalhadores  da  obra,  referentes  ao  mês  imediatamente  anterior  ao  pagamento  
das faturas; 

 

c) Termo de rescisão contratual com a quitação das parcelas trabalhistas, no caso de dispensa de 
empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado perante a justiça do trabalho, onde 
conste expressamente a exclusão do Estado. 

 

d) Boletim mensal de medição devidamente aferido pela fiscalização da Prefeitura Municipal de 

Marituba. 
 

e) Os pagamentos serão efetuados mensalmente com base nos serviços efetivamente executados e 
medidos, no período descrito no subitem 16.6.2, conforme Planilha Orçamentária apresentada pela 

licitante, em sua proposta financeira. 
 

5.4 - Nenhum pagamento isentará a Contratada de suas responsabilidades e obrigações nem 
implicará em aprovação definitiva dos serviços prestados. 
5.5 - No caso de devolução da Nota Fiscal/Recibo para correção, o prazo de pagamento estipulado  

no subitem 16.6.2 deste instrumento, passará a ser contado a partir da data de representação dos 
referidos documentos. 

 

5.6 - A CONTRATADA deverá anexar à fatura referente à 1º (primeira) parcela, cópia da matrícula da 

obra junto ao INSS e ART, vinculado ao CNPJ da empresa. 
5.7 - A liberação de recursos financeiros correspondentes às medições ficará condicionada a 

apresentação dos seguintes documentos: 
a) CND do INSS; 
b) CRF do FGTS; 
c) CNDT. 
5.8 - As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, juntamente com a Nota 

Fiscal / fatura, a declaração prevista no art. 4º, da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil  
nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is), em duas vias; 
5.9 - Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos federais será 

descontado na fonte, conforme disposto na instrução normativa a que se refere o subitem anterior. 
 

CLÁUSULA VI – DA VIGÊNCIA: 

O presente contrato tem vigência até 31.12.2016, com  inicio em de  de 201_, data de sua   
assinatura, e término em      de        de 201    . 

 

CLÁUSULA VII - DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
Para atender as despesas decorrentes da presente Licitação, o valor será empenhado na forma do § 
3º, do art. 60 c/c o art. 61, da Lei federal 4320/64, que correrá conforme a seguinte funcional 
programática: 
DA FONTE DE RECURSOS: 

Todas as despesas decorrentes deste Contrato correrão na Dotação Orçamentária: 

Exercício 2016 

Ficha : xxxx 

Órgão: xxxx 

Unidade: xxxxx 
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Fonte de Recursos: xxxxxxxxxx 

Funcional Programática: xxxxxxxxxxxxxx 

Natureza da Despesa: xxxxxxxxxxxxxxxx 
 

CLÁUSULA VIII - DAS ESPECIFICAÇÕES E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 

As obras após serem concluídas deverão ser entregues a Administração Pública mediante TERMO 
DE RECEBIMENTO, devidamente autuado em data a ser definida. 

 

CLÁUSULA IX – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
9 - A CONTRATADA obrigar-se-á a: 

 
9.1 - Formalizar no CNPJ da Contratada, com exclusão do CNPJ do Município de Marituba, a 
Certidão de Registro de Matrícula da obra junto ao INSS, no prazo de 30 (trinta) dias a partir do início 
da obra, apresentando à Prefeitura Municipal de Marituba o respectivo Alvará; 
9.2 - Observar, rigorosamente, todas as normas pertinentes relativas à Segurança e Medicina do 
Trabalho, fornecendo todos os equipamentos necessários à manutenção da integridade física de   
seus empregados cujas atividades laborais serão executadas no canteiro de obras. 
9.3 - Manter, durante toda a execução do Contrato, um engenheiro residente devidamente 

credenciado para representar a empresa executora das obras. 

9.4 - Providenciar, imediatamente após a assinatura do Contrato ou do recebimento da Ordem de 
Execução de Serviço, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto ao CREA  da 
Região, na forma da Lei nº 6.496/77, entregando uma via para os arquivos da Prefeitura Municipal 
de Marituba. Tal comprovante torna-se indispensável para o início dos serviços; 
9.5 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessárias no objeto contratado, conforme legislação vigente. 

a) Na hipótese de acréscimo do contrato, a Contratada obriga-se a executá-lo no mesmo nível de 
qualidade e preço apresentados na proposta. 
9.6 - A CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano que causar à Prefeitura Municipal de 
Marituba ou a terceiros, decorrente de ato culposo ou doloso praticado por prepostos, empregados ou 
mandatários seus, ou falhas de equipamentos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou acompanhamento executado pela Prefeitura Municipal de Marituba. 
a) O valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos será descontado diretamente das faturas 
pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos independentemente de qualquer procedimento 
judicial ou extrajudicial. 
9.7 - A Contratada só poderá alterar o projeto, objeto desta licitação, mediante autorização prévia, por 

escrito, da Prefeitura Municipal de Marituba, após parecer da Assessoria Técnica, do Projetista e da 
Consultoria Jurídica. 
9.8 - Havendo eventual necessidade de alteração contratual a CONTRATADA deverá protocolar na 
Prefeitura Municipal de Marituba solicitação e justificativa, por escrito, acompanhada da Planilha de 
Custos, se for o caso. 
9.9 - Apresentar comprovação da quitação do Imposto Sindical, referente ao patronal do Estado do 
Pará. 

 

CLÁUSULA X - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10 - A CONTRATANTE obrigar-se-á a: 
10.1 - Prestar as informações solicitadas pela Contratada. 
10.2 - Avaliar eventuais problemas técnicos detectados, supervenientemente, pela CONTRATADA, 
propondo e discutindo soluções de forma conjunta. 
10.3 - Efetuar os pagamentos nos prazos e condições estabelecidas no Edital. 
10.4 - Liberar o espaço físico onde os serviços serão executados. 

 

CLÁUSULA XI – FISCALIZAÇÃO: 
11.1. Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela 

Administração da CONTRATANTE, para representá-la sempre que for necessário. 
11.2 -  O  contrato  será  fiscalizado  e  acompanhado  pela  CONTRATANTE,  através  da Secretaria 
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Municipal de Educação. Entretanto, poderá também o cliente final acompanhar o desenvolvimento dos 
projetos sem, no entanto, fazer quaisquer mudanças sem a aquiescência da CONTRATANTE. 
11.3 - A CONTRATADA não se furtará a essa fiscalização e acompanhamento fornecendo todas as 
informações solicitadas a respeito do desenvolvimento dos trabalhos. 
11.4 - O controle e a fiscalização, exercidos pela CONTRATANTE, não elidem, nem atenuam as 
possíveis responsabilidades da CONTRATADA. 
11.5 - A Administração Municipal de Marituba fiscalizará a execução do objeto contratado, não 
excluindo nem diminuindo a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade. 

 

CLÁUSULA XII - DA PRORROGAÇÃO: 
Este contrato poderá ser prorrogado conforme disposto no art. 57, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA XIII – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida dentro dos limites 
previstos no § 1°, do art. 65, da Lei 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos termos do 
§ 2°, II, do mesmo artigo. 

 

CLÁUSULA XIV – DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS 
CONTRATOS 
14.1. Durante a vigência do contrato, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, 
devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d”,  do inciso II,  do  art. 
65, da Lei n° 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no  mercado; 
14.2 - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II, do art. 65,   
da Lei n° 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o contrato e 
iniciar outro processo licitatório; 
14.3 - O pedido que vise à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados 
no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de Marituba/PA, quando devidamente justificado, 
será apurado em processo apartado. 

 

CLÁUSULA XV – DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 

15.1 - O valor constante da proposta da CONTRATADA, sendo este adjudicado e homologado 
permanecerá fixo e irreajustável durante a vigência deste contrato, contados a partir de sua 
assinatura. 
15.2 - Os reajustes serão previstos por acordo entre as partes mediante conformidade com o Art. 65, 
Incisos I e II, da Lei 8.666/93, sobre este ultimo inciso cabe à CONTRATADA comprovar, através de 
documentos, a compatibilidade de novo preço aos valores de  mercado. 
15.3 - Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes na execução do 

objeto, tais como tributos e encargos sociais, transportes entre outros. 
 

CLÁUSULA XVI – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
16.1 - O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital sujeitará o Licitante às 

seguintes sanções, quando for o caso: 
a) ADVERTÊNCIA – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para os quais 

tenha concorrido; 
b) MULTA POR ATRASO – a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 1% (um por   cento) 
sobre o valor total da contratação, até o máximo de 20% (vinte por cento) pelo atraso injustificado na 
execução de qualquer obrigação contratual ou legal, podendo esse valor ser abatido no pagamento a 
que fizer jus a contratada, ou ainda, recolhido no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após 
comunicação formal. Não havendo o recolhimento no prazo estabelecido o valor da multa será 
cobrado judicialmente; 
c) SUSPENSÃO – suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 

com a Prefeitura Municipal de Marituba/PA por prazo não superior a 05 (cinco) anos. 
d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE - para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos de punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
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própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a 
administração por prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
subitem anterior. 
16.2 - Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para imposição da 

penalidade pertinente, o atraso superior a 15 (quinze) dias corridos do indicado para entrega dos 
produtos e inicio dos serviços. 16.3. A sanção prevista na alínea “c”, do subitem 19.1, poderá ser 
imposta cumulativamente com as demais. 
16.4 - A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as 

justificativas apresentadas pela contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o contraditório. 
 

CLÁUSULA XVII – DAS PENALIDADES: 
17.1 - Os licitantes, participantes deste certame, que cometerem os delitos mencionados no art. 7º, da 

Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, estarão sujeitos às penalidades neles previstas. 
17.2 - As multas serão calculadas em 1% (um por cento) sobre o valor total da contratação, até o 
máximo de 20% (vinte por cento) pelo atraso injustificado na execução de qualquer obrigação 
contratual ou legal, podendo esse valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou 
ainda, recolhido no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após comunicação formal. Não 
havendo o recolhimento no prazo estabelecido o valor da multa será cobrado judicialmente. 

 

CLÁUSULA XVIII - DA RESCISÃO: 
18.1 - Este Contrato poderá ser rescindido, nos seguintes casos: 

a) Unilateralmente, pela Contratante, nos casos enumerados no inciso I, do art. 79, da Lei nº 
8.666/93; 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência à Administração; 
c) Judicialmente, nos termos da Legislação Processual. 

 

CLÁUSULA XIX - DO FORO: 
19.1 - Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou condições decorrentes deste Contrato 
Administrativo, fica eleito pelos Contratantes, o foro da Comarca de Marituba/PA, com a renúncia de 
qualquer outro, especial, privilegiado ou de eleição, que tenham ou venham a ter. 

 

CLÁUSULA XX - REGISTRO E PUBLICAÇÃO: 
20.1 - Este CONTRATO será publicado no mural da Prefeitura e na imprensa, e no Portal do 

Jurisdicionados do Tribunal de Contas do Município. 
20.2 - Estando às partes de pleno acordo com as cláusulas e condições ora pactuadas, firmam o 
presente Contrato em duas vias de igual teor na presença de duas testemunhas, para que produza os 
necessários efeitos jurídicos legais, para publicação no prazo legal como condição de eficácia. 

 

Marituba/PA,       de  de 2016. 
 
 

MÁRIO HENRIQUE DE LIMA BÍSCARO 

Município de Marituba/PA 
Prefeito Municipal 

Contratante 

 
xxxxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATADA 
CNPJ Nº 

 
 
 

Testemunhas:  1.  _ 
CPF: 

 
 

2. CPF: 
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ANEXO II 

(papel timbrado da empresa) 
 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
Edital do Tomada de Preços nº 6/20160605-01-PMM-TP-SEMED . 
. 

 

À  (Entidade de Licitação)   
 

Prezados Senhores, 
 
 

(Empresa), por intermédio de seu representante legal o (a) sr. (a) XXXXXXXXXXXXX 

portadora da carteira de identidade nº XXXXXXXXXXXXXXX e do CPF nº XX.XXX.XXX.-XX para fins 

do Edital da Tomada de Preços nº 6/20160605-01-PMM-TP-SEMED, DECLARA, sob as penas da lei, 

em especial ao art. 299 do Código Penal Brasileiro que: 

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa _(nome da 

empresa / CNPJ)  , e que o conteúdo da referida proposta não foi, no todo ou em parte, 

direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou 

de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) a intenção de apresentação da proposta, não foi informado, discutido ou recebido de 

qualquer outro participante potencial ou de fato do certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa; 

c) que não tentou por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato, no que diz respeito a participação ou não no presente certame; 

d) que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente 

comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação 

do objeto da referida licitação; 

e) que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente 

informado ou discutido com qualquer integrante da comissão de licitação ou representante ou 

funcionário da Secretaria Responsável pela licitação, antes da abertura oficial das propostas; 

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

Local, XX de     XXXXXXXXX_ de 2016. 
 
 

(representante legal) 
RG e CPF Nº 
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ANEXO III 

(papel timbrado da licitante) 
 

Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
 
 

Em atendimento ao previsto no edital da TOMADA DE PREÇOS nº 

6/20160605-01-PMM-TP-SEMED, DECLARO (A) (MOS), que temo (s) conhecimento e cumpro 

(imos) plenamente os requisitos de habilitação e atendo (emos) a todas as exigências do Edital, 

tendo assim condições para participação no presente certame. 

 

Observação: Em caso de ME ou EPP e MEI, deve ser citada nesta declaração. 
 
 
 
 

Local e data 
 
 
 

Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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ANEXO IV 
(papel timbrado da empresa) 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE 

 
Data: 

Edital da Tomada de Preços nº: 6/20160605-01-PMM-TP-SEMED. 

À  (Entidade de Licitação)   

 

  _(nome da empresa)  _, inscrita no CNPJ nº 

   por intermédio de seu  representante legal  o    (a) Sr.(a)  _ 

portador  (a)  da  Carteira  de identidade nº. e  de  CPF  nº.  DECLARA,  para fins do 

disposto do Edital da Tomada de Preços nº. 6/20160605-01-PMM-TP-SEMED, sob as sanções 

administrativas e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

(....) MICRO EMPRESA, conforme inciso I, art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006; 

(....)   EMPRESA   DE   PEQUENO   PORTE,   conforme   inciso   II   art.   3º,   da  Lei 

Complementar nº 123/2006. 

(....) MEI, art. 18-A, § 1
o, 

Lei Complementar nº 123/2006. 

 
 

 
Local, XX de XXXXXXXXXXXXXX de 2016. 

 
 
 

(assinatura) 
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ANEXO V 

(papel timbrado do emitente do atestado) 
 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 6/20160605-01-PMM-TP-SEMED. 

MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 
 
 

 
Declaramos  para  fins  de  participação  no  Processo  Licitatório  em   epígrafe,   que  a        empresa 
  ,  CNPJ  nº  vistoriou   o   local  onde  serão 
executados os serviços de reforma e ampliação das escolas da rede pública de ensino – E.M.E.F.  
DR. RENAUSTO AMANAJÁS, E.M.E.F. MARIA DE FÁTIMA M. FERREIRA, E.M.E.F. PADRE 
MARCOS SCHAWALDER, E.M.E.F. GERACINA BEGOT, E.M.E.F. MAESTRO CARLOS    GOMES, 
E.M.E.I. JOSÉ FELIPE SANTIAGO, E.M.E.F. GRACINDAPERES, E.M.E.F. SANTO AMARO,  
NESTE MUNICÍPIO, conforme especificações técnicas e planilhas anexas, e que tomaram 
conhecimento de todas as informações necessárias ao cumprimento das obrigações objeto desta 
licitação. 

 
 
 

 
Marituba/PA  de  de 2016. 

 
 
 
 
 

Nome da Licitante    
 
 

CNPJ:    
 
 

Responsável Técnico   

P
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ANEXO VI 

(papel timbrado da licitante) 
Modelo da Declaração (Empregador Pessoa Jurídica) 

 
À 

Prefeitura Municipal de MARITUBA 

Ref: EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 

Nº 6/20160605-01-PMM-TP-SEMED, TIPO MENOR PREÇO POR ESCOLA LICITADA 

(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº -----------------------, sediada na Rua ------------ 

--------------------------, nº -----------, bairro, -----------------------, CEP-------------- Município ----------------------- 

--, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital da Tomada 

de Preços acima mencionada, DECLARA, sob as penas da lei, que: 

1 – Declaração de que a contratada assume inteira responsabilidade por danos ou prejuízos pessoais 

ou materiais que causar a PMM, a terceiros, por si, representantes ou sucessores. 

2 - Não possui em seu quadro de pessoal empregados (s) com menos de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores 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 e inciso V, art. 27, da Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 

9.854/1999. 

3 - Não possuem em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo municipal 

exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, 

do art. 9º, da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar nº 04/90), 

4 - Inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, art. 32, da Lei nº 

8.666/93; 

5 - Declaração de empregabilidade de pessoas com necessidades de especiais: 

5.1.1. ( ) possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de  pessoas  

portadoras de necessidades especiais, de acordo com o disposto no art. 28, §6º da Constituição do 

Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 11.06.2008). 

5.1.2. ( ) não possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas 

portadoras de necessidades especiais, pois a empresa possui menos de 20 empregados, de acordo 

com o disposto no art. 28, § 6º, da Constituição do Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 

11.06.2008). 

 

Local,  /  /   

Assinatura do representante legal sob carimbo 

RG: 

CPF: 
CNPJ da empresa: 
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ANEXO VII 
 
 

SEGUE NO CD EM ANEXO 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Planilha Orçamentária 

 Memorial Descritivo 

 Planta Baixa 

 Cronograma físico-financeiro 

 Resumo Financeiro 

 Composição dos encargos sociais 

 Relatório Fotográfico 

 
 
 

 

PROJETO BÁSICO 
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