ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº TP-011-PMO/2021

Modalidade da Licitação: TOMADA DE PREÇO Nº TP-011-PMO/2021
Tipo de Licitação: Menor preço
Regime de execução: empreitada por preço Global
Data da Visita Técnica: 24/05/2021 – horário por agendamento prévio.
Data de abertura: 27/05/2021
Horário: 09:30 horas
Local: Sala de Reunião da Prefeitura Municipal de Oriximiná – Rua Barão do Rio Branco, nº
2336 – Centro.
O Edital completo poderá ser obtido no valor de R$-100,00 (Cem Reais), através de guia de
recolhimento no Setor de Tributos desta Prefeitura ou mediante solicitação por correio
eletrônico/e-mail, pmolicitacaoecompras@gmail.com.
OBSERVAÇÕES:

•

Para melhor formulação de sua proposta, considerando encargos e prazos veja a
localização deste Município.

LOCALIZAÇÃO
O município de Oriximiná pertence a mesorregião Baixo Amazonas e a microrregião Óbidos. A
sede municipal apresenta as seguintes coordenadas geográficas: 01º 46‟ 00 “S e 55º 51‟ 30” W.Gr.
LIMITES Ao Norte - Guiana Francesa e Suriname
A Leste - Município de Óbidos
Ao Sul - Municípios de Juruti e Terra Santa
A Oeste - Município de Faro e Estado de Roraima Tendo em sua maioria seu acesso via fluvial.
A Oeste - Município de Faro e Estado de Roraima Tendo em sua maioria seu acesso via fluvial.
Município de Oriximiná por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, por
intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 485/2021 de 01 de
abril de 2021, torna público que realizará Licitação, na modalidade Tomada de Preços do Tipo
Menor Preço Global, conforme as normas e condições deste Edital e seus anexos.
1 – CONSTITUEM ANEXOS DO EDITAL E DELE FAZEM PARTE INTEGRANTE
Anexo I – Projeto
Anexo II – Minuta do Contrato;
Anexo III – Carta Proposta;
Anexo IV – Declaração (Cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição
Federal);
Anexo V - Declaração de inexistência de fato superveniente
2 – DO REGIME JURÍDICO
2.1 – A Licitação será regida pela Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93, e suas alterações e Lei
Complementar nº Lei 123/2006 de 14/12/2006, Lei Complementar nº 147 de 07/08/2014, aplicando
suplementarmente às demais regras deste Edital.
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3 – DO OBJETO
3.1 – A presente licitação tem como objeto à contratação de empresa com fornecimento de material
e mão de obra, para construção de quadra esportiva de tênis no conjunto habitacional Luiz
Gonzaga Viana, zona urbana do Município de Oriximiná/PA, conforme as normas e condições deste
Edital e seus anexos.
– As despesas decorrentes da execução dos serviços, objeto desta licitação correrão à conta de
Recursos Próprio, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano na Dotação Orçamentária
PARA COPNSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA DE TÊNIS (FONTE DE RECURSOS:
RECURSOS PRÓPRIOS)

19- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
1919- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
154520007 1053- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS
4.2 – O valor estimado para este Certame será de R$ 327.773,80 (trezentos e vinte e sete mil,
setecentos e setenta e sete reais e oitenta centavos).
5 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
5.1 A impugnação perante a Prefeitura dos termos deste edital quanto às possíveis falhas ou
irregularidades, deverá se efetivar até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes da
Documentação, sob pena de decair do direito de impugná-lo posteriormente. Tal impugnação
deverá ser formalizada por escrito à Prefeitura Municipal, através da Comissão Permanente de
Licitação, onde será protocolada, no endereço: Rua Barão do Rio Branco nº 2336 –Centro – CEP:
68.270-000, ou pelo Fone (93) 3544-3831, sob pena de decair do direito de impugná-lo
posteriormente;
5.2 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização
do certame;
6– DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
6.1 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do
presente Edital e seus Anexos deverá ser enviado, por escrito, à Comissão Permanente de
Licitação, exclusivamente pelo e-mail pmolicitacaoecompras@gmail.com, até 3 (três) dias úteis
anterior à data fixada no preâmbulo. Fone (93) 3544-3831.
7 – DAS CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
7.1 – Das Condições Gerais
7.1.1 – Poderão participar desta Tomada de Preço, os interessados devidamente cadastrados na
Prefeitura Municipal de Oriximiná ou que atenderem a todas as condições exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a
necessária qualificação.
7.1.2 – Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
suas propostas.
7.1.3 – Todos os documentos exigidos para Cadastro estarão disponíveis no site:
www.oriximina.pa.gov.br ou no setor de Cadastro e Registro de Fornecedores da Prefeitura
Municipal de Oriximiná, email: fornecedor.pmo@oriximina.pa.gov.br
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7.1.3.1 – O prazo para emissão do CRC será de até 10 (dez) dias, contado a partir da entrega da
documentação, que atenda a todas as condições exigidas para cadastramento, devendo ser
retirado pelo responsável mediante protocolo.
7.2 – DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
7.2.1 – A empresa interessada deverá prestar “garantia de manutenção da proposta” em quaisquer
das modalidades previstas na Lei 8.666/93, no percentual de 1% do valor estimado para
contratação;
7.2.2 - A caução em dinheiro, será depositado na Conta Corrente nº 14.357-X Banco do Brasil,
Agência– 1104-5 Oriximiná;
MODALIDADES PARA CAUÇÃO:
a) Caução em dinheiro ou título da dívida pública;
b) Seguro garantia;
c) Fiança bancária
7.2.2 - O comprovante da garantia deverá ser apresentado até as 13:00 (treze) horas do 3° dia útil
anterior a data marcada para a entrega dos envelopes na Secretaria Municipal de Finanças
destinada a Presidente da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Prefeitura Municipal
de Oriximiná sito a Rua Barão do Rio Branco, n° 2336 – Bairro Centro – Oriximiná – Pará.
7.2.3 – A garantia de manutenção da proposta prestada em quaisquer das modalidades previstas
no item terá o prazo de validade de 30 (trinta) dias, contado da data de entrega dos documentos de
habilitação e da proposta comercial;
7.2.4 - Caso o proponente opte por depósito em conta bancária, o recibo de depósito deverá ser
apresentado na tesouraria da PMO, datado de até o 3° dia útil anterior a data marcada para a
entrega dos envelopes no endereço informado no item 7.2.2, e substituído, no mesmo prazo pelo
recibo da Tesouraria, para inclusão no envelope de “Documentação”.
7.2.5 – A garantia de manutenção da proposta, após formalmente requerida, será liberada até 30
(Trinta) dias úteis após esgotada a fase administrativa de habilitação para as empresas inabilitadas
ou após a adjudicação, exceto a da vencedora da licitação, que será liberada após o último Boletim
de Medição;
7.2.6 – A desistência da licitante habilitada ou durante a fase de habilitação, acarreta a perda da
“garantia de manutenção da proposta”;
7.2.7 – A empresa deverá participar da Visita Técnica, que será realizada dia 24/05/2021 – horário
por agendamento prévio, representada por seu responsável técnico devidamente credenciado,
com a finalidade de propiciar os esclarecimentos necessários e o conhecimento prévio das
condições de trabalho, para melhor orientação na elaboração da proposta, a visita antecipada ao
canteiro da obra deverá ser realizada pelo Responsável Técnico da proponente, sendo de
sua inteira responsabilidade os custos para reconhecimento da área a ser licitada, bem
como, a identificação das medidas, dimensões e serviços necessários. A Prefeitura Municipal
de Oriximiná fornecerá aos proponentes um Atestado para apresentação juntamente com os
documentos de habilitação.
7.2.7.1 - O credenciamento para Visita Técnica dar-se-á com apresentação da carta de
credenciamento da empresa para com seu responsável técnico; certidão de registro e quitação da
pessoa jurídica, certidão de registro e quitação pessoa física de nível superior em Engenharia Civil
ou Arquiteto reconhecido pelo CREA ou CAU, cópia da carteira do responsável técnico e contrato
social e suas alterações.
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7.3 – DAS RESTRIÇÕES
7.3.1 – Empresa que não satisfaça as condições expressa neste Edital e seus anexos;
7.3.2 – Empresa declarada inidônea ou punida com suspensão do direito de licitar por qualquer
Órgão ou Entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, estadual ou Municipal;
7.3.3 – Empresa que se apresente na qualidade de subcontratada;
7.3.4 – Empresa da qual o Dirigente, Diretor, Sócio ou Controlador, Responsável Técnico ou Subcontrolador seja servidor ou dirigente da Prefeitura Municipal de Oriximiná;
7.3.5 – Empresa com processo de falência ou concordata;
7.3.6 – Empresa consorciada ou em grupo de firmas;
8 – DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO
8.1 O proponente deverá se apresentar para credenciamento perante a Comissão Permanente de
Licitação por um representante munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório e, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento
equivalente com fotografia em original.
8.2 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou Carta de
Credenciamento, com amplos poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, inclusive,
interpor ou desistir da interposição de recursos legalmente cabíveis. Em sendo sócio, proprietário,
dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto
ou Contrato Social acompanhada do original para autenticação, no qual estejam expressos seus
poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
8.3 Cartão do CNPJ
8.4 Cópia de documentos com foto dos Sócios da empresa.
8.5 Não será admitido o credenciamento de um mesmo representante para mais de uma licitante.
8.6 O credenciamento é a condição obrigatória para a manifestação dos licitantes durante a sessão
de abertura desta Tomada de Preço. Qualquer manifestação em relação a presente licitação, só se
fará por concorrente credenciado.
9 – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA
FINANCEIRA
9.1 – Os documentos de Habilitação e a Proposta Financeira, deverão ser apresentados no local
(sessão pública), dia e hora determinados, em 02 (dois) envelopes lacrados e rubricados no fecho,
por representante credenciado pela proponente com poderes para tomar deliberações, contendo
em suas partes externas e frontais os seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº TP-XXX-PMO/2021
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
CNPJ/MF Nº XXXXXXXXXXXXXXXXX
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA
FINANCEIRA
TOMADA DE PREÇO Nº TP-XXX-PMO/2021
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
CNPJ/MF Nº XXXXXXXXXXXXXXXX
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10 – DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01)
10.1 – Para habilitar-se à presente licitação, as empresas deverão apresentar a documentação
abaixo, dentro do prazo de validade, em 01 (uma) via, que deverá estar dentro de um único
invólucro:
10.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA
10.2.1- Cópia da Cédula de Identidade (RG) de TODOS os sócios da empresa Licitante:
10.2.1.1 - São considerados documento oficial de identidade as carteiras expedidas pelos
Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança, pelos Corpos de Bombeiros, pelas Policias
Militares, pelos órgãos Fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, e Conselhos) Carteira de
Identidade (RG), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Carteira de Órgão ou Conselho
de Classe (OAB/ CRM/ CRP), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação (CNH),
Passaporte, Carteiras expedidas por órgão público que por Lei Federal valem como identidade.
10.2.2 – Registro comercial, no caso de empresa individual.
10.2.3 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhando de
documentos de eleição de seus administradores;
10.2.3.1 – Deverão ser apresentadas todas as alterações contratuais em vigência ou contrato
consolidado.
10.2.4 – Inscrição do ato Constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova da
diretoria em exercício;
10.2.5 – 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.
10.3 – Regularidade Fiscal e Regularidade Trabalhista
10.3.1 – Comprovante de Inscrição do CNPJ;
10.3.2 – Comprovante de Inscrição Estadual e municipal, relativo à sede do licitante, pertinente ao
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;
10.3.3 – Certificado de Regularidade com o FGTS;
10.3.4 – Prova de Regularidade com as Fazendas:
10.3.4.1 - Federal, por meio da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, com base na
Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014;
10.3.4.2 - Estadual - Certidão Negativa emitida pela Fazenda Estadual da sede do Licitante
10.3.4.3 - Municipal – Certidão Negativa de Débitos, emitida pela Fazenda Municipal da sede do
Licitante.
10.3.5 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista junto a Justiça do Trabalho – CNDT, com base
no Artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei Nº 12.440, de 07 de
Julho de 2011, e na Resolução Administrativa Nº 1.470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de
24 de Agosto de 2011.
10.3.6 – Alvará de funcionamento da sede do licitante.
10.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
10.4.1 - Registro e validade junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) comprovando a regularidade da
licitante ao atendimento das normas exigidas para a execução dos serviços objeto desta Licitação;
10.4.2 – Comprovação de aptidão, mediante de no mínimo dois atestados de capacidade técnica da
empresa, fornecidos por pessoa de direito público ou privado, de desempenho, obras/serviços de
Rua Barão do Rio Branco nº 2336 – Centro – CEP: 68.270-000 – Oriximiná/PA
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características técnicas similares as do objeto da presente licitação, acompanhados dos seus
respectivos ART’s.
10.4.3 - A licitante deverá comprovar através de documentação, que possui em seu quadro
permanente, na data da licitação, profissional de nível superior em Engenharia Civil ou Arquiteto
reconhecido pelo CREA ou CAU, detentor (es) de Atestado(s) ou Declaração(ões) de capacidade
de execução de serviços, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) da empresa, sendo este(s)
profissional com nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, COM REGISTRO DE
ATESTO, onde constem a especialização na realização de serviços de características semelhantes
ao objeto desta licitação, indicando, para os fins do inciso I, do §1º, do art. 30 da Lei nº 8.666/93.,
não se admitindo atestado(s) de fiscalização ou supervisão de obras/serviços:
10.4.5 – A licitante deverá apresentar ART – CARGO E FUNÇÃO, do responsável técnico da
empresa.
10.4.6 – Autorização de Funcionamento emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente –
SEMMA.
10.4.7 – Considera-se habilitado para a atividade de responsabilidade técnica, o profissional que
possua comprovação oficial da competência para exercer tal função, emitida pelo seu conselho
profissional.
10.4.8 – A empresa especializada deve possuir registro junto ao conselho profissional do seu
responsável técnico.
10.4.9 – Declaração, assinada pelo representante legal da proponente, de que se considerado
adjudicatário do objeto da presente licitação, disporá dos equipamentos necessários à execução
dos serviços;
10.4.10 - Comprovante emitido pela Prefeitura Municipal de que a empresa licitante através do
representante credenciado visitou o local da obra (Atestado de Visita).
10.4.11 - Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Licitações desta Prefeitura com data
não anterior a (4) quatro dias da data de realização deste certame, que não tem débitos ou
pendências a solucionar, relativamente à prestação de serviços ou ao fornecimento de materiais
para a Prefeitura Municipal de Oriximiná.
10.5 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA
10.5.1 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis no último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, devidamente registrado na Junta Comercial, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;
podendo ser atualizado, por índices oficiais, quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data
de apresentação da proposta.
10.5.1.1 – Para as sociedades por quotas de responsabilidade limitadas, incluindo-se as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte inscritas no SIMPLES, deverão apresentar os
Termos de Abertura e de Encerramento - devidamente registrados no Registro do Comércio - do
Livro Diário, de onde foi extraído o Balanço Patrimonial.
10.5.1.2 – Para as Sociedades Anônimas, deverá ser apresentada publicação na Imprensa Oficial
ou em jornal de grande circulação ou por cópia devidamente registrada ou autenticada no Registro
do Comércio da Sede ou domicílio.
10.5.2 – Certidão de Regularidade Profissional do Contador que assinou o Balanço, em
conformidade com a Resolução CFC nº 1.402/2012.
10.5.3 – A comprovação da real situação financeira da empresa, será avaliada pelos números das
demonstrações contábeis em função do índice abaixo:
Rua Barão do Rio Branco nº 2336 – Centro – CEP: 68.270-000 – Oriximiná/PA
Fone fax (93) 3544-3831
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Liquidez corrente: AC / PC ........................

maior ou igual a

1,0

Liquidez Geral: (AC+ RLP ) / ( PC+ELP ) ..

maior ou igual a

1,0

Imobilizado: ( RP + AP ) / PL ....................

menor ou igual a

1,0

Endividamento a curto prazo: PC / PL .....

menor ou igual a

1,0

Solvência Geral: AT /(PC+PNC)
Sendo:

AC .............. = Ativo Circulante
RP ............... = Ativo Realizável a Longo Prazo
AP .............. = Ativo Permanente
PC ............... = Passivo Circulante
PL ............... = Patrimônio Líquido
RLP ............. = Realizável a Longo Prazo
ELP ............. = Exigível a Longo Prazo
AT...................= Ativo Total
PNC............= Passivo não Circulante/ Exigível a Longo Prazo

10.5.4 – As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenham Balanço de
encerramento do exercício, deverão apresentar Demonstrações Contábeis, consolidando seus
direitos, obrigações e patrimônio líquido, relativos ao período de sua existência, e o balanço de
abertura registrado na Junta Comercial com a Certidão de Regularidade Profissional - CRP do
contador que assinou o balanço;
10.5.5 – Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor de juízo da sede
da empresa licitante, expedidas até no máximo 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura da
presente Licitação;
10.5.6 – Comprovante emitido pela Prefeitura Municipal de Oriximiná, atestando que a licitante
recolheu a Garantia de Manutenção de Proposta;
10.5.7 – Prova de ter a empresa capital social subscrito e realizado, na data da apresentação da
proposta, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor global orçado da obra, devendo a
comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida
a atualização para esta data através de índices oficiais, podendo ser através da certidão expedida
pela Junta Comercial, Contrato Social e/ou respectivas alterações, devidamente averbado na Junta
Comercial do Estado onde se localiza a sede da licitante.
A garantia de manutenção da proposta, através de recibo apresentado na tesouraria da PMO,
datado de até o 3° dia útil anterior à data marcada para a entrega dos envelopes no endereço
informado no item 7.2.2, e substituído, no mesmo prazo pelo recibo da Tesouraria, para
inclusão no envelope de “Documentação”.
10.6 - CADASTRAMENTO
10.6.1 – Certificado de Registro Cadastral da PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ, até três
dias anteriores da abertura do certame, situada à Rua Barão do Rio Branco nº 2336 –Centro – CEP:
68.270-000 ou no email fornecedor.pmo@oriximina.pa.gov.br , conforme o item 7.1.3.
Rua Barão do Rio Branco nº 2336 – Centro – CEP: 68.270-000 – Oriximiná/PA
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10.7 – DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
10.7.1 – Declaração de não utilização de mão-de-obra de menores de 18 (dezoito) anos, nos
termos dos modelos anexos ao Decreto nº. 4.358, de 05 de setembro de 2002. (ANEXO IV)
10.7.2 – Declaração expressa sob as penas da lei de não existir superveniência de fato impeditivo a
sua habilitação (Anexo VI).
10.7.3 - Comprovação do Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
mediante apresentação de Certidão expedida pela Junta Comercial, exigida somente para
microempresa e empresa de pequeno porte que tenha intenção de comprovar seu
enquadramento e utilizar dos benefícios do tratamento diferenciado e favorecido na presente
licitação, na forma do disposto na Lei complementar nº123, de 14/12/2006, bem como pela Lei
Complementar 147 de 07/08/2014.
10.7.4 - As empresas proponentes para este Certame Licitatório, deverão apresentar a
comprovação do Token ou Smart Card da empresa, conforme Art. 12, bem como Anexo IV da
Resolução nº 11.535/TCM, de 01 de julho de 2014, para assinatura digital do possível Contrato.
10.8 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
10.8.1 – Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia, excetuando-se cópia-fax, autenticada individualmente por cartório competente
ou por servidor da administração ou publicação em Órgão de Imprensa Oficial, sendo que estes
permanecerão em poder da Comissão Permanente de Licitações e farão parte integrante do
processo.
10.8.1.1 – Os documentos que forem apresentados em fotocópia sem autenticação passada por
cartório competente, devem ser apresentados com os respectivos originais à Comissão Permanente
de Licitação, para autenticação no ato da abertura do certame.
10.8.2 – Os proponentes deverão apresentar todos os documentos na ordem solicitada no
edital, com todas as folhas numeradas e rubricadas, e os que deixarem de apresentar
qualquer documento exigido à habilitação serão automaticamente julgados inabilitados e
terão suas Propostas Financeiras devolvidas, devidamente fechadas.
10.8.4 – A apresentação dos documentos deverá obedecer à mesma ordem deste Edital e as
vias deverão estar encadernadas, por qualquer processo, dentro de um invólucro
indevassável.
11 – DA PROPOSTA FINANCEIRA (ENVELOPE Nº 02)
11.1 – A Proposta Financeira deverá ser apresentada em 02 (duas) vias, uma impressa em papel
timbrado da licitante em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente,
redigida com clareza, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou espaço em branco, devidamente
datada, e assinada pelo representante legal da licitante proponente e a outra meio digital em CDR ou Pen Drive, no formato de planilha eletrônica, com preços unitários dos itens, total geral da
proposta, demais informações pertinentes a proposta de preços. Modelo de Proposta, Anexo II
deste Edital.
11.1.1 – Obedecer ao que dispõe na Planilha Orçamentária referente a todos os serviços a serem
executados, preenchida nas colunas de preços unitários, parciais e totais;
11.1.2 – Carta Proposta da licitante Anexo III
11.1.3 - Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias;
11.1.4 – Planilha, contendo as etapas de execução das diversas fases/atividades componentes da
obra, levando-se em consideração o prazo máximo de execução da obra que será até 180 dias a
partir da ordem de serviço.
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11.1.5- Dados do Representante Legal para assinatura do Contrato;
* Nome Completo:
* Nacionalidade:
* Estado Civil:
* Profissão:
* Endereço Completo:
* RG nº:
* CPF nº:
11.2 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e
seus Anexos, sejam omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento e, ainda, proposta que apresente valores unitários simbólicos, ou irrisórios, de valor
zero, excessivos ou manifestamente inexequíveis.
12 – DISPOSIÇÕES REFERENTES À DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA
12.1 – Na presença dos licitantes e das pessoas que quiserem assistir ao ato, serão recebidas, pela
Comissão Permanente de Licitação, no dia, hora e local previstos, os invólucros contendo a
documentação e proposta, os quais serão enumerados de acordo com a ordem de apresentação.
12.2 – Após o Presidente ter declarado encerrado o prazo de recolhimento dos invólucros, nenhum
outro será recebido.
13 – DA GARANTIA CONTRATUAL
13.1 – A Empresa vencedora desta licitação obriga-se a apresentar garantia, até 10 (dez) dias após
a assinatura do Contrato, numa das seguintes modalidades, no valor de 3% (três por cento) da
contratação, observando o disposto no § 2º do inciso II, do art. 48 da Lei nº 8666/93 e alterações,
com prazo de vigência mínima, igual ao prazo de execução da obra, mais 60 (sessenta) dias:
a) Caução em dinheiro ou título da dívida pública;
b) Seguro garantia;
c) Fiança bancária
13.1.1 – A proponente que optar pelo seguro garantia, deverá apresentar a apólice e seus anexos,
contendo as cláusulas gerais e especiais; deverá trazer prova do cadastramento da Seguradora
junto ao IRB – Instituto de Resseguros do Brasil.
13.1.2 – A caução em dinheiro, será depositado na Conta Corrente nº 14.357-X Banco do Brasil,
Agência– 1104-5 Oriximiná;
13.1.3 – Ocorrendo a rescisão do contrato por justa causa, a Administração Municipal reterá a
garantia prestada pela licitante contratada e, após o competente processo administrativo para a
apuração dos danos que sofreu, ressarcir-se-á do valor correspondente aos prejuízos apurados,
inclusive o pertinente às multas aplicadas. Caso valor da garantia prestada seja insuficiente para
cobrir os prejuízos, a diferença será cobrada judicialmente. “Respeitada essa condição, a garantia
será liberada, em 60 (sessenta) dias após a assinatura, pelas partes contratantes do Termo de
entrega e recebimento dos serviços”.
13.1.4 - Se por qualquer razão, for necessária a prorrogação do contrato a Contratada fica obrigada
a providenciar a renovação do prazo da validade da garantia, nos termos e condições originalmente
aprovados pela Administração Municipal.
14 – PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO
14.1 – A presente licitação será processada e julgada de acordo com o procedimento estabelecido
no Art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93.
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14.2 – A não apresentação do credenciamento não implica na inabilitação do licitante, mas o impede
de discordar e/ou se manifestar contra as decisões tomadas pela Comissão durante a fase de
abertura dos invólucros 1 e 2 (Documentações e Propostas).
14.3 – Em nenhuma hipótese e sob qualquer fundamento, serão recebidas as Documentações e
Propostas após o início dos trabalhos de abertura desta licitação.
14.4 – Os invólucros de nº 1 e 2 serão recebidos pela Comissão Permanente de Licitação até a data
e hora limite prevista no preâmbulo deste Edital.
14.5 – Após ter o Presidente da Comissão Permanente de Licitação declarado encerrado o prazo
para recebimento dos invólucros, nenhum outro documento será recebido, nem serão permitidos
quaisquer acréscimos à documentação e às propostas, exceto a promoção de diligências que a
Comissão Permanente de Licitação entender necessárias para esclarecer ou complementar a
instrução do processo licitatório.
14.6 – Abertura dos Invólucros “Documentação”.
14.6.1 – Depois de encerrado o recebimento dos invólucros, serão abertos inicialmente os invólucros
de nº 1, os documentos serão rubricados pelos representantes das licitantes presentes e pelos
membros da Comissão Permanente da Licitação, que poderão, a seu exclusivo critério, decidir pelo
exame e julgamento da documentação na mesma sessão ou em outra, cuja data será, então, fixada
oportunamente, quando as licitantes terão vistas da documentação, para exame.
14.6.1.1 – Neste último caso, o invólucro de nº 2, devidamente fechado, será, também, rubricado
pelos membros da Comissão Permanente da Licitação e pelas licitantes presentes, permanecendo
em poder da Comissão Permanente de Licitação, até que seja decidida a habilitação.
14.6.2 – Será considerada inabilitada para os efeitos deste Edital, a critério da Comissão
Permanente da Licitação, a licitante que deixar de apresentar a documentação solicitada ou
apresentá-la com vícios, defeitos ou contrariando qualquer exigência contida neste instrumento.
14.6.3 – Se todos os licitantes forem inabilitados, a Administração poderá fixar o prazo de 08 (oito)
dias úteis para apresentação de nova documentação escoimada da causa que a ensejou.
14.6.4 – O recurso referente a esta fase será apresentado no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar
da intimação do ato e terá efeito suspensivo, devendo ser dirigido à Prefeitura Municipal de
Oriximiná, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, que poderá, após cumprir o
disposto no item seguinte, reconsiderar sua decisão.
14.6.5 – O recurso interposto será encaminhado, por cópia, às demais licitantes, que poderão
impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do seu recebimento.
14.6.6 – As licitantes inabilitadas deverão retirar suas propostas na Comissão Permanente de
Licitação, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados da divulgação do resultado do
julgamento da habilitação. Decorrido esse prazo, a Administração Municipal providenciará a
eliminação dos mencionados documentos.
14.7 – ABERTURA DOS INVÓLUCROS “PROPOSTAS”
14.7.1 – Se todas as licitantes, habilitadas e inabilitadas, manifestarem, expressamente, desistência
de interpor recurso, intenção essa que deverá constar da Ata a ser lavrada, proceder-se-á à
imediata abertura das Propostas Financeiras, na mesma sessão ou em outra data a ser
oportunamente marcada pela Comissão Permanente de Licitação.
14.7.2 – Uma vez abertos os invólucros, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não
sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões, não
podendo as mesmas ser devolvidas após a fase de habilitação;
14.7.3 – A seguir será feita a leitura dos preços e condições ofertadas nas propostas contidas nos
invólucros nº 2 que, serão rubricadas e examinadas pelos membros da Comissão, bem como pelos
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proponentes ou seus representantes presentes;
14.7.4 – Se ocorrer à suspensão da reunião para julgamento e a mesma não puder ser realizada no
dia, será marcada, no momento da reunião, a data para divulgação do resultado, ou este será
divulgado no Mural de Aviso da Prefeitura Municipal de Oriximiná.
14.7.5 – As propostas serão verificadas quanto a eventuais erros aritméticos, os quais serão
corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação da forma seguinte:
14.7.5.1 - No caso de discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá
o valor por extenso;
14.7.5.2 - No caso de erro de transcrição da quantidade prevista para o objeto, a quantidade e o
preço total serão retificados, mantendo-se inalterado o preço unitário;
14.7.5.3 - No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, o
produto será retificado, mantendo-se inalterados o preço unitário e a quantidade;
14.7.6 – O preço total da proposta será ajustado pela Administração Municipal, em conformidade
com os procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante consistirá no preço corrigido
global da proposta.
14.8 – Das reuniões para recebimento e abertura dos invólucros de nº 1 e 2, serão lavradas atas
circunstanciadas, que mencionarão todas as licitantes, os documentos e as propostas apresentadas,
as reclamações e impugnações feitas, bem como as demais ocorrências que interessem ao
julgamento deste Ato Licitatório, ficando sem direito de fazê-lo, posteriormente, tanto as proponentes
que não tiverem comparecido, como os que mesmo tendo comparecido não consignarem em Ata os
seus protestos. As Atas serão assinadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e
por todas as licitantes presentes.
15 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS – ART. 48, LEI 8.666/93.
15.1 – Serão desclassificadas as propostas que:
15.1.1 - Não atenderem as exigências do Edital, incluindo os seus anexos;
15.1.2 - Não estiverem assinadas pelo representante legal ou autorizadas;
15.1.3 - Apresentarem preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, conforme Art. 48,
parágrafo II da Lei nº 8.666/93
15.2 – Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o
prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de outra, escoimada de causa que ensejou a
desclassificação.
15.3 – A qualquer fase da licitação, a Comissão Permanente de Licitação poderá promover
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
15.4 – A classificação se fará pela ordem crescente dos preços propostos e aceitáveis, levando-se
em conta exclusivamente o MENOR PREÇO GLOBAL.
15.5 – Em caso de empate, entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no § 2º do
Art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente por sorteio, em ato
público para o qual todos os licitantes serão convocados, vedando-se qualquer outro processo.
15.6 – Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte;
15.6.1 – A identificação do proponente como Micro empresa - ME e Empresa de Pequeno PorteEPP, deverá ser feita na forma do item 10.7.3, deste Edital, a ausência da Certidão expedida pela
Junta Comercial implicará na preclusão do direito de preferência de contratação;
15.7 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à
proposta mais bem classificada;
15.7.1 – A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para
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apresentar nova proposta, a qual deverá ser feita no prazo de 10 (dez) minutos após solicitação da
Comissão, sob pena de preclusão do direito. Caso ofereça proposta inferior a melhor proposta
classificada, passará à condição de primeira classificada do certame;
15.7.2 - Não ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma do item
15.7.1, serão convocadas as remanescentes que por ventura se enquadrem na hipótese do item
15.7, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito;
15.7.3 – No caso de empate dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no item 15.7 será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;
15.8 – Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 15.6 deste Edital, voltará à
condição de primeira classificada, a empresa autora da proposta de menor preço originalmente
apresenta.
15.9 – O disposto nos itens 15.6 e 15.7 somente se aplicará quando a proposta de menor preço não
ter sido apresentada por microempresa e empresa de pequeno porte.
15.10 – As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. Havendo alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame e
adjudicado o objeto a seu favor, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa, conforme Lei Complementar 147
de 07/08/2014.
15.11 – a não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízos das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado a
administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.
16 – DA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
16.1 – Os serviços objeto desta licitação será adjudicado ao licitante classificado em primeiro lugar e
que apresentar o menor preço global, cuja proposta atender em sua essência aos requisitos deste
Edital e seus anexos.
16.2 – A Comissão Permanente de Licitações se reserva ao direito de desclassificar qualquer 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.
16.3 – Quando houver caso de maior urgência, a Administração Municipal poderá comunicar ao
licitante vencedor a sua escolha através de fax, carta ou e-mail. Tal comunicado terá como objetivo
permitir aos interessados tomarem as providências iniciais a partir da data desta comunicação.
16.4 – Ocorrendo desclassificação do licitante vencedor por desatendimento da notificação a que se
refere o item 16.2, ou na hipótese prevista no item 16.3 deste Edital, a Comissão poderá convocar
os 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 de
conformidade com o Edital, ou revogar a licitação.
17 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (Art. 81 da Lei 8.666/93)
17.1 – O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa
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ou cometer fraude fiscal garantida o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de
licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade.
17.2 As penalidades serão obrigatoriamente registradas, e no caso de suspensão de licitar, o
licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e
no contrato e das demais cominações legais.
17.3 O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital sujeitará a Licitante às
seguintes sanções, quando for o caso:
I. Advertência;
II - Multa de 1% (um por cento) ao dia e até 10% (dez por cento) do valor do contrato, pelo atraso
da entrega do serviço;
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total ou
parcial do objeto contratado, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao
Contratante pela não execução parcial ou total do Contrato;
IV - suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração do
Município de Oriximiná pelo prazo de até 02 (dois) anos, conforme a autoridade fixar em função da
natureza e da gravidade da falta cometida;
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que
a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior.
17.4 Fica facultada a defesa prévia da Licitante, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato.
17.5 As sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito e
força maior, ou a ausência de culpa da Licitante, devidamente comprovada perante a Entidade de
Licitação.
17.6 As sanções pelo descumprimento das obrigações contratuais estão previstas no Termo de
Contrato, parte integrante deste Edital.
18 – DO CONTRATO (Art. 64 da Lei 8.666/93)
18.1 – O contrato decorrente da presente licitação, bem como suas alterações, ficará subordinado
às normas da Lei Federal nº 8.666/93 e de acordo com minuta anexa ao presente Edital.
18.1.1 – Esgotados os prazos recursais, e após a homologação do resultado, a administração
convocará o vencedor para assinatura do contrato, que deverá fazê-lo em um prazo de 5 (cinco)
dias, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstos no artigo 81
da Lei nº 8.666/93.
18.1.2 – Se dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os
participantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, em igual prazo
e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços (Art. 64,
§ 2º da Lei 8.666/93), ou então, revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa,
no valor correspondente a 10%(dez por cento) do valor do contrato e mais suspensão constante no
artigo 81, III, da Lei 8.666/93 e suas alterações.
18.1.3 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado um vez, por igual período, quando solicitado
pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
(Art. 64, § 1º da Lei 8.666/93);
18.1.4 - O prazo de vigência do Contrato desta Tomada de Preços, deverá ser até será até 3 meses
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a partir da assinatura do contrato e poderá ser prorrogado, se necessário e de comum acordo entre
as partes, mediante Termo Aditivo, nos termos da Lei nº8.666/93 e alterações posteriores;
18.1.5 - O presente Edital, seus anexos e a proposta da firma vencedora farão partes integrantes do
Contrato, independentemente de transcrição.
19 – DO PRAZO E EXECUÇÃO
19.1 – Os serviços objetos desta licitação serão executados em conformidade com as
especificações e detalhamentos constantes no memorial descritivo e cronograma Físico financeiro.
19.2 – O prazo para o início dos trabalhos será de 03 (três) dias úteis após a data da expedição da
Ordem de Serviço
19.3 – A Ordem de Serviço deverá ser expedida, a critério da Contratante, a partir da assinatura do
contrato.
20 – DOS PAGAMENTOS
20.1 – Os pagamentos serão efetuados no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura conforme percentuais estabelecidos no cronograma Físico-Financeiro, desde
que as faturas estejam corretas e tenham sido atendidas rigorosamente as especificações da
Ordem de serviço e medição, devidamente atestada pelo servidor responsável pela fiscalização,
comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS, sendo que o
pagamento e recebimento definitivo serão condicionados à demonstração de regularidade da
contratada perante os órgãos antes descritos e funcionários;
20.1.2 - Nos preços ofertados na proposta do CONTRATADO, já estão inclusos todos os custos e
despesas decorrentes de transporte, seguros, tributos, taxas de qualquer natureza e outros
quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste
instrumento.
20.1.3 - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/fatura, o documento
será imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando
estabelecido que este intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou
atualização do valor contratual.
20.1.4 - Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito
existente no Município de Oriximiná em favor da Contratada. Caso a mesma seja superior ao
crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se
necessário.
21 – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO
21.1 A inexecução total ou parcial no Contrato enseja sua rescisão, com as consequências
contratuais, inclusive o reconhecimento dos direitos da Administração, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações.
21.1.1 Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
21.1.2 A rescisão no Contrato poderá ser:
a) Por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do
art. 78 da Lei nº 8.666/93;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que
haja conveniência para a Administração;
c) Judicialmente, nos termos da legislação.
21.1.3 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
Rua Barão do Rio Branco nº 2336 – Centro – CEP: 68.270-000 – Oriximiná/PA
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OBSERVAÇÃO: DO CONTRATO E DA RESCISÃO CONTRATUAL
À Prefeitura Municipal de Oriximiná reserva-se o direito de rescindir o contrato ou instrumento
equivalente, de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que
caiba à Contratada direito a indenização de qualquer espécie, sendo assegurado o contraditório e a
ampla defesa, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93. No
interesse da Administração Pública desde que justificado, a Prefeitura Municipal de Oriximiná
poderá rescindir o contrato.
22 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
22.1 – Os recursos administrativos decorrentes desta licitação serão regulados pelo Art. 109 da Lei
Federal nº 8.666/93.
22.2 – Não serão aceitos recursos via email.
22.3 – Os recursos deverão ser formalizada por escrito à Prefeitura Municipal, através da Comissão
Permanente de Licitação, conforme art. 109 da Lei nº 8.666/93, onde será protocolada, no
endereço: Rua Barão do Rio Branco nº 2336 –Centro – CEP: 68.270-000, ou pelo Fone (93) 35443831, sob pena de decair do direito posteriormente;
23 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
23.1 – Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
23.1.1 – Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 5 dias da comunicação da contratada;
23.1.2 – Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes após o decurso do prazo de observação, ou
de vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.
23.1.3 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança da obra, nem a ética-profissional, pela perfeita execução do contrato.
23.2 – Salvo disposições em contrário, constante do Edital, os ensaios, testes e demais provas
exigidos por normas técnicas oficiais para boa execução do objeto do contrato, correm por conta da
Contratada;
23.3 – A Contratante rejeitará no todo ou em parte, obra ou serviço, se em desacordo com o
contrato.
24 – DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1 As Licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a
execução do contrato, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira. Aqueles que
agirem de má-fé estarão sujeitos às penalidades previstas em Lei.
24.2 A obra deverá ser executada rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste
Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa, com a aplicação
das penalidades contratuais.
24.3 Caso a Licitante se recuse a entregar o objeto contratual ou venha a fazê-lo fora das
especificações estabelecidas, a Entidade de Licitação poderá, independentemente de qualquer
aviso ou notificação, rescindir o contrato e optar pela convocação dos demais Licitantes na ordem
de classificação.
24.4 – A apresentação da Proposta Financeira implica, automaticamente, na submissão a todas as
condições previstas no Edital;
24.5 – Não havendo expediente no dia marcado para a realização da licitação, esta ocorrerá no
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primeiro dia útil subsequente, mantendo-se o mesmo horário e local;
24.6 – Os documentos de Habilitação e a Proposta Financeira deverão ser cuidadosamente
examinados pelo proponente antes da entrega dos invólucros, uma vez que a inobservância de
qualquer condição dará ensejo à inabilitação ou desclassificação da empresa licitante;
24.7 – A Administração poderá emitir suplementos, rever emendas ou modificar qualquer parte do
Edital, dando ciência às empresas, até 03 (três) dias úteis antes da abertura da licitação desde que
estas alterações não afetem a formulação das propostas, “hipótese em que será marcada nova data
para a abertura do certame, nos termos da legislação licitatória”;
24.8 – A participação nesta Licitação implicará aceitação integral e irretratável das normas do Edital
e seus anexos, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o
direito de impugnação e recurso.
24.9 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
24.10 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento, somente iniciando e vencendo os prazos em dias de
expediente na PMO.
24.11 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitações, com
fundamento nas disposições da legislação em vigor;
24.12 – Lavrar-se-ão atas das reuniões públicas da Comissão Permanente de Licitações que, após
lidas e aprovadas, serão assinadas pelos seus membros e pelos representantes dos licitantes
presentes;
24.13 – Não haverá reajuste de preços.
24.14 – A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus
anexos, pois a simples apresentação da Documentação de Habilitação e Financeira submete a
licitante à aceitação incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como o
conhecimento integral do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento de
qualquer pormenor;
24.15 – No caso de eventual divergência entre o Edital de licitação e seus anexos, prevalecerão as
disposições do primeiro.
24.16 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.
24.17 - As propostas deverão contemplar a totalidade dos itens licitados, não sendo aceitas
propostas com quantitativo inferior ao anexo I deste Edital.
24.18 – Ao Prefeito fica assegurado o direito de, no interesse do Município, revogar ou anular a
presente Licitação, sem que caiba aos licitantes quaisquer direitos a reclama ou indenização
24.19 – Por conveniência da Comissão Permanente de Licitações, o local para abertura do Ato
Licitatório poderá ser transferido para outro local, cuja indicação será prestada a todos os licitantes,
mediante afixação de Aviso na porta da sala da Comissão Permanente de Licitação.
25 – DO FORO
25.1 O Foro para solucionar os litígios decorrentes deste Edital é o da Comarca de Oriximiná,
quando não puder ser resolvido pela Prefeitura Municipal de Oriximiná, com a exclusão de qualquer
outro.
Oriximiná-PA, 12 de maio de 2021.
Assinado de forma digital
LOIANE BRAGA
por LOIANE BRAGA
CORREA:73425710249 CORREA:73425710249

LOIANE BRAGA CORREA
Comissão de Licitação
Rua Barão do Rio Branco nº 2336 – Centro – CEP: 68.270-000 – Oriximiná/PA
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MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA DE TÊNIS NO
CONJUNTO HABITACIONAL LUIZ GONZAGA VIANA, ZONA
URBANA DO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ.

2021
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OBJETIVO
Executar os serviços de construção de quadra esportiva de tênis no conjunto
habitacional Luiz Gonzaga Viana, zona urbana do município de Oriximiná, localizada à Travessa
Carlos Maria Teixeira, zona urbana do Município de Oriximiná, Pará.
JUSTIFICATIVA
O projeto trata da construção de quadra esportiva de tênis no conjunto habitacional Luiz
Gonzaga Viana, zona urbana do município de Oriximiná, localizada à Travessa Carlos Maria
Teixeira, zona urbana do Município de Oriximiná, Pará, conforme Especificações Técnicas, Planilha
Orçamentária, Cronograma físico-financeiro e projetos em anexo.
O projeto visa equipar áreas sem urbanização, em áreas de interesse social,
oferecendo condições de lazer para a população e consequente aumento da qualidade de vida das
famílias residentes na área de intervenção.
APRESENTAÇÃO
SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
OBJETO:

CONSTRUÇÃO

DE

QUADRA

ESPORTIVA

DE

TÊNIS

NO

CONJUNTO

HABITACIONAL LUIZ GONZAGA VIANA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ.
LOCALIZAÇÃO: TRAVESSA CARLOS MARIA TEIXEIRA – ÁREA PASTORAL - ORIXIMINÁ PARÁ
PRAZO: 45 DIAS.
RESP. TÉCNICO: ANSELMO PROTACIO DOS SANTOS - Engº. Civil da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano.

GENERALIDADES
DISPOSIÇÕES GERAIS
VERIFICAÇÃO E INTERPRETAÇÕES
Compete à firma empreiteira fazer minucioso estudo, verificação e comparação, de toda a
documentação técnica fornecida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ, bem como,
Rua Barão do Rio Branco nº 2336 – Centro – CEP: 68.270-000 – Oriximiná/PA
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providenciar os registros dos mesmos nos órgãos competentes, quando determinado por lei.
Para efeito de interpretação quanto a divergências entre as especificações e os eventuais
projetos, prevalecerão estes. Caso surjam dúvidas, caberá a PREFEITURA MUNICIPAL DE
ORIXIMINÁ esclarecer.
Com relação aos serviços referidos nestas Especificações Técnicas, quando não ficar tudo
completamente explicitado, e que sejam utilizadas as expressões “indicado”, “definido”,
“determinado” e “discriminado”, terão esclarecimentos nos anexos, quando existirem, como
Projetos, Detalhes, Croquis, Desenhos, Planilhas, Relatórios, Laudos, etc., ou conforme a
Fiscalização.
Os valores dos insumos dos serviços afins, que não constarem explicitamente na Planilha
de Quantidades, deverão ser considerados nas composições de custos dos mesmos.
FISCALIZAÇÃO
A Fiscalização será exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ.
Compete ao Fiscal verificar o andamento dos serviços, e elaborar relatórios e outros
elementos informativos.
O responsável pela Fiscalização respeitará rigorosamente toda a documentação técnica relativa aos
serviços, devendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ ser consultada previamente
quando da necessidade de qualquer modificação.

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
A Contratada deverá manter, na direção dos serviços, um preposto seu, com conhecimentos
técnicos que permitam a execução, com perfeição, dos serviços.
A Contratada deverá comunicar com antecedência, à PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ, o
nome do responsável técnico pelos serviços, com suas prerrogativas profissionais.
Toda a mão-de-obra a ser empregada deverá ser especializada, oportunidade em que será
obrigatória a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), apropriados a cada caso,
visando a melhor segurança de todos. Além do uso de crachás de identificação, desde que não
Rua Barão do Rio Branco nº 2336 – Centro – CEP: 68.270-000 – Oriximiná/PA
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atrapalhem os seus desempenhos, nem coloquem em risco os seus usuários.
A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias
e normas federais, estaduais e municipais, direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato,
inclusive por suas subcontratadas.
Durante a execução dos serviços, a Contratada deverá:
- Providenciar junto ao CREA e CAU as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s
referentes ao objeto do contrato e especificações pertinentes, nos termos da Lei nº 6496-77.
NOTA: Compete à Fiscalização, junto à empreiteira, em caso de inexistência ou omissão de
projetos, fazer a indicação e proceder às definições necessárias para a execução dos serviços,
como por exemplo, locais, padrões, modelos, cores, etc.
LIMPEZA
Permanentemente deverá ser executada a limpeza do local dos serviços, para evitar a acumulação
de restos de materiais no canteiro, bem como, periodicamente, todo o entulho proveniente da
limpeza deve ser removido para fora do canteiro, e colocado em local conveniente.
SERVIÇOS
SERVIÇOS INICIAIS E GERAIS
LICENÇAS E TAXAS DA OBRA
A Contratada será encarregada de obter todas as licenças necessárias ao início dos
serviços, bem como o pagamento de todas as taxas e emolumentos.
Incluem-se neste item as despesas decorrentes do registro da obra no CREA, CAU, INSS e outros
exigidos pela municipalidade local.
A Contratada providenciará ainda os seguros de incêndio e risco de engenharia em
companhia de sua preferência. Será entregue à Contratante cópia da apólice deste seguro.
Será de responsabilidade da Contratada o pagamento de todas as multas, bem como o
cumprimento de todas as exigências decorrentes da execução da obra.
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PLACA DA OBRA
Em local indicado pela Fiscalização, deverá ser colocada a placa da Obra (1,50m x 1,00m),
constituída de lona em plotagem gráfica, e estruturada com régua de madeira aparelhada de 3” x 1”,
e obedecendo o modelo fornecido pela SEDOP, que objetiva a exposição de informações.
Ao término dos serviços, a Contratada se obriga a retirar a placa da obra, tão logo seja solicitado
pela Fiscalização.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS
Será de responsabilidade da contratada todas as despesas de mobilização e desmobilização
de equipamentos e pessoal para o local da obra bem como das instalações provisórias necessárias
para a sua realização.
PISO / PAVIMENTAÇÂO
PISO KORODUR
A superfície deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de umidades antes da
execução do piso korodur.
O revestimento de alta resistência (Korodur) alisado, opcionalmente poderá ser em cerâmica
industrial ou pedra basalto rejuntado com cimento antiácido.
Durante todo o tempo que durar a execução do pavimento, os serviços devem ser protegidos contra
a ação destrutiva das águas pluviais, do trânsito e de outros agentes que possam danificá-los. É
obrigação da executante a responsabilidade desta conservação.
O pavimento de passeio (calçada) será assentado/moldado in loco. Este deverá deve ter altura de
12 cm e deverá estar mestrado e sarrafeado.

CONCRETO SIMPLES COM SEIXO
Nos locais indicados serão executados pisos em concreto simples com seixo grosso,
preparo mecânico. Serão executadas juntas em réguas de madeira branca espaçadas de 1.00m ou
formando quadros de 1,00m de lado. Os quadros serão preenchidos, de forma alternada, unidos
pelo vértice, tipo dama, em concreto com seixo, resistência 18 MPA com 8cm de espessura e
acabamento desempenado. Após a pega do concreto serão retiradas as juntas de madeira, e nas
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suas espessuras será aplicado produto a base de asfalto, formando as “juntas secas”.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
O projeto será executado de acordo estas especificações e também com as seguintes normas
oficiais:


ABNT Þ Associação Brasileira de Normas Técnicas;



CELPA Þ Centrais Elétricas do Pará S.A. (REDE CELPA).

As instalações elétricas serão do tipo subterrâneo, com postes de concreto armado circular. Depois
de procedido todos os canteiros e as demarcações da praça serão procedidos à intervenção da
rede elétrica, sendo lançadas todas as caixas de passagens em alvenaria e as canalizações ou
eletrodutos, devidamente revestidos, os quais futuramente receberão a fiação.
FUNDAÇÕES E PILARES


BALDRAME: A estrutura de concreto para as fundações deve ser executada de acordo
com as exigências das normas NBR 14931, NBR 12655, atendendo também ao
estabelecido nas especificações de projeto, e na NBR 6118.

 PILARES: Os pilares serão executados de acordo com as exigências das normas NBR
14931, NBR 12655, atendendo também ao estabelecido nas especificações de projeto, e na
NBR 6118.
ALVENARIA


PAREDES: Deverá ser executada utilizando tijolo de barro singelo com as dimensões de
9x19x29 cm de ½ vez, chapisco 1:3 e reboco com argamassa 1:6 acrescida de aditivo;

PISO


EXECUÇÃO: Deverá ser executada utilizando os parâmetros seguidos pela NBR 6118,
além de atender a NBR 9817.

PINTURA


Deverá ser feito a aparelhamento das paredes com selador acrílico;

 Em seguida ocorrerá a aplicação de 02 (duas) demãos de massa corrida acrílica;
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 Por fim, a pintura em tinta acrílica nas cores e quantidades de demãos indicadas pela
CONTRATANTE no ato dos serviços;
 A pintura e demarcação do piso da quadra se dará de acordo com as especificações do
projeto e planilha quantitativa.
OUTRAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Deverão obedecer aos preceitos contidos na NBR 5410, assim as especificações
técnicas de instalação e manutenção.
DAS MEDIÇÕES E FISCALIZAÇÕES
Fica eleito para a medição e fiscalização e atesto dos serviços prestados o engenheiro civil
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SEMDURB, Anselmo Protacio dos Santos.

CONCLUSÃO:
Os serviços de construção de quadra esportiva de tênis no conjunto habitacional
Luiz Gonzaga Viana, zona urbana do município de Oriximiná, localizada à Travessa Carlos Maria
Teixeira, zona urbana do Município de Oriximiná, Pará, configuram-se como de grande cunho social
e estratégico, pois a construção do referido projeto visa produzir uma área urbana que atenda às
necessidades dos moradores da cidade, bem como o de trazer benefícios sociais e esportivos para
a população oriximinaense.

Oriximiná (PA), 27 de abril de 2021.

___________________________________________________
Eng. Civil Anselmo Protacio dos Santos – CREA 0416002420
Eng. Civil da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
Responsável Técnico
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LOCALIZAÇÃO: QUADRA DE TÊNIS CONJUNTO HABITACIONAL LUIZ GONZAGA VIANA, ZONA
URBANA DO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
END.: TRAVESSA CARLOS MARIA TEIXEIRA, S/N – ÁREA PASTORAL – ORIXIMINÁ – ORIXIMINÁ PARÁ / CEP: 68.270-000
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: LATITUDE:

1°44'57.42"S

LONGITUDE: 55°51'6.72"O

Vista aérea – ÁREA PARA QUADRA POLIESPORTIVA – PRAÇA CASAS POPULARES

Vista Local – ÁREA PARA QUADRA POLIESPORTIVA – PRAÇA CASAS POPULARES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA DE TÊNIS NO CONJUNTO HABITACIONAL LUIZ
GONZAGA VIANA
LOCAL: TRAVESSA CARLOS MARIA TEIXEIRA – ÁREA PASTORAL - ORIXIMINÁ - PARÁ
PRAZO: 45 DIAS
DATA: 27/04/2021
FONTE: SEDOP - CATÁLOGO DE COMPOSIÇÕES SET/2020 / SEMDURB PMO 2021

Planilha Orçamentária

ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UND.

1.00

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.01

Mobilização e desmobilização

1.02

Locação da obra a trena

M2

1.03

Placa de obra em lona com
plotagem de gráfica

M2

UND

QUANT.

1,00
668,86
1,50

VALOR
UNIT.

Valor Unitário
c/ BDI 22,99%

R$
1.500,00

R$
1.844,85

R$
1.844,85

R$ 4,29

R$
5,28

R$
3.531,58

R$ 161,07

R$
198,10

R$
297,15

R$
5.673,58

Sub-Total 01

2.00

MOVIMENTO DE TERRA

2.01

Escavação manual ate 1.50m de
profundidade

M3

2.02

Aterro c/ material fora da obra, incl.
Apiloamento

M3

14,80
178,00

R$ 43,86

R$
53,94

R$
798,31

R$ 94,68

R$
116,45

R$
20.728,10

Sub-Total 02

3.00

VALOR TOTAL

R$
21.526,41

INFRAESTRUTURA

Rua Barão do Rio Branco nº 2336 – Centro – CEP: 68.270-000 – Oriximiná/PA
Fone fax (93) 3544-3831
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3.01

Baldrame em concreto armado c/
cinta de amarração

M3

15,80

R$
2.150,10

R$
2.644,41

R$
41.781,68

Sub-Total 03

4.00

SUPERESTRUTURA E
REVESTIMENTOS

4.01

Concreto armado Fck=15 MPA
c/forma mad. Branca

M3

4.02

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

M2

4.03

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

M2

5,88

668,86

134,40

R$
2.429,62

R$
2.988,19

R$
17.570,56

R$ 90,43

R$
111,22

R$
74.390,61

R$ 91,32

R$
112,31

R$
15.094,46

R$
107.055,63

Sub-Total 04

5.00

PAREDES E VEDAÇÕES

5.01

Alvenaria tijolo de barro a cutelo

M2

5.02

Chapisco de cimento e areia no
traço 1:3

M2

5.03

Reboco com argamassa 1:6:Adit.
Plast.

M2

5.04

Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anticorrosiva)

M2

55,00
110,00
110,00
318,00

R$ 58,67

R$
72,16

R$
3.968,80

R$ 9,36

R$
11,51

R$
1.266,10

R$ 38,08

R$
46,83

R$
5.151,30

R$ 245,18

R$
301,55

R$
95.892,90

R$
106.279,10

Sub-Total 05

6.00
6.01

ESQUADRIAS
Portão tubo/tela arame
galv.c/ferragens(incl.pint.anticorrosiva)

R$
41.781,68

M2

2,52

R$ 417,60

R$
513,61

Sub-Total 06

Rua Barão do Rio Branco nº 2336 – Centro – CEP: 68.270-000 – Oriximiná/PA
Fone fax (93) 3544-3831

R$
1.294,30

R$
1.294,30
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7.00

PINTURA

7.01

Acrílica semi-brilho s/ massa e
selador - interna e externa

M2

7.02

Epoxi com massa e selador

M2

112,00
264,00

R$ 31,79

R$
39,10

R$
4.379,20

R$ 64,55

R$
79,39

R$
20.958,96

R$
25.338,16

Sub-Total 07

8.00
8.01
8.02
8.03

8.04
8.05

ELÉTRICA E HIDRÁULICA
Centro de distribuiçao p/ 12
disjuntores (c/
barramento)

UND

Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e
fiaçao) ate 200W
LUMINÁRIA LED REFLETOR
RETANGULAR BIVOLT, LUZ
BRANCA, 300W, 6.500 K, IP65
Poste concr.300-DN,
h=11m(incl.base
concr.ciclópico)
Ponto de agua (incl. tubos e
conexoes)

PT
UND

UND
PT

1,00
6,00
6,00

6,00
1,00

R$ 324,79

R$
399,46

R$
399,46

R$ 187,68

R$
230,83

R$
1.384,98

R$ 209,24

R$
257,34

R$
1.544,04

R$
1.389,89

R$
1.709,43

R$
10.256,58

R$ 350,26

R$
430,78

R$
430,78

R$
14.015,84

Sub-Total 08

9.00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9.01

Limpeza geral e entrega da obra

M2

668,86

R$ 5,85

R$
7,19

R$
4.809,10

R$
4.809,10

Sub-Total 09

TOTAL GERAL

Rua Barão do Rio Branco nº 2336 – Centro – CEP: 68.270-000 – Oriximiná/PA
Fone fax (93) 3544-3831

R$
327.773,80
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

Mobilização e Desmobilização de pessoal e
equipamentos
SERVIÇO
Mobilização e desmobilização de
equipamentos, materiais e funcionários

QUANTIDADE: 01 UN

UNIDADE
UN

COEFICIENTE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR PARCIAL

1,0000

VALOR TOTAL SEM ENCARGOS
VALOR TOTAL COM ENCARGOS S/ BDI
Locação da obra a trena
SERVIÇO

QUANTIDADE: 01 M2
UNIDADE

COEFICIENTE

Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira
branca

DZ

0,0100

Prego 2 1/2"x10

KG

0,0030

Arame recozido No. 18

KG

0,0020

Tábua de madeira branca 4m

DZ

0,0100

Linha de nylon no. 80
CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

R1

0,0100

H

0,0700

H

0,0500

VALOR
UNITÁRIO

VALOR PARCIAL

VALOR TOTAL SEM ENCARGOS
VALOR TOTAL COM ENCARGOS S/ BDI
Placa de obra em lona com plotagem de gráfica
SERVIÇO

UNIDADE

QUANTIDADE: 01 M3
COEFICIENTE

Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira
branca

DZ

0,4100

Lona com plotagem de gráfica

M2

1,0000

Prego 1 1/2"x13

KG

0,1000

H

0,4000

H

0,4000

CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

VALOR
UNITÁRIO

Rua Barão do Rio Branco nº 2336 – Centro – CEP: 68.270-000 – Oriximiná/PA
Fone fax (93) 3544-3831
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VALOR TOTAL SEM ENCARGOS
VALOR TOTAL COM ENCARGOS S/ BDI

Escavação manual ate 1.50m de profundidade
SERVIÇO
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

QUANTIDADE: 01 M3

UNIDADE
H

COEFICIENTE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR PARCIAL

3,0000

VALOR TOTAL SEM ENCARGOS
VALOR TOTAL COM ENCARGOS S/ BDI
Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento
SERVIÇO

UNIDADE

QUANTIDADE: 01 M3
COEFICIENTE

Compactador de solo CM-13

Hp

0,3000

Aterro arenoso
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

M3

1,2500

H

3,0000

VALOR
UNITÁRIO

VALOR PARCIAL

VALOR TOTAL SEM ENCARGOS
VALOR TOTAL COM ENCARGOS S/ BDI

Baldrame em concreto armado c/ cinta deamarração
SERVIÇO

UNIDADE

QUANTIDADE: 01 M3
COEFICIENTE

Forma c/ madeira branca

M2

12,000

Desforma

M2

12,000

Armação p/ concreto

KG

45,000

Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl.
preparo e lançamento)

M3

VALOR
UNITÁRIO

VALOR PARCIAL

1,000
VALOR TOTAL SEM ENCARGOS
VALOR TOTAL COM ENCARGOS S/ BDI

Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. Branca
SERVIÇO

UNIDADE

QUANTIDADE: 01 M3
COEFICIENTE

VALOR
UNITÁRIO

Rua Barão do Rio Branco nº 2336 – Centro – CEP: 68.270-000 – Oriximiná/PA
Fone fax (93) 3544-3831

VALOR PARCIAL
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Forma c/ madeira branca

M2

12,000

Desforma

M2

12,000

Armação p/ concreto
Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl.
preparo e lançamento)

KG

80,000
1,000

M3

VALOR TOTAL SEM ENCARGOS
VALOR TOTAL COM ENCARGOS S/ BDI
Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora
SERVIÇO
Politriz

UNIDADE

COEFICIENTE

H

0,130

Granitina

KG

14,000

Cimento
Junta plástica p/ dilatação
(2x0.02x0.003m)

SC

0,700

M

2,050

Areia

M3

0,070

Resina p/ piso em korodur
AJUDANTE DE PEDREIRO COM
ENCARGOS
PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

M2

1,000

QUANTIDADE: 01 M2
VALOR
UNITÁRIO

VALOR PARCIAL

1,200

H

0,600

H

VALOR TOTAL SEM ENCARGOS
VALOR TOTAL COM ENCARGOS S/ BDI
Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)
SERVIÇO
Escavação manual ate 1.50m de
profundidade
Fundação corrida/bloco c/pedra preta
arg.no traço 1:8
Baldrame em conc.ciclópico c/pedra
preta incl.forma
Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm

UNIDADE

QUANTIDADE: 01 M2

COEFICIENTE

M3

0,020

M3

0,020

M3
M2

VALOR
UNITÁRIO

VALOR PARCIAL

0,007
1,000

VALOR TOTAL SEM ENCARGOS
VALOR TOTAL COM ENCARGOS S/ BDI
Alvenaria tijolo de barro a cutelo
SERVIÇO

QUANTIDADE: 01 M2
UNIDADE

COEFICIENTE

VALOR
UNITÁRIO

Rua Barão do Rio Branco nº 2336 – Centro – CEP: 68.270-000 – Oriximiná/PA
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UN

Tijolo de barro 14x19x9
Argamassa de cimento,areia e adit.
plast. 1:6
PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

M3

34,000
0,020

H

1,000

H

0,500

VALOR TOTAL SEM ENCARGOS
VALOR TOTAL COM ENCARGOS S/ BDI
Chapisco de cimento e areia no traço 1:3
SERVIÇO
Argamassa de cimento e areia no traço
1:3
PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

QUANTIDADE: 01 M2
UNIDADE
M3

COEFICIENTE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR PARCIAL

0,003

H

0,230

H

0,230

VALOR TOTAL SEM ENCARGOS
VALOR TOTAL COM ENCARGOS S/ BDI
Reboco com argamassa 1:6:Adit.
Plast.
SERVIÇO
Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.
AJUDANTE DE PEDREIRO COM
ENCARGOS
PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

QUANTIDADE: 01 M2
UNIDADE

COEFICIENTE

M3

0,025

H

0,870

H

0,870

VALOR
UNITÁRIO

VALOR PARCIAL

VALOR TOTAL SEM ENCARGOS
VALOR TOTAL COM ENCARGOS S/ BDI
Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anticorrosiva)
SERVIÇO
Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anticorrosiva)
Argamassa de cimento e areia 1:6
AJUDANTE DE PEDREIRO COM
ENCARGOS
PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

QUANTIDADE: 01 M2
UNIDADE

COEFICIENTE

M2

1,000

M3

0,050

H

1,500

H

1,850

VALOR
UNITÁRIO

Rua Barão do Rio Branco nº 2336 – Centro – CEP: 68.270-000 – Oriximiná/PA
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VALOR TOTAL SEM ENCARGOS
VALOR TOTAL COM ENCARGOS S/ BDI
Portão tubo/tela arame
galv.c/ferragens(incl.pint.anticorrosiva)
SERVIÇO
Portão tubo fo go tela arame galv. c/
ferr.-(incl.pint.anti-corrosiva)
Argamassa de cimento e areia 1:6
AJUDANTE DE PEDREIRO COM
ENCARGOS
PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

QUANTIDADE: 01 M2
UNIDADE

COEFICIENTE

M2

1,000

M3

0,050

H

1,200

H

1,850

VALOR
UNITÁRIO

VALOR PARCIAL

VALOR TOTAL SEM ENCARGOS
VALOR TOTAL COM ENCARGOS S/ BDI
Acrílica semi-brilho s/ massa e selador - interna e externa
SERVIÇO
Acrílica semi brilho
Lixa para parede
PINTOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

UNIDADE

QUANTIDADE: 01 M2

COEFICIENTE

GL

0,0800

UND

0,5000

H

0,7000

H

0,5500

VALOR
UNITÁRIO

VALOR PARCIAL

VALOR TOTAL SEM ENCARGOS
VALOR TOTAL COM ENCARGOS S/ BDI
Epoxi com massa e selador
SERVIÇO

QUANTIDADE: 01 M2
UNIDADE

COEFICIENTE

Massa acrílica

GL

0,1100

Tinta epoxi

GL

0,1400

UND

1,5000

GL

0,0500

H

1,0000

H

1,0000

Lixa para parede
Líquido selador acrilico
PINTOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

VALOR
UNITÁRIO

Rua Barão do Rio Branco nº 2336 – Centro – CEP: 68.270-000 – Oriximiná/PA
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VALOR TOTAL SEM ENCARGOS
VALOR TOTAL COM ENCARGOS S/ BDI
Centro de distribuiçao p/ 12 disjuntores (c/ barramento)
SERVIÇO
Centro de distribuição p/ 12 disj. c/
barramento
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
ENCARGOS
ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

UNIDADE

QUANTIDADE: 01 UND
COEFICIENTE

UND

1,0000

H

2,0000

H

2,0000

VALOR
UNITÁRIO

VALOR PARCIAL

VALOR TOTAL SEM ENCARGOS
VALOR TOTAL COM ENCARGOS S/ BDI

Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W

SERVIÇO
Arruela de 1/2"

UNIDADE

QUANTIDADE: 01 PT

COEFICIENTE

UNIDADE

2,0000

M

9,0000

Bucha de 1/2"

UNIDADE

2,0000

Caixa de derivação 4"x2"- Plástica

UNIDADE

1,0000

Eletroduto em PVC de 1/2"
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
ENCARGOS
ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

M

3,0000

H

5,0000

H

5,0000

Cabo de cobre 2,5mm2 -750V

VALOR
UNITÁRIO

VALOR PARCIAL

VALOR TOTAL SEM ENCARGOS
VALOR TOTAL COM ENCARGOS S/ BDI

LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA,
300W, 6.500 K, IP65
SERVIÇO
LUMINÁRIA REFLETOR LED 300W,
6.500 K, IP65
FITA ISOLANTE

UNIDADE
UN
M

COEFICIENTE

QUANTIDADE: 01 PT
VALOR
UNITÁRIO

VALOR PARCIAL

1,000
0,050

Rua Barão do Rio Branco nº 2336 – Centro – CEP: 68.270-000 – Oriximiná/PA
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ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
ENCARGOS

H

0,110

H

0,110

VALOR TOTAL SEM ENCARGOS
VALOR TOTAL COM ENCARGOS S/ BDI

Poste concr.300-DN, h=11m (incl.base concr.ciclópico)

SERVIÇO

UNIDADE

Caminhão c/ munck

HP

Poste em concreto 300 DN, h=11m
(circular)

UN

Retirada de entulho - manualmente
(incluindo caixa coletora)

M3

Escavação manual ate 1.50m de
profundidade
Fundação corrida/bloco c/pedra preta
arg.no traço 1:8
AJUDANTE DE PEDREIRO COM
ENCARGOS
PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

M3
M3
H
H

QUANTIDADE: 01 UNI

COEFICIENTE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR PARCIAL

1,000
1,000
0,160

0,125
0,125
2,000
2,000

VALOR TOTAL SEM ENCARGOS
VALOR TOTAL COM ENCARGOS S/ BDI
Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)
SERVIÇO

QUANTIDADE: 01 PT
UNIDADE

COEFICIENTE

Adaptador curto em PVC 3/4" (LH)

UNI

1,0000

Cotovelo em PVC 3/4" x 3/4" (LH)

UNI

2,0000

M

3,0000

Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH)

UNI

0,7500

Te em PVC 3/4" x 3/4" (LH)

UNI

0,7500

M

9,0000

H

8,0000

Tubo em PVC 1 1/2" (LH)

Tubo em PVC 3/4" (LH)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO
ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS

H

VALOR
UNITÁRIO

VALOR PARCIAL

6,0000

Rua Barão do Rio Branco nº 2336 – Centro – CEP: 68.270-000 – Oriximiná/PA
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VALOR TOTAL SEM ENCARGOS
VALOR TOTAL COM ENCARGOS S/ BDI

Limpeza geral e entrega da obra
SERVIÇO
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

QUANTIDADE: 01 M2
UNIDADE
H

COEFICIENTE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR PARCIAL

0,400

VALOR TOTAL SEM ENCARGOS
VALOR TOTAL COM ENCARGOS S/ BDI
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OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA DE TÊNIS NO CONJUNTO HABITACIONAL LUIZ
GONZAGA VIANA
LOCAL: TRAVESSA CARLOS MARIA TEIXEIRA – ÁREA PASTORAL - ORIXIMINÁ - PARÁ
PRAZO: 45 DIAS
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

001

SERVIÇOS
PRELIMINARES

002

MOVIMENTO DE
TERRA

003

INFRAESTRUTURA

004

SUPERESTRUTURA
E REVESTIMENTOS

005

PAREDES E
VEDAÇÕES

006

ESQUADRIAS

007

PINTURA

008

ELÉTRICA E
HIDRÁULICA

009

SERVIÇOS
COMPLEMENTARES

CRONOGRAMA DE SERVIÇOS
VALOR
DO ITEM C/
BDI E
IMPOSTOS

PERÍODO 01
15 DIAS

PERÍODO 02
15 DIAS

PERÍODO 03
15 DIAS

TOTAIS

TOTAL GERAL
TOTAL ACUMULADO

Rua Barão do Rio Branco nº 2336 – Centro – CEP: 68.270-000 – Oriximiná/PA
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ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO
INSTRUMENTO DE CONTRATO NOS TERMOS DA
TOMADA DE PREÇO Nº TP-_____-PMO/2021, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ E
O(A)________, COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA, pessoa jurídica de direito público, com sede a Rua
barão do Rio Branco, 2336 – Centro, CNPJ 05.131.081/0001-82, neste ato representado pelo chefe
do Poder Executivo, Sr. _________________________________, brasileiro, ______,titular do RG
n°______
e
CPF/MF
n°
____________,
residente
e
domiciliada
na
Rua
_______________________, denominada simplesmente CONTRATANTE, de outro lado a empresa
_________________, inscrito no CNPJ nº _______, situada à ______________, nº ______, bairro
___________,
cidade
_________
/
UF,
neste
ato
representado
pelo
Sr._______________________, portador do RG nº___________e CPF nº _________, residente e
domiciliado _____________________, n° ___, Bairro _____, doravante denominado
CONTRATADO, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente da TOMADA DE PREÇOS Nº
XXX/2021, sujeitando-se as partes aos comandos da Lei nº 8.666, de 23 de junho de 1993,
alterações posteriores e demais normas pertinentes, observadas as Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA I - Do Objeto - O presente instrumento tem por objeto contratação de empresa com
fornecimento de material e mão de obra, para construção de quadra esportiva de tênis no conjunto
habitacional Luiz Gonzaga Viana, zona urbana do município de Oriximiná/PA, conforme as normas
e condições deste Edital e seus anexos.
CLÁUSULA II Do Preço e das Condições de Pagamento - O preço ajustado para
execução do presente contrato é no valor de R$-_________________________, e o mensal
conforme o fornecimento realizado.
a) Os pagamentos serão efetuados no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura conforme percentuais estabelecidos no cronograma Físico-Financeiro, desde que as
faturas estejam corretas e tenham sido atendidas rigorosamente as especificações da Ordem de
serviço e medição, devidamente atestada pelo servidor responsável pela fiscalização, comprovação
do pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS, sendo que o pagamento e
recebimento definitivo serão condicionados à demonstração de regularidade da contratada perante
os órgãos antes descritos e funcionários;
b) Nos preços ofertados na proposta do CONTRATADO, já estão inclusos todos os custos e
despesas decorrentes de transporte, seguros, tributos, taxas de qualquer natureza e outros
quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste
instrumento.
c) Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/fatura, o documento será
imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido
que este intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização
do valor contratual.
d) Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no
Município de Oriximiná em favor da Contratada. Caso a mesma seja superior ao crédito
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eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se
necessário.
CLÁUSULA III - Da Vigência - A vigência do Contrato desta Tomada de Preços, será de 3 meses à
partir de sua assinatura e poderá ser prorrogado, se necessário e de comum acordo entre as
partes, mediante Termo Aditivo, nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores;
CLÁUSULA IV - Do Prazo de Execução
a) Os serviços objetos desta licitação serão executados em conformidade com as especificações e
detalhamentos constantes no memorial descritivo e cronograma Físico financeiro.
b) O prazo para o início dos trabalhos será de 03 (três) dias úteis após a data da expedição da
Ordem de Serviço
c) A Ordem de Serviço deverá ser expedida, a critério da Contratante, a partir da assinatura do
contrato.
CLÁUSULA V - Da Dotação Orçamentária - As despesas decorrentes da execução dos serviços,
objeto desta licitação correrão à conta de Recursos Próprio, da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano na Dotação Orçamentária.
PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA (FONTE DE RECURSOS: RECURSOS
PRÓPRIOS)
19- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
1919- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
154520007 1053- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS
CLÁUSULA VI - Do Reajustamento de Preço - CONTRATANTE E CONTRATADO acordam que
os preços consignados na proposta ficarão irreajustáveis salvo para restabelecimento do equilíbrio
econômico e nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
CLÁUSULA VII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE deverá:
a) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA na forma convencionada neste instrumento;
b) Acompanhar e supervisionar a perfeita execução do objeto ora contratado, através da ...............,
determinando à CONTRATADA as correções que julgar oportuna, para melhoria do mesmo, na
forma da Lei 8.666/93.
c) Fica o(a) servidor(a) ............................................responsável pelo acompanhamento e pela
realização das medições dos serviços objeto deste Instrumento Contratual;
d) Fornecer à CONTRATADA todas as orientações e subsídios necessários ao bom e fiel
cumprimento do objeto deste Contrato;
e) Notificar a CONTRATADA no caso da existência de alguma contrariedade relacionada aos
serviços prestados e andamento.
CLÁUSULA VIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) A CONTRATADA deve Prestar os serviços, objeto do presente Contrato, com absoluta diligencia
e perfeição;
b) A CONTRATADA fica responsável por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou
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despesas incidentais sobre os serviços contratados, bem como cumprir rigorosamente, todas as
obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas ao pessoal que empregar para a
execução dos serviços, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos.
c) A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e
higiene do trabalho, fornecendo adequados equipamentos de proteção individual e /ou coletivos,
necessários aos seus empregados e/ou terceiros.
d) A CONTRATADA obriga-se a atender ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, ou seja:
proibindo trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
e) A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE qualquer alteração que possa
comprometer a manutenção do Contrato, nos casos estabelecidos no art.65 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA IX - Da Rescisão Contratual:
Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Prefeitura Municipal de Oriximiná, ou
bilateralmente, atendidas sempre a conveniência administrativa e quando ocorrer situações
previstas no Art. 78 e 79 da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores.
CLÁUSULA X – DA GARANTIA CONTRATUAL
A Contratada, obriga-se a apresentar em ate 10 (dez) dias após a assinatura do Contrato, Garantia
Contratual, no valor de 3% (três por cento) da contratação, observando o disposto no § 2º do inciso
II, do art. 48 da Lei nº 8666/93 e alterações, com prazo de vigência mínima, igual ao prazo de
execução do Contrato, em uma das modalidades do item 14 do Edital:
Ocorrendo a rescisão do contrato por justa causa, a Administração Municipal reterá a garantia
prestada pela licitante contratada e, após o competente processo administrativo para a apuração
dos danos que sofreu, ressarcir-se-á do valor correspondente aos prejuízos apurados, inclusive o
pertinente às multas aplicadas. Caso valor da garantia prestada seja insuficiente para cobrir os
prejuízos, a diferença será cobrada judicialmente. Respeitada essa condição, a garantia será
liberada, em 60 (sessenta) dias após a assinatura, pelas partes contratantes do Termo de entrega e
recebimento dos serviços”.
Se por qualquer razão, for necessária a prorrogação do contrato a Contratada fica obrigada a
providencia a renovação do prazo da validade da garantia, nos termos e condições originalmente
aprovados pela Administração Municipal.
CLÁUSULA XI - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
A
execução
deste
Contrato
será
acompanhado
e
fiscalizado
de........................................................, nos termos do Artigo 67 da Lei nº 8.666/93.

a

cargo

CLÁUSULA XII – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
O descumprimento das obrigações e demais condições do Contrato sujeitará a contratada às
seguintes sanções, quando for o caso:
I - Advertência;
II - Multa de 1% (um por cento) ao dia e até 10% (dez por cento) do valor do contrato, pelo atraso
da entrega do material;
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total ou
parcial do objeto contratado, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao
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Contratante pela não execução parcial ou total do Contrato;
IV - suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração do
Município de Oriximiná pelo prazo de até 02 (dois) anos, conforme a autoridade fixar em função da
natureza e da gravidade da falta cometida;
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que
a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior.
CLÁUSULA XIII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis da notificação, do
Município de Oriximiná, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito, nos termos do
Artigo 109, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA XIV – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
24.1 Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
24.1.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 5 dias da comunicação da contratada;
24.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes após o decurso do prazo de observação, ou de
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.
24.1.3 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança da obra, nem a ética-profissional, pela perfeita execução do contrato.
24.2 Salvo disposições em contrário, constante do Edital, os ensaios, testes e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais para boa execução do objeto do contrato, correm por conta da
Contratada;
24.3 A Contratante rejeitará no todo ou em parte, obra ou serviço, se em desacordo com o contrato.
CLÁUSULA XV – DOS CASOS OMISSOS
A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos, serão regulados pelas Cláusulas
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e das disposições do Direito Privado, na forma do Artigo 54, da Lei nº
8.666/93, combinado com o Inciso XII, do Artigo 55, do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA XVI – DA PUBLICAÇÃO
A Contratante providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, conforme determina o
Parágrafo Único, do Artigo 61, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA XVII – NORMA APLICADA
Aplica-se o presente Contrato as disposições constantes na Lei Federal nº 8.666/93 e demais
alterações posteriores assim como as regras estabelecidas no Edital da Tomada de Preço Nº 011PMO/2021.
CLÁUSULA XVIII - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Oriximiná, para dirimir os conflitos oriundos do presente
instrumento,
quando
não
puderem
ser
dirimidos
pela
Prefeitura
Municipal
de Oriximiná. E, por estarem em pleno acordo, CONTRATANTE e CONTRATADO, assinam o
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presente em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas para que produza
efeitos legais.

Oriximiná, ____ de ______ de 2021.

____________________________________________________
JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA
Prefeito Municipal – Contratante

________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nome do representante da Empresa
Contratada
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ANEXO III
CARTA PROPOSTA DA LICITANTE
(MODELO)
Data:
Edital da Tomada de Preço nº:_______
À _____(Entidade de Licitação)____
Prezados Senhores,
Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta
para execução de ......................................................., conforme o Edital da Licitação em epigrafe e
condições abaixo:
Preço Global da Proposta: R$ ...............(valor por extenso), correspondente ao
somatório total da planilha orçamentária, incluindo BDI.
Validade da Proposta: ..................................
Outrossim, declaramos que:
a) Temos pleno conhecimento e aceitamos todas as condições do Edital assim como
para contratação;
b) No preço ofertado estão incluídos todas as despesas com encargos fiscais,
trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem como despesas com material, mão-de-obra,
transportes, ferramentas, equipamentos, taxas de administração, lucros, despesas incidentes sobre
serviços, cumprimento de todas as obrigações que a legislação pertinente impõe sem quaisquer
ônus ou solenidade por parte da Administração Municipal e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto deste Edital e seus Anexos
Atenciosamente,
_(assinatura)___

Rua Barão do Rio Branco nº 2336 – Centro – CEP: 68.270-000 – Oriximiná/PA
Fone fax (93) 3544-3831

43

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF/88.
(MODELO)
(Em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal e na Lei n° 9.854
de 07/10/99, regulamentado pelo Decreto n° 4.358 de 05/09/02)

Data:
Edital da Tomada de Preço nº:_______
À _____(Entidade de Licitação)____

Prezados Senhores,

___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.º ___, sediada ___(endereço completo)___,
declara, sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito
anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda,
qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos.

Localidade, ___ de _________de _______

__ (assinatura)___
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ANEXO V
(MODELO)

REF: (IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO)
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

_______________________________________________,
CNPJ
__________________
estabelecida à _________________________________(endereço completo), declara, sob as
penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos pra sua habilitação no presente
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

____________(PA), ______ de _______________ de 2021
.

____________________________________________
(NOME COMPLETO DO DECLARANTE)
___________________________________________
(Nº DO RG DO DECLARANTE)
___________________________________________
(ASSINATURA DO DECLARANTE)
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