
Prefeitura Municipal de V1g1a de N 1zare 
Rua Professora Noêm,a Belém, s/nº - Centro CEP 68 78( uO CNPJ 

e ma11 sef1n v1g1a@hotrm11I com 

CARTA CONVITE Nº 006/2017 

INSTRUMENTO CONVOCATÓHIO 

A PREFEITURA MUNICIPAL OE VIGIA OE NAZARE, µor intermédio da Comissão 

Permanente de Licitação - CPL da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

E URBANISMO - SEINFRA constituída pela Portaria nº 039/2017, CONVIDA Vossa 

Senhoria a participar da llc1laçao na rnodal1dadE.· CONVITI a ser 11.� 111 · 1d2 r,,, no•·u, e• 

local abaixo 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 15 de maio de 2017, às 16:00 Horas. 

LOCAL: Sala da CPL da P1efe1tura Municipal de V1gra de f,J,1zare local,?ado J ir e t 

Paço Mun1c1pal 

OBSERVAÇÃO: Se no dia supracitado não houver expediente, a abertura da sessão 

ficará adiada para o primeiro dia útil de funcionamento destn S0cretana 

TIPO OE LICITAÇÃO: MENOR PRl::ÇO 

1 DO OBJETO: 

1 1 A presente licitação tem como obJelo a Contrataçãu de empresa especializ;ióa 

para prestação de serviços de Reforma da ponLc dt Arapirang 1. rio 1v1un c,p o dL 

Vigia de Nazaré, Estado do Pará, conforme especI11c.. .. 1ções técrncas e condições 

constantes do Projeto Básico/Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária de Quant1tat1vos 

e Preços Unitários e da Minuta de Contrato, que passam a fazer parte integrante deste 

Edital 
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2 DO REGIME JURÍDICO: 

2.1. Esta licitação é regida pela Lei Federal n.0 8.666, de 21/06/93 e alterações 
posteriores, e demais atos regulamentares pertinentes. bem como as condições 
constantes neste Convite e seus anexos 

3 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

3 1 Todas as despesas decorrentes deste Contrato correrão na Dotação Orçamentária -
__________ Natureza da Despesa: ___ Fonte de Recursos 
Ação· ___ _ 

4 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO: 

4.1 Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas de direito privado, cujo ramo seia 
pertinente com o obJeto da mesma. 

4 2 As empresas participantes poderão ser representadas no processo por seus titulares 
ou por representantes legais munidos de instrumento de mandato com poderes 

específicos para a prática de quaisquer atos deste procedimento licitatóno, 1nclus1ve o 
poder de interposição de recurso e renúncia expressa dos mesmos, 

4.3. Na mesma reunrão será feita a identificação pessoal dos representantes legai� e 
prepostos das empresas concorrentes, devidamente credenciados, devendo, para tanto, 
estarem munidos de procuração pública ou particular, com firma reconhecida em Cartorro, 

com os poderes referidos no item 4.2; 

4 4 As procurações deverao estar acompanhadas de um documento original de 
1dent1ficação pessoal com f otografra do procurador, para verrf1cação no ato e dever ão 

estar fora dos envelopes Nº 01 e Nº 02, 

4.5. É dispensável a procuração, na hipótese da empresa concorrente se frzer representar 
pelo própno titular, ou por sócio com poderes para representá-la na licitação, desde que 
apresente documento comprovando tal situação; 

...... 1111 ... _.._ ..... ri111���--� iii,MhiM•� 
Cidade paro <los! 
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4 6 Será adm1t1do, no máximo. um representante por em�resa, 

4 7. As licitantes que não se fizerem representar ou que seus representantes não portem 
documentos que os credenciem e/ou os 1dentif1quem nao t1:. rão part1c1paçno 1t1v 1 li rc1nle 
a reun1ao ou seJa, não poderão assinar rubricar docum,Jnlos apresentai 1mpug11açoes 
pedido de reconsideração ou recurso, quanto aos atos íormais da Comissão, que só 
poderão ser interpostos dentro das fases correspondentes, sob pena de preclusão. 

5 DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPO�.l..8 OE P!U�_(�O 

5 1 As documentações ex1g1das neste edital deverão �e apresentadas em invólucros 

d1st1ntos, todos opacos, perfeitamente fechados e rubricados contendo, obngatonamente, 
as seguintes indicações no seu anverso 

5.1.1 - INVÓLUCRO 1- DOCUMENTAÇAO À HABILITAGÁO: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO 

N.0 DO CONVITE 006/2017 - SEINFRA 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 

ENDEREÇO, TELEFONE, FAC-SÍMILE e E-MAIL DA PROPONENTE. 

5.1.2 - INVOLUCRO li - PROPOSTA COMERCIAL: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

N.0 DO CONVITE 006/2017 - SEINFRA 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 

ENDEREÇO, TELEFONE, FAC-SÍMILE e E-MAIL DA PROPONENTE. 

6 DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 

6 1 A licitante deverá apresentar para efeito de hab1l1tação: 
a) Certidão Negativa de Débito do INSS (CND) 
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b) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS (CRS) 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual (Cert1dao Negativa de 

Débito) Tributária e não Tributária, obrigatoriamente; e Municipal do domicilio ou sede do 

licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

d) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor registrado, em se tratando de 

sociedades comerc1a1s, e, no caso de sociedade poI açoes acon1µ;:-inl1étclo ne 

documentos de eleição de seus administrados, devendo, ainda, apresentar as alterações 

contratuais que forem determinadas pela alteração do quadro social, 

e) Certidão Negativa de Débito Trabalhista - CNDT 

f) Os documentos poderão ser apresentados em coµm autenticada em Cmtór10 1 ou 

acompanhada do original para aut0111Ica<,.ao pela CPL dentro ele 11P1 r m �I JI t ' rnrt 

(ENVELOPE 1). contendo em seu anverso a) Razão Soc1aI Lia L1c1tante, b) Modalidade e 

Número da Licitação c) Secretaria Municipal de Infraestrutura E Urbanismo - Vigia de 

Nazaré PA 

7 DA DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS: 

7 1. A proposta financeira deverá ser apresentada em 01 (uma) via, grampeada, com as 

folhas numeradas, datadas, carimbadas e assinadas, sem rasuras e sem emendas, em 

um segundo envelope fechado (ENVELOPE li) contendo em seu anverso· 

a) Razão Social da L1c1t·rnte 

b) Modalitléltle e Nu111uro da L1c1lcJ<i,au, 

c) Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, como o modelo Anexo, contendo 

nome completo, CPF, estado civil, nacionalidade e número do telefone celular do 

responsável da empresa que assinara o contrato. 

7.2 . Sera de inteira responsabilidade da firma vencedora qualquer custo que não tenha 

sido incluído em sua planilha 

7 3 Os preços unitários, parciais, totais e globais que compõem a planilha de custos do 

licitante terão obr Igutor Ian1enle que contc-:111µI;:ir todas as cJcspesas cJecommtes ae 

materiais, mao de obra, equipamentos l1J1� soe1rns, bl:!, 1L e 05 t 1..lL:SfJt:�,.� .r 1u,1du::; ,ul,;ro 

Nâõiiti=lltJi� � 
Gdad parn t 'éJosJ 
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e demais composições necessárias à plena execução da obra, excluída a PMVN de 
qualquer solidariedade. 

7 4 A proposta financeira deverá ser apresentada de acordo com o modelo do Anexo li 

7 5. O Preço Global deve ser representado pelo valor fixo e 1rreajustável, correspondente 
á totalização das planilhas de serviços pretendidos pela Administração 

7 5 1. O valor exposto neste Edital é o valor máximo admitido para contratação dos 
serviços pretendidos. 

7.5 2 Os serviços extraordinários poderão ser admitidos, desde que não esteJt1m 
definidos na planilha original, devendo ser solicitados pela Administração, e somente 
serão pagos se antecedidos da formal autorização da contratante. com as necessâ, ,as 
Just1ficat1vas técnicas, devendo ser objeto de Termo Aditivo competente 

7 6 Declaração de que no preço a ser praticado, estão 1nclu1das todas d� dc:spel:>a� 
diretas e 1ndirelas incidentes sobre o objeto licitado. 

7.7. Conter declaração expressa de que tem plena ciência do conteúdo da Carta Convite 

e ANEXOS, e que atende a todas as condições estabelecidas no presente instrumento 

08. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: 

8 1 Após o recebimento dos envelopes "01." e "02", a Comissão procederá a abertura dos 
envelopes "01 ·, contendo a DOCUMENTAÇÃO solicitada, na presença dos interessados, 
sendo conservados intactos e sob sua guarda os ENVELOPES Nº "02 . 

N¾4âi#hi!J4â�I 
Cidade para t 'élusl 
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8 2. Abertos os envelopes referentes à habilitação, serão postos à disposição dos 

presentes para exame e eventuais impugnações, sendo rubricadas pelas licitantes 

presentes e pelos membros da Comissão, e esta deliberara sobre os documentos 

apresentados e comunicará o resultado na mesma sessãu ou por outros meios legais. ou 

ainda em outra sessão pública para tal fim. 

8 3 Na hipótese de a Comissão transferir o resultado da apreciação para hab1l1tação das 

ltc1lantes, conlorrne espec1f1ca a part� l111dl do sub1tem ur1tt;no1 l1cma soD �u I quc:1rac.1 e 

responsabilidade os ENVELOPES Nº 02 · dev1dame111c acrados e rubricados pelos 

part1c1panles e membros da CPUPMVN, e oportunamente serão divulgados pelos meios 

legais, o resultado de habilitação, bem como a nova data e horário para a reunião de 

abertura das propostas 

8 4 A Comissão manterá em seu poder os envelopes com as propostas de preços das 

licitantes consideradas inabilitadas, pelo prazo de 1 O (dez) dias, após a homologação da 

licitação, devendo as empresas retirá-los neste período, sob pena de inutilização dos 

mesmos 

8 5 Em seguida, a Comissão procederá à abertura dos ENVf:-LOPES Nº "02 das l1c1tantes 

consideradas habilitadas, desde que transcorrido o praLo ::;em 1nterpos1ção de recurso ou 

tenha havido des1stênc1a expressa, ou ainda após o Julgamento dos recursos interpostos, 

demonstrando antes a 1nv1olab1hdade destes, e facultando e �·xame dc1s proµostas a todos 

os part1c1panles, que deverão rubricá-las em todas as loll)a� Juntamente e,orn d Corrnssao 

e formular as impugnações porventura surgidas, as quais constarão de ata dos trabalhos 

8 6. Uma vez rubricados os documentos dos ENVELOPES Nº "02" a Comissão encerrará 

a sessão de modo a que seiarn Julgadas em caratc, mservacJo pelos r,mmbrog d!! 

propostas de preços. desde que este procedimento se 1f1lJUre necessa, 10 para a CPL, 

sendo comunicado pelos meios legais o resultado do Julgamento das propostas de 

preços 
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9. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO: 

.<) 
1--o -<'·-t;, 

C .  • I . , ,._ 

,., ·1,, 
6�001 -9ç 

9 1 Conclu ída a via recursai, o resultado encontrado pela Comissão de Licitação será 
submetido à deliberação da Prefeita Municipal de V1g1a de Nazaré, para homologação e 
adjudicação do objeto da licitação à proposta declarnda venceciorn 

1 0. DOS PRAZOS, PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

1 0 . 1  O Prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias 
conseculivos, contados da data da sua entrega 

1 O 2 O prazo para a execução dos serviços sera de 60 l '( ;senta) dias contauu� a partir 
da assmatura do contrato e sua publ1caçao na Imprensa UI ,  1al 

1 O 3 A licitante deverá formalizar sua proposta levando em consideração que o preço 
max,mo que a Prefeitura Municipal de V191a de Naznré ad11 11le payar pelos -;t·r 11ços t,. rJr, 
R$ 64.207, 1 1  (SESSENTA E QUATRO MIL DUZENTO� E SETE REAIS E ONZE 

CENTAVOS). 

1 O 4 As obras e serviços serão pagos de acordo com as quantidades efet ,varnente 
executadas e medidas conforme preços un1tar1os e global constante::s ou PI ru l l  1d  
Orçamentána apresentada pela CONTRATADA em sud 1-'1 Jposta Comercial, após atesto 
do setor de r,scallzação e a conferência pela Diretor 1d de Obras e Urbanismo da 

SEINFRA 

1 O 5 Nao havera reaiustamento de preço sob qualquer t11p6tese 

1 O 6 A Comissão de Licitação analisará e Julgará, em reunião, as propostas comerc1a1s 
das licitantes habilitadas, desclassificando aquelas que 

1 Contiverem cotação para serviços não previstos ou oferecerem vélnlagens 11flc1 c·or iudas 

no Edital 
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I l i .  Apresentarem preços globais simbólico, irrisórios ou de valor zero ou baseado em 

preços dos demais licitantes. 

1 0.7. Consideram-se MANIFESTAMENTE INEXEQÜIVEIS as propostas cujos valores 

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

1 .  Média aritmética dos valores das propostas superior a 50% (cinquenta por cento) do 

valor orçado pela Administração. 

li. Valor orçado pela Administração. 

1 0.8.  O pagamento será feito exclusivamente por crédito em conta corrente indicada pela 

empresa Contratada. 

1 1 .  DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS: 
1 1 . 1  Pela inexecução total ou parcial das obrigações contratuais, nos termos da seção li, 

do capitulo IV, da Lei Federal nº 8 .666/93, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 

defesa aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo 87 da Lei acima 

mencionada. 

1 2. DA INEXECUCAO E RESCISÃO: 
1 2 . 1 .  A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, nos termos dos art. 

77, 78 e 79 da Lei nº 8666/93, com as consequências contratuais e legais. Para tanto a 

CONTRATANTE promoverá a notificação extrajudicial da CONTRATADA, de forma a 

possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 

1 3. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 
1 3. 1 .0 processo de acompanhamento das obras ora contratados será fiscalizado e 

acompanhado pela CONTRATANTE, através da Diretoria de Obras - SEINFRA. 

1 3.2. A CONTRATADA não se furtará a essa fiscalização e acompanhamento, fornecendo 

todas as informações solicitadas a respeito do desenvolvimento dos trabalhos; 

1 3 .3. O controle e a fiscalização exercidos pela CONTRATANTE não elidem, nem 

atenuam as passiveis responsabilidades da CONTRATADA 
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13 4 A SEINFRA fiscalizará a execução do objeto contratado, não excluindo nem 
diminuindo a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros por qualquer 
irregulandade. 

14. DO FORO: 

1 5  1 Fica eleito o Foro da comarca de V191a, Estado do Pará com renuncia expressa de 
qualquer outro, por mais pnv1leg1ado que seJa para dirimir todas as questões relativas ou 
resultantes desta Licitação 

Sao partes integrantes e inseparáveis deste EDITAL para todos os efeitos legais. 
1 - Minuta Contratual (Anexo 1 ) ,  
li - Modelo de apresentação da Proposta; (Anexo li) 
Ili - Declaração de visita técnica (Anexo Ili) 
IV - Termo de Identificação do representante. (Anexo IV) 
V - ProJelo Básico, espec1f1cações técnicas e planilhas orçamentárias (EM CD-ROM) 

(Anexo V) 

V191a de Nazaré (PAJ -D�- de - �rn 0/\/0de ?01 ' 

NENl E DE LICI I AÇÃO 
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CONTRATO __ / __ 

CONVITE /2017 --

ANEXO I 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICiPIO DE VIGIA DE 
NAZARÉ, E A EMPRESA 

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 
----........--------------' 
NO MUNICIPIO DE VIGIA, ESTADO DO PARÁ, 
CONFORME CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 
SEGUINTES: 

Pelo presente instrumento de contrato administrativo, de um lado o MUNICIPIO DE 

VIGIA, sediado à Rua Professora Noêmia Belém, s/nº, bairro Centro, Vigia/PA, CEP nº 

68.780-000, pessoa jurldica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob o n. 0 

05.351 .606/0001 -95 neste ato representado pela Prefeita Municipal, Camille Macedo 

Paiva de Vasconcelos, brasileira, portadora do RG nº ____ - SSP/PA inscrita no 

CPF sob nº _______ , residente e domiciliada neste município, Estado do Pará, 

doravante denominada CONTRATANTE e de outro ____ Sociedade Empresária 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº sediada à 

_______ nº _, bairro ___ , Cidade ____ , CEP ____ , neste 

ato representada por seu administrador, Sr.(a) __________ brasileiro(a), 

Estado Civil ____ , Profissão ____ inscrito no RG sob o nº ____ e no 

CPF/MF sob o nº _______ , residente e domiciliado(a) à _____ , nº . _, 

bairro ____ , cidade _____ , UF/ESTADO ____ , CEP ____ , adiante 

denominada CONTRATADA, ajustam nos termos da Lei nº 8.666/1 993 e suas alterações, 

aplicados, supletivamente, os Princípios que orientam a Teoria Geral dos Contratos e o 

Direito Civil bem como as demais normas que regulam a espécie, a presente contratação 

nos termos das seguintes cláusulas e condições: 

Nid@âhi!i� 
Qdade pora t os! 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ORIGEM DO CONTRATO: 

1 1 Este contrato adm1n1strallvo lern como ongem o C ) , JI l"I:: nº 006/2 0 1 7  - PMVN, 
publicado em Mural, devidamente ADJUDICADO E HOMOL OGADO pela Exma Senhora 
Prefeita Mun1c1pal de Vigia 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO: 

2 1 As clausulas e condições deste contrato moldam-se as J1sposIções da Lei Federal n ° 

8 666, de 21/06/93 e alterações da Lei 8 883, de 08/06/94 as quais CONTRATANTE e 

CONTRATADA estão sujeitos 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJ ETO: 

3 1 Este contrato tem como obJeto serviços de Reforma ua Ponte do Arapiranga, no 

Municipio de Vigia de Nazaré, Estado do Pará, conf r me espec1f1cações técnicas e 
condições constantes do I ermo de Referência Plantlha O1çan1entàna de Quanl1lat1vos e 
Preços Un1lânos, que passam a fazer parte tnlegrante deste Contralo 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTE�: 

4 1 DA CONTRANTE. 
A CONTRATANTE obrigar-se-á à .  
4 1 . 1  Prestar as informações solicitadas pela Contratada 

4 1.2 Avaliar eventuais problemas técnicos detectados supervernentemente pela 
CONTRATADA, propondo e d1scut1ndo soluções de forma conJunta, 
4 1 3 l::fetuar os pagamentos nos prazos e condições estc1belec1das na cláusula décima 
4 1 .4 Liberar o espaço f isIco onde os serviços serão excculéldos 

4 2 DA CONTRATADA 

A CONTRATADA obrigar-se-á à 
4 2 1 íormahzar a Certidão de Registro de Matricula da obra Junto ao I NSS no prazo de 
30 (lnnta) dias a partir do 1nic10 da obra, apresentando à SEINFRA comprovante cJn 

matricula 
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4 2 2 Providenciar junto à Prefeitura local após a conclusao da obra, a concessão da 

Cert1dao Negativa de Oeb1tos da obra, condições neces8artas parc1 o roccb1111onto t1.:i 

última fatura 

4 2.3 Observar, rigorosamente, todas as normas pertinentes relativas à Segurança e 

Med1c1na do Trabalho, fornecendo todos os equipamentos necessânos à manutençao da 

integridade física de seus empregados cuias attv1clades 1abora1s serao execl1 lam1s no 

canteiro de obras 

4 2 4 Manter, durante toda a execuçao do Contrato um tccrnco devidamente credenciado 

para representar a empresa executara dos serviços, 

4 2 5 Apresentar cornprovaçao da quitação do Imposto �indicai, refere11lc ao patronal do 

Estado do Parà. 

4 2 6 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessanas no obJelo contratado, conforme legislação vigente 

a) Na l11pôtese de acrésc11no do co11lralo. a Contra tau a o,;1 , JcHie a exeLuta lo no n,�smo 

nivel de qualidade e preço apresentados na proposta 

4 2 7 A CONTRATADA respondera por todo e qualqu�r clano que causa, à PMVN ou a 

terceiros, decorrente de alo culposo ou doloso praticado por prepostos e r 11uieçf1uos ou 

mandatarias seus ou falhas de equipamentos. sendo que d f1scallzação executada pela 

SEINFRA não exclui essa responsab1l1dade; 

a) O valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos será descontado diretamente 

das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem tl0v1dos 1ndependentmnente du 

qualquer procedimento Jud1c1al ou exlraJud1c1al, 

4 2 8 A Cont, atada so podera alterar o pro1eto ob1eto desta ltc1tação mediante 

autorização prévia por escrito, do Secretario da �E:IN1 HA apo� µarec�r tecr11co dt1 

01relona de Obras e Urbanismo 
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4 2 8 1 - Qualquer alteração deverá ser acompanhada de· 
a) sol1c1tação e 1ust1f1cat1va por escrito 
b) planilha de custos 
c) declaração de ex1stênc1a de dolaçao orçamentária (T er111u de Decla1 açao) 

4 2 9 - Manter durante toda a Execução do Contrato em compatibilidade com as 
obngaçoes por ele assumidas, todas as condições de l lab1l1tação e Q ualif1caçflo ex1g1das 
na L1c1taçao 

4.2 1 O A CONTRATADA fica expressamente proibida de contratar para executar o 
contrato, menores de 1 6  (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 1 4  
(catorze) anos bem como de d1sc1pllnar trabalho notu1 no, pengoso ou 111salubre a 
menores de 1 8  (dezoito) anos, conforrne p1eve o c1rt,go 7 XXX I I I  cü, Cnnsltl ' 1ç 1 ,  1 e Cll1 ral 
de 1988 

4 2 1 1  Elaborar Relatório periodicamente conforme previsto no Termo de Referência 

4 2 1 2  /\p1esentar os relatórios em boa qualidade ou seJa, legíveis. lirnpos s n ,  risl CJS e 
sem manchas, devendo, caso nao atinja estas caracterist1cas mínimas de qualidade 

refazer o ato sem ônus para a CONTRATANTE, 

4 2 1 3  Cumpnr rigorosamente todas as exigências contidas no !:ditai e seus Anoxoc; 
espec1alme11te a� regras contidas 110 1 errno de I c.dE.:r'"'n ,L; 

4 2 1 4  Assumir 1nte1ra responsabilidade c1v1I e admin1strat1va pela execução dos serviços, 
correndo por sua conta o ônus dos encargos soc1a1s, trabalhistas prev1denc1ànos 

tributários. de licenças concernentes ao contrato, ciP. seguros contra oc1clr:·n1e:s ue 
trabalho bem como de 1nden1zar todo e qualquer dano e p1e1u1zo pessuul e/ou rnc1tu1a1 
que possam advrr, direta ou 1nd1retamente, do exercic10 de suas at1v1dades ou serem 
causados por prof1ss1onais à CONTRATANTE, aos usuários dos locais, e a terceiros 
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4 2 1 5  Comunicar por escrito 1med1atamente à F1scalt.lação do contrato soõre a 
1mposs1b1l1dade de execução de qualquer obrigação contratual, para que assim possam 
ser tomadas as providencias cabíveis 
CLÁUSULA QU INTA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 

5 1 O objeto do presente contrato será fiscalizado e acompcinhado pela CONTRATANTE, 
através da Diretoria de Obra e Urbanismo da SEI NíRA 

5 2 A CONTRATADA não se furtará a essa fiscalização r. ncompanhamento, fornecendo 
todas as informações soltc1tadas a respeito do c.lesenvolv11fü:nto cios 1rnbc1ll1os 

5 3 O controle e a f1scallzaçao exercidos pela CONTRA 1 /\N fE nao elidem, nem atenuam 

as possíveis responsabilidades da CONTRATADA 

5 4 A SE INFRA fiscalizará a execução do obJeto contrntado, não excluindo e nem 
d1m1nuindo a responsabilidade da contratada, 1nclus1ve J11 rante le1ce1ros, por qualquer 

irregularidade 

6-CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

6 . 1  Todas as despesas decorrentes deste Contrato con e �,o níl Dotação 01çrn11c11tú11a 
- N, 1twezr1 cld Desp •sa 

Ação ___ _ 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS DE VIGÊNC IA: 

1 n t<:; d , r l u 1 � 

7 2 1  O prazo para a execução dos serviços será de 60 (St"'ssenta) dias contndos a pcirllr 
da assinatura do contrato. bem corno de sua publicação nc1 1mpre11sn Ol1c1al 

7 2. O presente Contrato terá vigência de 60 (Sessenta) dias, contados a partir de sua 
publicação 

7 3 Sorn�nle serao µrocessudos 1eceü1clus d Ut=L.idldos 1 1 li..lo::. h r I I  lJ 

nos casos previstos no art 57, § 1 ° , incisos I a VI cH Lei 8 666/93 e alterações 
subsequentes, regularmente comprovado e que venham impedir ou retardar a execução 

da obra 



CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO: 

8. 1 .  A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global apurado na proposta 
vencedora, ou seja. R$ _ _ (_ _ ), ern moodc1 correr1te do pais, pela 
execução dos serviços, objeto deste Contrato valor certo fo:,J e 11 reaJuslavGI 

8 2 Os serviços extraordinários poderão ser adm1t1dos, desde que não esteJam definidos 
na planilha original, devendo ser solicitados pela Adm1n1straçao, e, somenle s0rao pagus 
se antecedidos da formal autonzaçao da contratante, com c.1s nec8ssfl11<.1s Jll�t111 ... t.1l11/u!l 
técnicas, devendo ser objeto de Termo Ad1t1vo compete11 l<L 

CLÁUSULA NONA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
9 1 O pagamento sera feito conforme o disposto no a1t. '10, 1r 1c1s0 XIV dd Lei 1 ,u 8 U6Lfü3 

9-2 Os preços incluem todos os custos/benefícios deco1 entes de trabalhos executados 
em horas extraordinárias, trabalhos noturnos, dom1n1ca1s e em ferrados, 1nclus1ve o custo 
dos v191as noturnos, de modo a const1tu1r a unica contraprestação pela execuçao dos 
serviços 

9 3 O pagamento será efetuado pela SEF I N  - PMVN dev:ncJo a Contratada apresentar a 
respectiva Nota F1scal/íatura em1t1dos de acordo com a lug slação vigente 

9 4 Em cé1so de devolução da Faturn pé11r1 correçílo o pr uu parn pagarnf'nlv pa · 1ré'.I u 
fluir apos a sua reap1esentaçao é-1 Sl: 1-IN  PMVN 

9 5 Os pagamentos serão efetuados através de crédito em conta corrente indicado pela 

Empresa Contratada 

9 6 No caso de empresas brasile1r as e ernp1 esas estra, 191:..1ré1s secJ,ndns no ! � ,1 qlii 

tenham apresentado cotação em moeda estrangeira o pc1gurnento será sempre efetuado 

em reais. com base na taxa de câmbio publicada pelo Bnnco Central do Brasil em vigor 
no dia útil anterior ao efetivo pagnmento 
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9.7 O faturamento deverá ser apresentado e protocolado em 02 (duas) v,as (original e 
uma cópia), no protocolo geral na sede do CONTRATANTE. 

9 8 A fiscalização procederá mensalmente, a contar lia cJata ele inicio dét execução dos 
serviços aos relatórios de f 1scal1zaçao baseados nos 8 •r\ ,  ·os cx1.:cut,1c.lü� ve1 1I I�0 1<.1  o 
andamento físico dos serviços e comparará com o estt1b lec1do no c1 onograma r,s,co 
r,nance,ro Caso os serviços executados não cor1 espondam ao estabelecido no 
cronograma fls1co-finance1ro será registrada a s1tuaçao 1n1;lusIve para fins de apltcaçflo 
das penalidades previstas se foi o caso, 

9 9 Os pagamentos serão efetuados em parcelas mensais, após a conclusão dos 
serviços, de acordo com os Cronogramas de Execução de Atividades e de Desembolso 
mediante aprovação da SEINFRA através do atesto do setor de 11sca11zaçao e u 
conferência pela 01relona de Obras e Urban1sn10 da SEINr-l{A 

9 1 O O faturarnento deverá ser apresentado confo, me �E·gue de modo a padroniza, 
cond1çoes e forma de apresentação 

a) Nota fiscal com dIscnm1nação resumida dos se, v los l!XCt;ul',clos f l l1ll ,er o dél 
licitação, número do Termo de Contrato, observaçao referente à retenção do INSS 

e outros dados que Julgar convenientes, não apresente rasura e/ou entrelinhas e 
esteJa devidamente cert1f1cada pelo engenhe110 fiscal e devera obedecer ao 
cronograma d1sponibil1zado para a empresa vencedo1 c1 do certam1: licilatóno 

b) 1-atura com d1scrim1nação resumida dos serviços e.-.ccutados periodo de execução 
da etapa, numero da llc1laçâo numero do Ter1110 cJe Contrato de Empreitada e 

outros dados que Julgé:l1 conven Ientes � r 1é10 8p1esc=;1 ,le r asura etou entrel1nlias C:: 
esteJa cert1f1cacJa pelo enge111le1ro fiscal, 
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e) Cópia da guia de 1ecolhirnento ela Prev1dênda Sodal - Gl�P'
execuçao do se1v1ço dev1cJa111ente quitada. d0 cor 01 ,rll(J;1dr "'"" , 1" ,  .;1 1 :::il l c1 l 1vo 
de dados referentes ao FGTS/INSS exclusivo para Cdda obra (GFIP/SEF IP), 

d) A CONTRATADA deverá emitir nota fiscal fatura ou recibo de acordo com o que 
estabelece a Instrução Normativa da Receita do l3ras1I nº 971, d0 t J de clezcm,oro 
de 2009 e demais alterações principalmente, o prc 1scr1to cm seu ai 1 1 2z 

9 11  A execução dos serviços será comprovada através da apresentação de Relatório 
devidamente aprovado e atestado pela SEINFRA co11d1çuo �sta ind1spcnsc1vel prm1 o 
pagamento das latu1 as 

9 1 2  Para o pagamento das faturas será ex191da ainda a comprovação da regularidade de 
situação da empresa Junto ao INSS através da apresentaç.ao das respectivas certidões 
negativas (CND e CRF), isto é, todas as certidões previstas no artigo L:I on t e1 n'' 
8 666/1 983 

9 13 Da fatura deverá constar a discriminação dos serv1yos executados, expressando o 
respectivo valor unitário, 

9 1 4  Nos preços 1ncJ1c3(los devt.11 rto ser incluídos os vulor :s 1elalt , ·m 
como encargos trabalhistas f1sca1s e prev1denc1a110s r,c.,r;, Lcl rmos do ar11go 7 1  da 1e1 nº 

8 666/1 993 

9 1 5  Não haverá reaiustamento de preço sob qualquer 11ipótese. 

9 1 6  A liberação da primeira parcela fica cond1c1onada a qu tação Junto ao 

a) INSS, através de matricula e/ou CND, 

b) rGTS/C[í- ,  alrnvés cio CRI- ,  
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9 1 7  A liberação da última parcela fica condicionada à ap1esenlação: 

a- Da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto conirnlado 
conclu1do, FGTS Certidão Negativa de Débitos Junto a í�ece1ta Federal e Cert1dao 
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT 

b- Do Termo de Recebimento Def1r11t1vo, 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISAO: 

1 0  1 O contrato poderá ser resc1nd1do unIlateralinente pelo CONTRATANTE, 
independentemente de qualquer aviso ou comunicação c>xtraJud1c1al ou JL1d1c1al, quando da 
ocorrência do previsto nos artigos, 77 78 IncIsos I a XI I  e XVI I ,  e 79, ifldso 1 ,  da Lo1 nº 

8 666/1 993 

1 O 2 O contrato poderá ser resc1nd1do por acordo entre c1s partes mediante autonzaçao 
escrita e fundamentada da automladc compelentd, radLiL1l.l..1 él termo 1 10 pr oc.csso 

lic1tatono, desde que lrnJa coI1vor11cncIéI C1b Acl l 1 11nistn.1ç1:10 

1 O 3 A rescisão de que trata a Cláusula anterior dever 1 ser precedida de autorização 

escrita e fundamentada da autoridade competente 

1 O 4 No caso de rescisão prevista nos incisos XI I a XV I I  do arl 78 da lei Federal nº 

8 666/1 993, sem que haJa culpa da Contratada será (;;Sta ressarcida dos µ Ie1uILos 4ue 
houver sofrido, desde que esteja devidamente comprovada a 1nexistênc1a de culpa, bem 

como haja a comprovação dos prejulzos sofridos 

1 0  5 A I esc1SélO contI aluci l  diJ ql1e 11 ctl.i J ,ncIso I LlL , t 
previstas no art 80 IncIsos I a  IV .  a,nbos da Le, Feui=r<1 I , 

ac·11 r 1�1 
ubGt 1 983 

10 6 Fica expressamente vedado a CONTRATADA a utilização da cláusula excep/10 non 

ad1mpleti conlractus sob pena de rescIsao por mexccução i;ontratual. 
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1 O 7 A Inexecução total ou parcial do Contrato enseia a sw1 resc1sao nos termos do art 
77 78 e 79 da Lei Federal nº 8 666/93 com as consequências crmlraluaIs e legn1s. Parú 
tanto a CONTRAT/\Nl l:: prornovern a notificaçõo extwjucllcial da COI n l lATADA, do 

forma a poss1b1htar o exercIcI0 do contradItono e ampla dc.fE ·,c1 

CLÁUSULA DÉCIMA PRI MEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

1 1  1 Pela Inexecução lotai ou parcial das obrigações contralLmis, nos termos da Seção li, 
do Capitulo IV da Lei 8 666/93 a CONT RI\ TANT[ poae, 1, ga anrn:lc1 , prév 1 d · ÍU'-a 

aplicar a CONTRATADA as sançoes previstas no art 87 cl 1 ljl I ederal 1 1º 8 6GG/93 

1 1  2 Sem o preJuizo das sanções previstas no c1r ligo c1taclo é111leI 101 mente, a Contratada, 
observada a gar anlitt d3 delesa prév1r1 lIcar �, �uieila às seguil"nes pennl1dades qu .. mfo d' 

ocorrência das hipóteses previstas no d1�pus1t1vo c:1ntenor 
a) Advertência por escrito, 

b) Multa de O 1 % (um décimo por ccnlo) do valor contr atuéll por din que exceder �, . tr.ta 
prevista para conclusao da(s) obra(s), 

c) Multa de O 1 % (um décimo por cento) do valor contratual por dra de atraso na 
colocaçao de placas conforme modelos fornec1clo · pt.:1� contr·ll,inle que dc?verno ser 

colocadas na obra ern ate 1 O (dez) dias contados n parl11 da data ele inicio da(s) obra(s), 

d) Multa de 1 % (um por cento) do valor contratual qu indo por açao omissão ou 
negligência a contratada infringir qualquer das demars obr 1gações contratuais, 

e) Multa de 1 % (um por cento) do vnlor contratual quando a conlratnda não disponlb11iz.m 
os veículos maquinas e equipamentos na obra, 

f) Multa de 1 0% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada ceder o Contrato, 

no todo ou em parte a pessoa fisrcn ou Jur1d1cn, scrn ,1utorrzaÇél0 do contratante aevendo 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUN DA - DO FORO. 

12 . 1  Fica eleito o foro da Comarca de Vigia, com exclusão de qualquer outro, para dirimir 

as questões decorrentes do presente Contrato. 

1 2.2 E por estarem assim de acordo, firmam o presente Contrato em 03 (três) vias de 

igual teor e forma para que produza seus efeitos legais. 

Vigia de Nazaré-PA, de de 20 ---- ----- ---

MUNICIPIO DE VIGIA DE NAZARÉ 
CONTRATANTE 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATADA 
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ANEXO l i  
MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA --

(Papel timbrado licitante) 

Vigia de Nazaré-PA, de de 20 ---- ----- ---

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ - PMVN 
Rua Professora Nõemia Belém n.0 578 

NESTA 

ATT: COMISSÃO P ERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Em atendimento ao CONVITE nº 006/2017- CPL/PMVN, que objetiva a Contratação de 
Empresa para execução dos serviços Reforma da Ponte de Arapiranga, no Município 
de Vigia de Nazaré, Estado do Pará. Apresentamos nossa proposta nas seguintes 
condições. 

01) - Preço Global R$ ______ ( POR EXTENSO) 
02) - Prazo de Execução· __ dias, 
03) - Prazo de Validade __ dias 
04) - Condições de Pagamento· 

Na oportunidade, declaramos submissão aos termos expressos no referido Convite 
e seus anexos. 

Atenciosamente, 
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L 
ANEXO Ili 

_ __ ____ D_E_CLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 
(Em Papel Timbrado da Empresa) 

Declaramos para fins de participação no convite nº __ /20 __ /CP L-PMVN , que v1s1tamos 

o local da obra, onde efetuamos o levantamento de todos os dados necessarios para a 

apresentação de nossa proposta financeira. 

Vigia de Nazaré-PA, ___ de de 

Assinatura do Proponente 
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_
_

_
_

________ 
e_-_m

_
a
_
il: sefin vigia@hotma1l.com 

_ _ _ _ � 
ANEXO IV 

TERMO DE IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENI_ANTE 
...._ __________ _ 

(Papel timbrado licitante) 

Dados pessoais do(s) representante(s) e/ou procurador(es) da futura contratada 

NOME . 

NACIONALIDADE. 

ESTADO CIV IL : 

PROFISSÃO · 

RG 

CNPF 

DOMICILIO . 

CIDADE 

UF · 

Licitante· ----------------

Assinatura do licitante. -----------

Vigia de Nazaré-PA, ____ de ____ de 20 __ _ 
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