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INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO  

  

CONVITE Nº 2/20160212-01-PMM/C/SEMED 

   

O MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

torna público que realizará licitação sob a modalidade CONVITE do tipo MENOR PREÇO, sob o 

regime de empreitada por PREÇO GLOBAL, destinada a selecionar proposta mais vantajosa, 

objetivando a contratação de empresa especializada para a Conclusão de Creche Tipo C – Creche 

Beija Flor, no Município de Marituba/PA, a qual será processada e julgada em consonância com as 

disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e da Lei Complementar 123/2006 e alterações posteriores, 

observadas as normas, condições e recomendações contidas neste ato convocatório e seus anexos.  

 

A Sessão Pública de Abertura desta licitação, dar-se à no dia 15 de Dezembro de 2016, às 10:00 hs, 

na Sala da Coordenação de Licitação e Contratos da Prefeitura Municipal de Marituba/PA, sediada à 

Rodovia Br-316, s/nº, km 13, Centro, Marituba/PA, CEP: 67.200-000. Não havendo expediente na 

data marcada, a reunião será realizada no primeiro dia útil subsequente, à mesma hora e local, salvo 

por motivo de força maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisível;  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO ESTATUTO JURÍDICO: 

1.1. A licitação em referência será regida pela Lei nº 8.666/93, de 21 de julho de 1993, Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que trata de matéria no âmbito da Administração 

Pública e suas alterações. 

1.2. Além das disposições impressas deste CONVITE, as propostas sujeitam-se à: 

1.2.1. Lei nº 8.666/93; 

1.2.2. Normas Brasileiras aprovadas pela ABNT; 

1.2.3. Regulamentos, especificações e recomendações da REDE CELPA, COSANPA TELEMAR, 

CORPO DE BOMBEIROS, ETC. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

2.1. 2.1. Constitui objeto do presente Convite a Conclusão de Creche Tipo C – Creche Beija Flor, 

no Município de Marituba/PA, conforme condições e exigências impostas neste edital e seus anexos, 

que passam a fazer parte integrante deste, independente de transcrição e translado.  
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2.2. Constituem parte integrantes deste Instrumento: 

2.2.1. Memorial Descritivo; 

2.2.2. Planta e Projetos (Arquitetônico, Estrutural, Hidráulico e Elétrico);  

2.2.3. Planilha Orçamentária; 

2.2.4. Encargos Sociais e BDI; 

2.2.5. Anexo I: Modelo de Proposta; 

2.2.6. Anexo II: Minuta do Contrato; 

2.2.7. Anexo III: Modelo de Declarações; 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

3.1. Poderão participar do certame licitatório, as licitantes convidadas pela Administração, 

devidamente cadastradas e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas deste 

instrumento convocatório e seu (s) anexo (s), bem como estenderá aos não cadastrados, desde que se 

cadastrem e manifestem interesse em participar do Certame com antecedência de, no mínimo, 24 

(vinte e quatro horas) da data marcada para a entrega dos envelopes (Lei n° 8.666/93, art. 22, § 3°). 

 

3.2. NÃO SERÁ ADMITIDA 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 em qualquer município ou 

estado, não ficarão impossibilitadas de participar do referido processo licitatório, mas se for declarada 

sua penalização 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; 

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;  
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h) Empresas que possuírem em seus quadros societários qualquer relação de parentesco natural ou 

civil, na linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive parentesco por afinidade, aí abrangidos 

cônjuges ou companheiros, avós, pais, filhos, irmãos, tios e sobrinhos, alcançando, ainda, o parente 

colateral de terceiro grau do cônjuge ou companheiro, de quaisquer das pessoas ocupantes de cargo de 

direção, chefia ou assessoramento, em especial, do Prefeito Municipal, dos Vereadores, do Vice-

Prefeito, dos Secretários Municipais, dos Chefes de Gabinete, do Procurador-Geral do Município ou 

cargo equivalente, de Juízes de Direito e de Membros do Ministério Público, abrangendo a 

Administração Direta e as autarquias e fundações públicas do Município de Marituba, compreendido o 

ajuste mediante designações recíprocas (nepotismo cruzado) estarão impedidos de participar da 

presente licitação.  

i) Deputados e Senadores, de modo direto ou indireto, segundo o art. 54, inciso I, alínea “a” e inciso II, 

alínea “a” da Constituição Federal; 

j) Empresas Estrangeiras que não funcionem no País;  

k) Empresas cuja atividade empresarial não corresponda ao objeto desta licitação; 

l) A participação nesta licitação implica na aceitação plena e integral de todos os itens e condições 

previstas no presente instrumento convocatórias, bem como na Lei n° 8.666/93, Lei Complementar nº 

123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014 e Decreto Federal nº 8.538/15, e alterações. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS: 

4.1. O pedido de impugnação ou esclarecimentos deverá ser entregue no horário das 08:00hs às 

14:00hs, de segunda a sexta-feira, em dias de efetivo expediente, no protocolo da Prefeitura Municipal 

de Marituba, Sediada na Rodovia Br-316, s/nº, km 13, Centro, Marituba/PA, CEP: 67.200-000. 

4.2. As dúvidas quanto à interpretação dos termos deste Instrumento Convocatório e de seus eventuais 

anexos, bem como quaisquer incorreções ou discrepância nele encontradas, deverão ser protocolados 

por escrito, junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Marituba, no prazo de 02 (dois) 

dias úteis, antes da data limite fixado para a entrega dos envelopes, cuja correspondência e respectiva 

resposta serão apensados aos autos. (§ 2o, do art. 41, da Lei 8.666/93).  

4.3. Em caso de não solicitação pelos proponentes, de esclarecimento e informações, pressupõe-se que 

os elementos fornecidos, são suficientemente claros e precisos, não cabendo, portanto, posteriormente, 

o direito de qualquer reclamação.  

4.4. Somente serão válidos, tanto para impugnação quanto para recursos, a documentação devidamente 

protocolada no protocolo desta Prefeitura, nas condições estipuladas nos itens 4.1. e 4.2. supra.  

4.5. Acolhida a petição contra o ato convocatório, se necessário, será designada nova data para a 

realização do certame.  
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CLÁUSULA QUINTA – DO CREDENCIAMENTO 

5.1. Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante legal que, devidamente munido de 

credencial, será o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo para 

todos os efeitos por sua representada, devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se 

junto à Comissão de Licitação, comprovando a representação legal. 

5.1.1. Quando a pessoa que irá representar a empresa no certame, for sócia, proprietária, dirigente ou 

assemelhada da empresa licitante, deverá apresentar: 

5.1.1.1. Carteira oficial de identidade ou outro documento oficial de identificação que contenha foto e; 

5.1.1.2. Estatuto/contrato social acompanhado das respectivas alterações (em cópia simples 

acompanhada do respectivo documento original ou cópia autenticada por cartório), onde estejam 

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.  

5.1.2. Quando a pessoa que irá representar a empresa no certame for representante autorizado por 

procuração pública ou particular, o mesmo deverá apresentar: 

5.1.2.1. Carteira oficial de identidade ou outro documento oficial de identificação que contenha foto;  

5.1.2.2. Estatuto/contrato social, acompanhado das respectivas alterações (em cópia simples 

acompanhada do respectivo documento original ou cópia autenticada por cartório) da empresa;  

5.1.2.3. Instrumento de Procuração Pública ou Particular, concedendo poderes ao participante da 

empresa, para que possa manifestar–se em seu nome em qualquer fase do certame; 

5.2. As empresas que forem optantes do SIMPLES NACIONAL deverão apresentar ainda, certidão 

extraída do site da Receita Federal, conforme Lei Complementar 123/2006 alterada pela Lei nº 

147/2014; 

5.3. O Instrumento público ou particular de procuração deverá ter firma reconhecida, ambas contendo 

poderes expressos para praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante;    

5.4. O não comparecimento de quaisquer dos LICITANTES, a qualquer das sessões marcadas, não 

impedirá a realização das mesmas e não terá nenhum ônus para a LICITANTE; 

5.5. Havendo qualquer impropriedade no credenciamento, não implicará na inabilitação do licitante, 

mas o não credenciado participará como ouvinte, não podendo intervir na sessão.  

 

CLÁUSULA SEXTA - FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

“HABILITAÇÃO” (ENVELOPE Nº 01): 

6.1. Para habilitar-se a presente licitação, no dia, hora e local, fixados no preâmbulo deste Instrumento 

Convocatório, a empresa deverá apresentar 01 (uma) cópia, autenticada ou acompanhada do original 

para conferência, de cada documento abaixo, devidamente atualizado, dentro de um envelope opaco, 

devidamente fechado, lacrado e rubricado, devendo constar as seguintes indicações no anverso, 

conforme a seguir exposto:  
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ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

MUNICIPIO DE MARITUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

CONVITE Nº 2/20160212-01-PMM/C/SEMED 

 RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE E CNPJ 

6.1.1. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados por qualquer processo de impressão ou 

de cópia (excetuando-se a cópia via fax), ou por publicação em órgão da Imprensa Oficial, 

devidamente autenticados por Tabelionato de Notas, ou servidor público integrante da Comissão de 

Licitação e, ocorrendo esta última circunstância, as cópias devem vir acompanhadas dos originais e 

dentro do prazo de validade. Não serão aceitas cópias ilegíveis;  

6.1.2. Os documentos obtidos por meio eletrônico ficam dispensados da apresentação do original ou 

da autenticação por cartório competente e só terão validade depois de conferida sua autenticidade pelo 

Órgão licitante. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em uma única via, com 

páginas numeradas em ordem crescente e rubricadas, sem emendas ou rasuras;  

6.1.3. Não será aceito nenhum protocolo de entrega para substituição de documentos relacionados 

neste Instrumento;  

6.1.4. Todos os documentos deverão ser redigidos na língua portuguesa oficial do Brasil;  

6.1.5. Ressaltamos que a documentação original não deve vir dentro do envelope de habilitação;  

 

6.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

6.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;  

6.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com todas as suas alterações ou da 

consolidação respectiva, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso 

de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores 

devidamente; 

6.2.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria 

em exercício;  

6.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando 

a atividade assim o exigir (conforme o caso);  

6.2.5. Carteira oficial de identidade ou outro documento oficial de identificação que contenha foto, dos 

responsáveis legais (cópia autenticada ou simples acompanhada do original para verificação); 

6.2.6. Alvará de funcionamento do domicílio ou sede do licitante e pertinente ao seu ramo de atividade 

e compatível com o objeto contratual;                                
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6.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  

6.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

6.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da 

licitação;  

6.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  

6.3.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).  

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

apresentação de certidão negativa – CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas).  

 

6.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

64.1. Certidão de Registro e Quitação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA 

e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo- CAU, da empresa licitante, dentro do prazo de validade. 

No caso de empresas licitantes não serem registradas/inscritas no CREA/CAU do Estado do Pará, 

deverão ser providenciados os respectivos vistos destes órgãos regionais por ocasião da assinatura do 

contrato;  

6.4.2. Comprovação da capacitação técnico – profissional, mediante apresentação de Certidão de 

Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação 

aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que 

participarão da obra. 

6.4.2.1. Caso cada profissional detentor do atestado de qualificação técnica não seja sócio da empresa, 

a prova de existência do(s) mesmo(s) no quadro da empresa deverá ser feita mediante apresentação da 

cópia autenticada da respectiva Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou Ficha de 

Registro de Empregado devidamente atualizada e vista pelo órgão competente do Ministério do 

Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviços, nos termos da lei;  

6.4.3. Comprovação da capacitação técnico-operacional, mediante apresentação de um ou mais 

atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando aptidão para 

desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o 

objeto da licitação, em complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, o que se fará 

através de Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado de 

Certidão de Acervo Técnico CAT, expedido pelo CREA e/ou CAU, onde conste a EMPRESA licitante 

como executora.  

6.4.4. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, 

aparelhamento e pessoal técnico para execução contratual.  
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6.4.5. Declaração formal de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 

para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.  

          

6.5. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA:  

6.5.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução 

patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, 

dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 

180 (cento e oitenta) dias contados da data da sua apresentação;  

6.5.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis (Demonstrativo do Resultado de Exercício - 

DRE) do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 

situação financeira da licitante, devidamente registrado na Junta Comercial, vedada a substituição 

por balancete ou balanços provisórios;  

6.5.2.1. Para as Sociedades Anônimas ou em Comandita por Ações, deverão ser apresentados em 

publicação do Diário Oficial e publicados em Jornal de grande circulação. Todas as publicações 

ordenadas na Lei nº 6.404/76 deverão ser arquivadas no Registro Público de Empresas Mercantis, na 

Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante;  

6.5.2.2. Nas sociedades de Responsabilidade Limitada (LTDA.), deverão ser apresentados por 

fotocópia do Balanço Patrimonial com os Termos de abertura e encerramento do Livro Diário e 

das Demonstrações Contábeis (Demonstrativo do Resultado de Exercício - DRE) devidamente 

registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. Será rigorosamente 

observada a exigibilidade do Balanço para o exercício social determinado no Ato Constitutivo;  

6.5.2.3. Nas sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006 (Lei das 

Microempresas e das empresas de pequeno Porte – SIMPLES), por fotocópia do Balanço 

patrimonial com os Termos de abertura e Encerramento do Livro Diário e das Demonstrações 

Contábeis (Demonstrativo do Resultado de Exercício - DRE) devidamente autenticados ou 

registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante;  

6.5.2.4. As empresas com menos de um exercício financeiro deverão cumprir as exigências, mediante 

apresentação de Balanço de abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso, 

devidamente autenticado e registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante;  

6.5.2.5. Quando o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis (Demonstrativo do Resultado 

de Exercício - DRE) estiverem encerrados há mais de 03 (três) meses da data de abertura da 

presente licitação, poderá a licitante apresentá-los atualizados, conforme disposto no art. 31, inciso I, 

da Lei Federal nº 8.666/93, hipótese em que as referidas peças contábeis deverão estar acompanhadas 

das informações sobre índice oficial adotado à atualização e do respectivo demonstrativo, devendo 
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indicar a data de atualização, além de assinadas pelos titulares da firma e pelo profissional habilitado 

junto ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC;  

6.5.2.6. O Balanço e as Demonstrações Contábeis (Demonstrativo do Resultado de Exercício - DRE) 

deverão obedecer aos requisitos formais de elaboração estabelecidos em lei e os indicados pela ciência 

contábil, bem como assinados pelos titulares da empresa e pelo profissional habilitado junto ao 

Conselho Regional de Contabilidade – CRC, bem como a apresentação da Certidão de Regularidade 

Profissional – CRP – do referido profissional (Resolução CFC nº 1.402/2012). Os Balanços das 

Sociedades Anônimas deverão ser apresentados com a Ata de aprovação pela Assembleia Geral 

Ordinária (AGO);  

6.5.2.7. Apresentar Demonstrações Contábeis (Memória de Cálculo), comprovando a boa situação 

financeira da empresa, que será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) igual ou maior de 1,50 

(um inteiro e cinquenta centésimos), Liquidez Corrente (LC) igual ou maior que 1,50 (um inteiro e 

cinquenta centésimos) e Índice de Endividamento (IEN) não superior a 0,40 (quarenta centésimos), 

com os valores extraídos de seu balanço patrimonial, resultantes da aplicação das fórmulas abaixo:  

6.5.2.7.1. Índice Liquidez Geral (ILG) não inferior a 1,50 (um inteiro e cinquenta centésimos), obtida 

pela fórmula: 

AC + RLP 

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

PC + ELP 

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

obtida pela fórmula: 

 

AC 

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

PC 

6.5.2.7.3. Índice de Endividamento (IEN) não superior a 0,40 (quarenta centésimos), obtida pela 

fórmula:    

PC + ELP 

 

IEN = -------------------   0,40 

AT 

 

OBS: Os fatores constantes das fórmulas acima serão extraídos do balanço patrimonial exigido 

no item 6.5.2 deste Edital, onde: 
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AC - Ativo Circulante 

RLP - Realizável em Longo Prazo 

PC - Passivo Circulante 

ELP - Exigível em Longo Prazo           

AT - Ativo Total 

 

6.6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO: 

6.6.1. Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos ou 

apresentá-los em desacordo com as exigências deste Edital, ressalvadas as restrições relativas à 

regularidade fiscal das microempresas, das empresas de pequeno porte e do microempreendedor 

individual, nos termos da LC nº 123/2006 e LC nº 147/2014; 

6.6.2. A documentação exigida atende ao disposto no art. 32, § 1º, da Lei Federal 8666/93. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - FORMA DE APRESENTAÇÃO DA “PROPOSTA DE PREÇOS” 

(ENVELOPE Nº 02)  

7.1. A proposta deverá ser apresentada em uma única via, digitada em papel timbrado da empresa, em 

língua portuguesa, sem emendas, rasuras, entrelinhas, acréscimos, borrões ou ressalvas, com páginas 

numeradas em ordem crescente devendo ser datada e assinada pelo responsável, em envelope 

lacrado, devendo constar: (modelo Anexo I) 

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 

MUNICIPIO DE MARITUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

CONVITE Nº 2/20160212-01-PMM/C/SEMED 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE E CNPJ 

7.1.1. Razão Social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-

mail), mencionando o Banco, número da Conta Corrente e da Agência no qual serão depositados os 

pagamentos se a licitante sagrar-se vencedora do certame; 

7.1.2.  Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da entrega da 

proposta;  

7.1.3.  Planilha Orçamentária, que deverão ser apresentados em papel timbrado da empresa licitante, 

com as especificações do objeto de forma clara, observadas as descrições fornecidas pela 

Administração, nos seguintes termos:  

7.1.3.1. A proponente deverá cotar sua proposta em preço unitário, total e global, em moeda corrente 

do país, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional, de acordo com os preços praticados no 

mercado, considerando o modelo de Planilha Orçamentária anexo a este instrumento convocatório;  
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7.1.3.2.  Os preços unitários deverão incluir 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; 

7.1.3.3. Os preços propostos na Planilha Orçamentária de Quantidades e Preços serão considerados 

completos e suficientes para cobrir todas as etapas dos serviços necessárias à execução do objeto desta 

licitação; 

7.1.3.4. Não será admitida qualquer solicitação de acréscimo aos preços propostos para cobrir 

despesas que porventura deixaram de ser computadas quando da formalização da proposta; 

7.1.3.5. 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 

locais existentes, ou ainda, de qualquer falha na obtenção de dados; 

7.1.3.6. Os salários dos empregados envolvidos diretamente na execução dos serviços deverão 

obedecer obrigatoriamente ao piso salarial da categoria da região; 

7.1.3.8. O valor exposto no quadro inicial deste instrumento é o valor máximo admitido para 

contratação dos serviços pretendidos. 

7.1.4. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: Deve ser apresentada por todas as licitantes, juntamente 

com o modelo de proposta (Anexo I), constando obrigatoriamente a descrição dos serviços, unidades e 

quantitativos, conforme planilha, parte integrante deste instrumento e seus anexos, bem como os 

percentuais adotados para os Encargos Sociais e BDI (Bonificação e Despesas Indiretas). 

7.1.5. COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, constantes de todos os itens que a compõem, com seus 

respectivos percentuais, cujos valores deverão apresentar conformidade com a Lei, e os salários não 

poderão ser inferiores aos utilizados pelo Sindicato local (Convenção Coletiva da Categoria), sob pena 

de desclassificação;  

7.1.6.  COMPOSIÇÃO DE BDI (Bonificação e Despesas Indiretas), não superior a 28,86% (vinte e 

oito vírgula oitenta e seis por cento) do valor global da proposta, constando de todos os itens que a 

compõem, com seus respectivos percentuais.  

7.1.7.  CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, proposto pelo licitante deverá observar o cronograma de 

desembolso máximo por período, bem como indicar os serviços de acordo com o modelo em anexo, 

parte integrante deste edital, cujo prazo de execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias; 

7.2. NÃO serão levadas em consideração as propostas enviadas via fac-símile. 

7.3. Será de inteira responsabilidade da empresa 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 SEMED de qualquer solidariedade, assim como não serão considerados para 

majoração dos preços, porquanto serão havidos como neles incluídos. 
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7.4. Na proposta deverá constar declaração expressa de que nos preços nela contidos estão incluídas 

todas e quaisquer despesas relativas à mão-de-obra, materiais de consumo, lucros, encargos 

trabalhistas, sociais, fiscais, seguros, e outras despesas diretas e indiretas, bem como aquelas 

indispensáveis para manter a higiene e segurança no trabalho, necessárias ao cumprimento integral do 

objeto deste Edital;  

7.5. É de responsabilidade da licitante, analisar a documentação técnica recebida e prever qualquer 

serviço ou material necessário, mesmo quando, não expressamente indicado no orçamento estimado 

em planilhas de quantitativos e preços unitários, não lhe cabendo, posteriormente, quaisquer 

acréscimos de pagamentos decorrentes, caso não tenha se manifestado expressamente;  

7.6. A não observância de quaisquer exigências contidas nos itens acima implicará na 

DESCLASSIFICAÇÃO da proposta da licitante. 

7.7. A apresentação da proposta implica na aceitação tácita de todas as cláusulas e condições deste 

instrumento convocatório e seus anexos e a sujeição à legislação nele citada, bem como no 

cumprimento expresso da licitante do quanto ali declarado. 

7.8. Serão desclassificadas as propostas que:  

7.8.1. Não atenderem às exigências legais, deste Edital e seus anexos;  

7.8.2. Estiverem com preço acima do valor máximo estabelecido pela Administração, qual seja, de R$ 

149.656,82 (Cento e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e dois 

centavos).   

7.8.3. Apresentarem oferta de vantagem não prevista neste Edital, ou preço e vantagem baseada na 

proposta de outras licitantes;  

7.8.4. Apresentarem preços unitários superiores aos constantes da Planilha de Preços;  

7.8.5. Se mostrarem manifestamente inexequíveis ou com preços excessivos.  

7.8.6. Serão consideradas manifestamente inexequíveis as propostas, cujos valores sejam inferiores a 

70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:  

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

orçado pela Administração, ou,  

7.8.6.2. Valor orçado pela Administração.  

7.8.7. As propostas que apresentarem erros de cálculos em seus itens e subitens ou qualquer somatória; 

7.8.8. Critérios de arredondamento nos produtos do subitem e/ou itens; 

7.8.9. Serão utilizadas apenas 02 (duas) casas decimais, cujos critérios de arredondamento serão 

observados pelo 3º (terceiro) número após a vírgula, se este for: 

 - de 1 a 4 - permanecerá o 2º número após a vírgula; 

 - de 5 a 9 - arredondamento para uma unidade, imediatamente superior no 2º número após a vírgula; 



 
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 

Coordenação de Licitações e Contratos 

 

12 
 

7.8.10. As propostas que não estejam suficientemente claras, e que não atendam às exigências do 

Edital; 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS DECLARAÇÕES conforme modelo no anexo III: 

8.1. Declaração de que a firma aceita as condições deste edital, que concorda com critério de 

julgamento, que acatará quaisquer decisões da Comissão Especial de Licitação, durante o 

procedimento licitatório desde que subordinados as leis que regem a Licitação Pública e que, caso seja 

a vencedora da licitação entregará o objeto da licitação pelos preços unitários propostos e aceitos pelo 

CONTRATANTE. 

8.2. Declaração de que Não possui em seu quadro de pessoal servidor público ou parente do Poder 

Executivo e/ou Legislativo 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). 

8.3. Declaração, sob as penas da lei, que cumpre plenamente as exigências e os requisitos do Convite 

realizado pela Secretaria Municipal de Educação, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua 

participação e contratação no objeto deste certame, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

8.4. Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 

(quatorze) anos, nos termos do art. 27, V, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores c/c art. 7º, inciso 

XXXIII, da Constituição Federal. 

8.5. Declaração, em caso de enquadramento da empresa licitante como Microempresa (M.E) ou 

Empresa de Pequeno Porte (E.P.P.), Micro Empreendedor Individual (MEI), nos termos da Lei 

Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. 

 

CLÁUSULA NONA - DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 

9.1. Os envelopes HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS, deverão ser entregues 

separadamente. 

9.2. Os envelopes a serem examinados deverão estar devidamente colados, sendo entregues à 

Comissão, procedendo a seguir abertura dos mesmos. 

9.3. O representante da Licitante deverá apresentar para a Comissão, documentos comprobatórios de 

identificação e estes, quando não forem os titulares das empresas deverão apresentar procuração 

reconhecida em cartório, juntamente com documento de identificação com foto, antes da abertura do 

envelope HABILITAÇÃO. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO: 

10.1. Os envelopes, após abertos, serão tidos como imutáveis e acabados, não sendo admitidas 

quaisquer providências posteriores a sanar falhas ou omissões das exigências e ofertas apresentadas. 

10.2. A abertura dos envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO relativa à habilitação dos 

concorrentes e sua apreciação. 

10.3. Devolução dos envelopes fechados, contendo as respectivas propostas, aos concorrentes 

inabilitados, se caso não houver interposição de recurso. 

10.4. Abertura dos envelopes contendo a PROPOSTA dos concorrentes habilitados. 

10.5. É facultado aos licitantes, apresentarem por escrito, à Comissão de Licitação, até o encerramento 

da sessão, quaisquer observações, que julgarem convenientes, em cada etapa respectiva, podendo 

declarar interposição de recurso. 

10.6. Todos os DOCUMENTOS e PROPOSTAS serão rubricados pelos licitantes e pela Comissão. 

10.7. É facultada à Comissão de Licitação, em qualquer de suas fases, a promoção de diligências 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do Processo Licitatório, desde que não haja 

alteração na proposta inicial. 

10.8. No julgamento da presente Licitação, a Comissão utilizará o critério de seleção da proposta mais 

vantajosa para a Administração e será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as 

exigências e Especificação, constantes deste instrumento e ofertar MENOR PREÇO GLOBAL. 

10.9. No caso de absoluta igualdade de propostas, a Comissão decidirá por sorteio. 

10.10. Após a apreciação, análise e julgamento das propostas apresentadas, a Comissão elaborará 

circunstanciado e conclusivo relatório, que será submetido às considerações da SEMED, justificando 

inclusive, se for o caso, os critérios que a levaram a escolher proposta diferente daquela que 

apresentou MENOR PREÇO GLOBAL. 

10.11. A exigência de subcontratação não será aplicável quando o licitante for microempresa ou 

empresa de pequeno porte, de acordo com o Decreto nº 8.538/15, Art. 7º, § 1º, I. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS: 

11.1. No caso de interposição de recurso, o mesmo deverá ser dirigido à autoridade que proferiu a 

decisão, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, devendo 

ser protocolado nos dias de efetivo expediente no órgão, no Protocolo da Prefeitura Municipal de 

Marituba, no horário de 08 às 14 horas, sito à Rodovia BR 316, s/n, km 13, Centro, Marituba/PA, CEP 

67200-000, concedido o mesmo prazo para aos demais licitantes que poderão impugná-lo; (art. 109, § 

6º, da Lei 8666/93). 

11.2. A manifestação do licitante da intenção de interpor recurso no final da sessão, com registro em 

ata da síntese das suas razões, além de juntar memoriais no prazo acima, deverá enviá-lo para o 
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seguinte endereço eletrônico: cplmarituba@hotmail.com e/ou apresentá-lo em mídia gravada e 

assinado digitalmente. O mesmo se diga em relação às contrarrazões. 

11.3. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor. 

11.4. Quando o licitante se ausentar antes do término da ata e da sessão, entregará o (a) Presidente (a) 

uma declaração de desistência, informando estar ciente das consequências deste ato. 

11.5. Não serão conhecidos recursos ou impugnações enviados pelo correio, fac-símile, correio 

eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 

123/2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015. 

12.1. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da comprovação de 

que trata o subitem anterior, será assegurado prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual 

período, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito 

e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

12.2. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de 

habilitação, deste convite. 

12.3. A prorrogação do prazo poderá ser concedida, a critério da administração pública, quando 

requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

12.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os prazos de 

regularização fiscal, de que tratam os §§ 1º, 3º e 4º,  do art. 4º, do Decreto nº 8.538 de 06/10/15. 

12.5. A não regularização da documentação no prazo previsto nos itens 12.2 e 12.3 implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666, de 

1993, sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, ou revogar a licitação. 

12.6. Nas licitações, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte. 

12.7. Entende-se haver empate quando as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço. 

12.8. O disposto no subitem anterior somente se aplicará quando a melhor oferta válida não houver 

sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

12.9. Ocorrendo o empate a que se refere o subitem anterior, será procedido de acordo com o art. 5º, 

do Decreto nº 8.538/15, conforme a seguir: 

mailto:cplmarituba@hotmail.com
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a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado 

o objeto em seu favor; 

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 

inciso I, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação de empate, na 

ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

12.10. Após o encerramento da abertura das propostas de preços, a microempresa ou a empresa de 

pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 

cinco minutos por item em situação de empate, sob pena de preclusão. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ORIGEM DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

13.1. Os recursos orçamentários, necessários e suficientes ao pagamento do preço, constam na Lei 

Orçamentária do Município, livres e não comprometidos. 

 

Ficha: 1250 

Exercício: 2016 

Fonte do Recurso: 0.1.01 – Impostos 

Classificação Institucional: 02.02.10 – Secretaria Municipal de Educação - SEMED 

Funcional Programática: 12.122.0005.2013.0000 – Manutenção das Atividades da 

Secretaria Municipal de Educação 

Natureza da Despesa: 

 

 

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO CONTRATO: 

14.1. As obrigações decorrentes da Licitação constarão de Contrato Bilateral, no qual serão 

discriminadas as condições estabelecidas neste Instrumento e na proposta da vencedora. 

14.1.2. A assinatura do contrato será efetivada quando a empresa vencedora atender as exigências do 

instrumento convocatório. 

14.1.3. A assinatura do Contrato será efetivada após aprovação e homologação de resultado desta 

Licitação, e deverá fazer também de forma digital, por imposição da Resolução nº 11.535/TCM-PA, 

de 01/07/2014. 

14.1.4. Na hipótese de a adjudicatária não atender a condição acima ou se recusar a assinar o Contrato 

e não apresentar justificativa, a Administração convocará a segunda empresa classificada e, assim, 

sucessivamente, na ordem de classificação, obedecido ao disposto do art. 64, da Lei nº 8.666/93. 
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14.2. FARÃO PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO: 

14.2.1. Proposta Comercial. 

14.2.2. Ordem de Execução de Serviço. 

14.2.3. Planilha orçamentária. 

14.3. Eventuais serviços não previstos ou extracontratuais, os preços unitários serão fixados mediante 

acordo entre as partes, assim como as atualizações monetárias, ocasionadas pelas expectativas 

inflacionárias, mediante apresentação de planilha de composição de preços, previamente apreciada 

pela Administração Municipal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO: 

15.1. Fica eleito o foro da Cidade de Marituba/PA, para dirimir qualquer dúvida oriunda desta 

Licitação. 

15.2. Esclarecimentos pelo fone (091)3256-2100 (Ramal 215), ou na Prefeitura Municipal, 

Coordenação de Licitação e Contratos. 

 

 

Marituba/PA, 06 de dezembro de 2016. 

 

 

 

 

Sílvio dos Santos Cardoso 

Presidente CEL/PMM 

 

 

 

 

Pedro Almeida dos Santos Júnior 

Membro CEL/PMM 

 

 

 

 

William Clei Silva do Nascimento 

Membro CEL/PMM 

 

 

 

 

 

Dayse Menezes de Souza Lopes 

Secretária Municipal de Educação 
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ANEXO I 

MODELO PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

Prezados (as) Senhores (as), 

 

A EMPRESA _____________________, com endereço na Rua ___________, nº ___, na cidade de 

________________ - (UF), telefone para contato (DDD) ___________, neste ato representada pelo 

seu (sócio/diretor/proprietário/procurador), ________________portador do RG nº ______________ e 

CPF nº _______________, inscrita no CNPJ/MF nº ____________ e Inscrição Estadual nº 

_____________, tendo examinado minuciosamente o CONVITE e seus ANEXOS, e, com o 

conhecimento das condições estabelecidas, e reconhecendo a inexistência de fato impeditivo, formula 

a seguinte PROPOSTA de PREÇOS: 

 

 Preço global e demais condições, constantes deste instrumento: 

 Planilha Orçamentária, BDI, Encargos Sociais; 

 Cronograma Físico-Financeiro, etc.  

 

Declaramos que, os serviços serão efetuados em conformidade com as condições constantes 

do Convite nº XXXXXXXXXXX e seus anexos, o qual conhecemos e aceitamos em todos os seus 

termos. 

 

Declaramos ainda que, o representante legal de nossa empresa, que assinará o contrato é o (a) 

Sr.(a) ________________, portador(a) do C.P.F. n.º _______ e R.G. n.º ____________. 

 

 Os pagamentos serão efetuados no Banco: xxxxxx Agência: xxxxxx Conta: xxxxx. 

 

Local, _________ de ______________ de XXXX. 

 

 

___________________________ 

Assinatura / Nome / Cargo 
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ANEXO II 

MINUTA DO CONTRATO Nº. _____ 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO 

ENTRE O MUNICÍPIO DE MARITUBA E A 

EMPRESA____, COMO ABAIXO MELHOR SE 

DECLARA. 

 

O MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA, CNPJ 01.611.666/0001-49, com sede na Rodovia BR-316, 

s/n°, km 13, Centro, Marituba/Pará, CEP 67.200-000, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, CNPJ Nº XXXXXXXXXX, sediada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATANTE, representado pela SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Srª. 

_______________, brasileiro, inscrito no RG nº _______ ___/PA e CPF nº __________, domiciliada e 

residente ________, e do outro lado, a empresa _______________, CNPJ _______, situada na 

_________, denominada CONTRATADA, representada pelo (a) Sr. (a) ________, domiciliado e 

residente na _______________, firmam o presente Contrato, mediante as Cláusulas e condições, a 

seguir estabelecidas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ORIGEM DO CONTRATO: 

1.1. Este contrato administrativo tem origem no processo licitatório Convite nº XXXXXXXX. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO: 

2.1. As cláusulas e condições deste contrato moldam-se às disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e 

alterações posteriores, que CONTRATANTE e CONTRATADA estão sujeitos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO: 

3.1. Este contrato tem como objeto Contratação de Empresa Especializada para a Conclusão de 

Creche Tipo C – Creche Beija Flor, no Município de Marituba/PA, conforme seus anexos, 

fundamentada nas especificações constantes do Convite nº XXXX-XX-PMM/C/SEMED, que passa a 

fazer parte deste ato, independentemente de transcrição e/ou translado. 

  

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

4.1. As despesas de execução do presente instrumento serão empenhadas nos termos do § 3º, do art. 60 

c/c o art. 61, da Lei federal 4320/64 e correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 

XXXXXXXXXXXXX 
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CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR: 

5.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global do contrato de R$ __________ 

(________), conforme proposta, que passa a fazer parte integrante deste, independente da transcrição 

e/ou translado. 

5.2. A empresa contratada deverá apresentar, por ocasião do pagamento da Nota Fiscal/fatura:  

5.2.1. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da 

licitação;  

5.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede 

do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  

5.2.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).  

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

apresentação de certidão negativa – CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas); 

5.2.5. Certidão de Registro e Quitação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA 

e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo- CAU; 

5.2.6. O pagamento será creditado em nome da contratada, mediante ordem bancária, em conta 

corrente por ela indicada, deduzidas as retenções previstas em lei; 

5.2.7. O pagamento mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária será realizado 

desde que a contratada efetue a cobrança, de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, 

principalmente no que se refere a eventuais retenções tributárias; 

5.2.8. A fatura que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação, 

iniciando-se a contagem dos prazos fixados para o atesto e pagamento a partir do recebimento da 

documentação corrigida. 

5.2.9. O contratado deve comprovar a manutenção de todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação, bem como as exigências estabelecidas no instrumento do contrato;  

5.2.10. Em caso de devolução da Nota Fiscal / Fatura para correção, o prazo para pagamento passará a 

fluir após a sua reapresentação na SEMED; 

5.2.11. O faturamento deverá ser apresentado conforme segue, de modo a padronizar condições e 

forma de apresentação:  

5.2.12. Nota fiscal/Fatura com a discriminação resumida dos serviços executados no período da 

medição, número da licitação, número do de Contrato, sem rasuras e/ou entrelinhas, observadas as 

normas vigentes.  
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5.2.13. A CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal/Fatura/Recibo, obrigatoriamente com o número 

de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, não se admitindo 

notas fiscais/faturas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz, de acordo com o 

estabelecido na Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 971, de 13 de novembro de 2009, 

e demais alterações.  

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO: 

6.1. O prazo de vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da 

publicação do contrato;  

6.2. O prazo para execução da obra será de 120 (cento e vinte) dias, conforme cronograma, contados 

a partir da Ordem de Serviço;  

6.3. Os prazos de início de etapa de execução, de conclusão e de entrega poderão ser prorrogados, 

desde que devidamente justificado e com base nos motivos apontados no § 1º, I a VI, c/c o § 2º, do art. 

57, sem prejuízo do disposto no § 1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 

7.1. O Contrato poderá ser alterado nos seguintes casos: 

7.1.1. Unilateralmente pela Administração Municipal de Marituba: 

a) Quando houver modificação nos serviços e/ou das especificações, para melhor adequação técnica 

aos seus objetivos. 

7.2. Por acordo entre as partes: 

a) Quando for necessária a modificação do regime de execução, em face de verificação de motivos 

técnicos e inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

b) Quando for necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação e pagamento, com relação a 

proposta fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução dos 

serviços; 

c) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos da contratada e a 

retribuição da Administração Municipal de Marituba, para justa remuneração dos serviços, 

objetivando a manutenção do inicial equilíbrio econômico financeiro do contrato. 

 

CLAÚSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

8.1. Além das obrigações previstas no Instrumento Convocatório e outras decorrentes do cumprimento 

de normas legais e regulamentares, farão parte integrante das obrigações da contratada: 
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8.1.1. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo; 

8.1.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 

serviços ou materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 

inadequada e/ou da má utilização dos materiais empregados; 

8.1.3. Manter, durante toda a duração dos serviços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

8.1.4. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais, comerciais, 

taxas, impostos, alvarás e licenças, emolumentos e multas decorrentes da execução e legalização da 

obra e por todas as demais despesas resultantes da execução dos serviços; 

8.1.5. Responder por qualquer acidente que venha a ocorrer com os seus empregados em decorrência 

da execução dos serviços; 

8.1.6. Utilizar mão de obra qualificada, equipamento e materiais de qualidade e suficientes à execução 

do objeto, observando sempre as normas técnicas ABNT vigentes; 

8.1.7. Reparar, ou quando isto for impossível, indenizar quaisquer perdas e danos, pessoais ou 

materiais, que, decorrentes da execução do Contrato, de sua responsabilidade ou de seus prepostos, 

sobrevenham em prejuízo do CONTRATANTE ou de terceiros; 

8.1.8. Manter a CONTRATANTE a salvo de quaisquer queixas, reivindicações ou reclamações de 

seus empregados e/ou prepostos e/ou terceiros, em decorrência da execução dos serviços. 

 

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

9.1. Facilitar por todos os meios a execução dos serviços, promovendo o bom relacionamento e 

entendimento entre seus servidores e operários da CONTRATADA. 

9.2. Efetuar os pagamentos conforme pactuado não inferior a 30 (trinta) dias. 

9.3. Fiscalizar o bom andamento do serviço prestado pela CONTRATADA, notificando 

imediatamente e por escrito, quaisquer problemas ou irregularidades encontradas. 

9.4. Fornecer à CONTRATADA toda e qualquer documentação que se faça necessária para a melhor 

compreensão das instalações existentes, que por ventura possam ajudar o bom andamento ou o 

resultado final dos serviços. 

9.5. Quando necessário e solicitado, permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas 

dependências para execução de serviços referentes ao objeto, desde que devidamente identificados e 

autorizados. 

CLÁUSULA DÉCIMA - PENALIDADES: 

10.1. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei federal nº 8.666/1993, a Contratada ficará 

sujeita às seguintes penalidades: 



 
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 

Coordenação de Licitações e Contratos 

 

22 
 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia que exceder à data prevista para 

conclusão do (s) serviços(s); 

c) Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por ação, omissão ou negligência, a 

contratada infringir qualquer das demais obrigações contratuais; 

d) Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada ceder o Contrato, no todo ou 

em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização do contratante, devendo reassumir a execução do 

(s) serviços (s) no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de 

outras sanções contratuais; 

e) Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando ocorrer à rescisão do Contrato; 

f) Suspensão do direito de participar em licitações ou firmar contratos com a contratante, ou com 

qualquer órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

g) Declaração de inidoneidade, nos termos do art. 87 da Lei n° 8.666/93.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO: 

11.1. Será motivo de rescisão contratual a ocorrência das hipóteses previstas nos arts. 78 e 79, da Lei 

nº 8.666/93, observando-se o competente processo administrativo com as consequências contratuais e 

as previstas em lei, mediante notificação extrajudicial. 
 

11.2. O presente contrato administrativo poderá ser rescindido: 

a) Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei federal nº 

8.666, de 21/06/93; 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação; 

c) Judicialmente, nos termos da legislação processual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO: 

12.1. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os 

serviços deste Contrato, a Secretaria Municipal de Educação, acompanhará e fiscalizará sua execução, 

através de servidor devidamente designado, sem de qualquer forma restringir a plenitude dessa 

responsabilidade. 

12.2. A CONTRATADA deverá permitir que funcionários, engenheiros, especialistas e demais peritos 

enviados pela Secretaria Municipal de Educação: 

a) Inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato; 

b) Examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir. 

12.3. No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos da Secretaria Municipal de Educação, contar 

com a total colaboração da CONTRATADA. 
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12.4. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios 

ou incorreções não revelados até o termino dos serviços, deverá ser prontamente refeito, corrigido, 

removido, reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para 

a CONTRATANTE.  

12.5. Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços 

previstos, a CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. 

Ocorrendo a hipótese mencionada, a então CONTRATADA responderá pelos custos, através de glosas 

de créditos e/ou garantias e/ou pagamento direto, inclusive será declarada inidônea, podendo ficar 

submetida às penalidades cabíveis. 

12.6. O Fiscal devidamente designado pela Secretaria Municipal de Educação terá acesso a todos os 

locais onde os serviços se realizarem e plenos poderes para praticar atos, nos limites do presente 

CONTRATO, que se destinem a acautelar e preservar todo e qualquer direito da Secretaria Municipal 

de Educação, tais como: 

a) Recusar serviços que tenham sido executados em desacordo com as condições preestabelecidas 

neste CONTRATO; 

b) Aprovar a alocação, a deslocação e a substituição de pessoal promovida pela CONTRATADA; 

c) Solicitar, por escrito, a substituição de funcionário cuja permanência na equipe seja considerada 

inconveniente; 

d) Sustar o pagamento de quaisquer faturas da CONTRATADA, no caso de inobservância de 

exigências do Fiscal da Secretaria Municipal de Educação, amparadas em disposições contidas neste 

CONTRATO, até a regularização da situação. Tal procedimento será comunicado por escrito à 

CONTRATADA, sem perda do direito de aplicação das demais sanções previstas neste Contrato; 

e) Os pagamentos sustados serão efetuados tão logo sejam atendidas pela CONTRATADA as 

exigências; 

f) Instruir a CONTRATADA quanto à propriedade dos serviços a serem executados. 

 

 

12.7. A CONTRATADA declara aceitar os métodos e processos de acompanhamento, verificação e 

controle adotados pelo técnico da Secretaria Municipal de Educação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CONDIÇÕES GERAIS: 

13.1. A aceitação dos serviços não exonerará a CONTRATADA, nem seus técnicos, da 

responsabilidade técnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a execução dos 

serviços, nos termos da legislação vigente. 

13.2. Os casos omissos serão resolvidos pela CONTRATANTE, sempre que suscitados pela 

CONTRATADA. 
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13.3.  Deixar expresso que não aprova ou endossa a utilização do contrato objeto da presente licitação 

para caucionar qualquer operação financeira. 

 

CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA – FORO: 

14.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou ações decorrentes deste Contrato Administrativo, 

fica eleito pelos contratantes, o foro da cidade de Marituba/PA, com a renúncia de qualquer outro, 

especial ou privilegiado que tenha ou venha a ter. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – REGISTRO E PUBLICAÇÃO: 

15.1. Este contrato será publicado, em forma de extrato, na imprensa Oficial, face do que dispõe o art. 

61, parágrafo único, da Lei de Licitações e Contratos e no Portal do Jurisdicionados do Tribunal de 

Contas do Município, nos prazos estipulados por lei.  

15.2. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente ato em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo qualificadas, para que sejam produzidos os efeitos 

legais e pretendidos. 

Marituba/PA, XX de XXXXXXXXX de XXXX. 

XXXXXXXXXXXXXX 

 

Secretária Municipal de Educação 

Contratante 

 

 

XXXXXXX 

Contratada 

 

 

Testemunhas:   

                1:_________________________    2:_________________________ 

                CPF:                                                            CPF: 
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ANEXO III – MODELOS DE DECLARAÇÕES 

 

DECLARAÇÃO QUE ACEITA AS CONDIÇÕES DESTE EDITAL 

 

CONVITE N°. XXXXXXXXXX 

 

A EMPRESA ____________, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º _________________ e Inscrição Estadual 

nº ______________, com sede na ___________________, neste ato representada por ___________ 

(qualificação), vem, em atenção ao Convite em epígrafe, declarar, que a empresa aceita as condições 

deste edital, que concorda com critério de julgamento, que acatará quaisquer decisões da Comissão de 

Licitação, durante o procedimento licitatório desde que subordinados as leis que regem a Licitação 

Pública e que, caso seja a vencedora da licitação entregará o objeto da licitação pelos preços unitários 

propostos e aceitos pelo CONTRATANTE. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

Local e data 

Nome do representante legal 

 

 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL SERVIDOR 

PÚBLICO 

 

A EMPRESA ____________, inscrita no C.N.P.J. Sob o n.º _________________ e Inscrição Estadual 

nº ______________, com sede na ___________________, neste ato representada por ___________ 

(qualificação), vem, em atenção ao CONVITE N°. xxxxxxxxxxx, declaração de que Não possui em 

seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo e/ou Legislativo Municipal exercendo 

funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art 9º, 

da Lei 8666/93). 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

Local e data 

Nome do representante legal 
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DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

CONVITE N°. XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

A EMPRESA ____________, inscrita no C.N.P.J. Sob o n.º _________________ e Inscrição Estadual 

nº ______________, com sede na ___________________, neste ato representada por ___________ 

(qualificação), vem, em atenção ao CONVITE N°. XXXXXXXXX, declarar, sob as penas da lei, que 

cumpre plenamente as exigências e os requisitos do Convite realizado pela Secretaria Municipal de 

Educação, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação e contratação no objeto deste 

certame, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

Local e data 

Nome do representante legal 

 

DECLARAÇÃO ATENDIMENTO AO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

CONVITE N°. XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

A EMPRESA ____________, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º _________________ e Inscrição Estadual 

nº ______________, com sede na ___________________, neste ato representada por ___________ 

(qualificação), vem, em atenção ao Convite em epígrafe, declarar, para fins do disposto no inciso V do 

art. 27 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega 

menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (*) (*assinalar com X se 

for o caso) 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

Local e data 

Nome do representante legal 
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DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE, MEI 

 

 

CONVITE N°. XXXXXXXXXXXXXXX 

A EMPRESA ____________, inscrita no C.N.P.J. Sob o n.º _________________ e Inscrição Estadual 

nº ______________, com sede na ___________________, neste ato representada por ___________ 

(qualificação), vem, em atenção ao CONVITE N°. XXXXXXXXXXXXXX, declarar, sob as 

penalidades cabíveis, sua condição de microempresa/ empresa de pequeno porte, nos termos da Lei 

Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

Local e data 

Nome do representante legal 
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