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Prefeitura Municipal de Vigia ,ge Nazaré 
Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95 

EDITAL 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 - CPL/PMVN 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA, inscrita no ·CGC/MF nº 05.351.q06/0001-95, 
com sede na Rua Professora Noêmia Belém, nº 578, bairro Centro, neste município, 
através da Comissão Permanente de Licitação - CPL designada pela Portaria nº 

186/2017, datada de 19/06/2017, torna público que .. realizará licitação para contratação· 
de empresa especializada na execução · de obras civis, de acordo com as 
especificações contidas neste EDITAL e seus ANEXOS, no dia 27/07/2017 as 1 0hs, na 
Sala da CPL da Prefeitura Municipal de Vigia, localizado junto ao Paço Municipal, 
modalidade TOMADA· DE PREÇOS, . do tipo MENOR · PREÇO, em regime de 
empreitada oor preço unitário e por item, fundamentada na Lei Federal N.º 8.666, de 
21.06.1993, alterada pela Lei n.º 8.883, de 08.06.94, Lei nº 9.032, de 28.04.95, e a Lei 
nº 9.648, de 27.05.98. 

01 - DO OBJETO 
1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresas especializadas 
na execução de serviços de Reforma _Geral da EMEF Gracila Cardoso, loc"'lizada 

. - . 
no município de Vigia de· Nazaré, é conforme .Projetos, Planilha Orçamentária, 
Especificações, e Normas Técnicas constantes dos anexos desta TOMADA DE 
PREÇOS, que são partes integrantes e indivisíveis do presente instrumento 
convocatórias. 

02 - DO PRAZO 
2.1. O prazo de execução dos serviços será: 180 dias. 

ITEM 
ÚNICO 

NOME DA UNIDADE E ENDEREÇO 

Reforma Geral da EMEF Gracila Cardoso, localizada 
no município de Vigia de Nazaré. ---

PRAZO DE 
EXECUÇÃO 

(em dias corridos) 
180 



' }W l 
G/ =L 

Prefeitura Municipal de Vigia pe Nazaré. 
Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.789-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95 

03 - DO VALOR MÁXIMO 
3.1. O valor global máximo estimado para a presente licitação será de R$ 394.770,53. 

. , 

(Trezentos e Noventa e Quatro Mil Setecentos e Setenta Reais e Cinquenta e Três 
Centavos). 

· 04 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1. Os recursos para cobrir as despesas com a presente licitação cdrrerão por conta 
da dotação orçamentária: 

SECRETARIA MUNICIPAL D� EDUCAÇÃO 
12 361 0012 1.041 - ºAMPLIAÇÃO E RESTAU_RA9ÃO DE UNIDA�E ESCOLARES 
DO ENSINO FUNDAMENTAL. 
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 

05 - DA ABERTURA: DIA, HORA e LOCAL 
5.1. A abertura dos envelopes relativos ás propostas e à habilitação será efetuada da 

seguinte forma. 

5.1.1 No dia 27/07/20�7 às 10hs recebimento e abertura qos envelopes contendo as· 
propostas d� preços, documentação de habilitação. que deverão s�r entregues em 
envelopes separados e fechados. 

5.1.2. Endereço para a entrega e abertura dos envelopes: Sala da CPL da Prefeitura 
Municipal de Vigia de Nazaré, localizado junto ao Paço Municipal. 

�-
5.2. Não havendo expediente na data marcada, a reuí.lião será realizada no primeiro dia 
útil subsequente, mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ·ou qualquer 
outro fator ou fato imprevisível. 

6 - DA PARTICIPAÇÃO 

6.1. Poderá participar desta licitação qualquer· empresa nacional e/ou . estrangeira, 
legalmente estabelecida, especializada no ramo de atividade compatível com o objeto 
da presente TOMADA DE PREÇOS e que apresente, no que couberem, todos os 
documentos exigidos neste Edital, referente à fase de habilitação; 

6.2. O credenciamento ·se dará com a entrega: 

6.2.1. Da Procuração Pública ou Particular com Firma reconhecida em cartório 

141.t##=t;a-),t-ms@ 
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competente e/ou Contrato Social, credenciando um único representante legal a 
manifestar-se em qualquer fase desta licitação, em nome da empresa, devendo· para 
tanto, juntar fotocópia da cédula de identidade do mesmo, e exibir o original para 
conferência, ficando a licitante obrigada a acatar as declarações de seu preposto, 
devendo, preferencialmente, comparecer à sessão de abertura dos envelopes. 
"Documentação" e "Propostas". 

6.2.2. Caso a representação se faça por diretor ou sócio de firma, fica dispensada a 
apresentação do documento referido no subitem 6.2.1 devendo ser comprovada a 
condição de representante legal através dos Estatutos ou Contratos Sociais e suas 
alterações posteriores .. 

6.3. Não poderão participar direta ou indiretamente da licitação: 

6.3.1. Empresas licita·ntes que, dentre seus dirigentes, diretores, sócios, responsáveis 
ou técnicos, haja servidores da Prefeitura Municipal de Vigia; 

.. 
6.3.2. Empresas em processo de falência, concordatárias, ou consideradas inidôneas 
por orgaos ou Entidades da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou 
do Distrito Federal; 

6.3.3. A Empresa que tiver contrato rescindido por inadimplência ou suspensa de licitar. 
com o Estado do Pará. -

.. 
6.3.4. Empresas consorciadas, sob nenhuma forma. 

07- DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA 
PROPOSTA .. 

7.1. As licitantes concorrentes deverão apresentar a documentação e propostas em 
envelopes fechados· e distintos, endereçados à SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA/COMISSÃO PERNAMENTE DE 
LICITAÇÃO - CPL, mencionando o número da TOJYIADA DE PREÇOS e identificando· 
os envelopes com a razão social do proponente, conforme o seu conteúdo, com as 
seguintes indicações: 

a)ENVELOPE N.0 01 - DOCUMENTAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL:.DE INFRAESTRUTURA E 
URBANISMO - SEINFRA/CPL/PMVN 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
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7.2. Os envelopes de "Propostas" deverão ser apresentados de forma distinta e 
individual para cada item quantos foreíl'} os itens em que a concorrente irá p�rticipar,. 
mencionando o número da TOMADA DE PREÇOS·-e identifi'cando os envelopes com a 
razão social do proponente, bem como o número do referido item conforme o seu 
conteúdo, com as seguintes indicações. 

b)ENVELOPE N. 0 02 - PROPOSTA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E 
URBANISMO - SEINFRA/CPL/PMVN 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA FINANCEIRA 
RAZÃO SOCIAL DO PROJ:>ONENTE 

7.3. Os envelopes de documentação e proposta encaminhados à Entidade de Licitação 
após a data e horário fixado no presente Edital, serão devolvidos, ainda fechados, aos. 

. ' 

respectivos remetentes·. 

08 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Envelope n.0 1 ) 
O envelope nº. 01 deverá conter os documentos a seguir discriminados: 

8.1. Relativamente à sJtuaçãó jurídica:· 

8.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

8.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,. 
acompanhado dos documentos de eleiçã'o de seus administradores; 

8.1.3. Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no Paf s, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

8.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de investidura ou nomeação da diretoria em exerclcio. 

8.1.5. A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do 
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006, deverá ser 
comprovada mediante apresentação da seguinte do_�umenta9ão: 

1 - Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei nº 9317/96. 

a) Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da 
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Receita Federal. 

b) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver 
nenhum dos impedimentos previstos do§ 4° do Artigo 3° da LC 123/06; 

li - Empresas não optantes pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei 
9317/96: 

a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício - ORE 
comprovando Ter receita bruta qentro dos limites estabelecidos nos inc_isos I e. 
li do Artigo 3° da LC 123/06; · 

b) Cópia da Declaração de Informação Econômico - Fiscais da Pessoa Jurídica -
DIPJ e respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balanço e a 
ORE. 

e) Comprovante de inscrição e situação. cãd_astral no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica - CNPJ; 

d) Cópia do contrato social e suas alterações. 

8.2. Documentação Relativa à Regularidade Fisc�I: 
. . 

8.2.1. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério 
da Fazenda (CNPJ-Mf); 

8.2.2. Prova ce regularidade re_latíva a Certidão ao FGTS; 

8.2.3. Certidão Negativa de Débitos - CND, junto ao Instituto Nacional de. Seguridade 
Social - 1 NSS; 

8.2.4. Prova de regularidade com as fazendas: Federal, Estadual e Municipal, por meio 
da apresentação de Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa,. 
comprovando sua regularidade com a · Fazenda -Federal, · Estadual e Munidpal, do 
domicílio fiscal da Filial, em caso de empresas de outros Estados, e da Matriz em caso 
de empresas tocais ou de empresas de outros Estados sem filial no local da licitação. 

8.2.5. 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 regulàridade .fiscal, mesmo que esta aprese·nte alguma restrição; 

8.2.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado, às mesmas, o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 
ao momento em que o proponente foi declarado o vencedor do certame, prorrogável 
por igual período, a . critério da Administração Pública, . para a regularização da· 
documentaç�o. pagamento ou parcelamento do .

. 
qébito, e emissão de eventuais 
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certidões negativas ou positivas com efeito de certid�ão negativa; 

8.2.7. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
Artigo 81 da Lei Federal nº. 8 .666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

8.3. Documentação Relativa à Qualificação-Econômica Financeira 

8.3.1 Certidão negativa de falência expedida pelo cartório distribuidor cível do juízo da 
sede da empresa licitante; 

8.3.2 Certidão Simplificada expedida por Ju.r:ita Comercial ou Cartório d� registro de 
Títulos e Documentos, atestando capital mínimo de 10% (dez por cento), do valor da 
obra. 

8.3.3 A empresa licitante deverá recolher, a título de caução de garantia de proposta, o. 
percentual de 1 % (um por cento) do valor da obra, ·e que compõem esta TOMADA DE 
PREÇOS. Esta caução poderá ser feita em qualquer ·das modalidades previstas na Lei 
8.666/93, em seu artigo 56, §1 °a fim de proteger a Entidade de Licitação contra atos ou 
omissões das Licitantes . A Licitante deverá entregar na sala da Comissão de Licitação 
da PMVN, até o dia 20/07/2017, até às 12hs, o comprovante de caução de Garantia de 
Proposta de 1 % (um por cento) do valor da obra e que compõem esta TOMADA DE· 
PREÇOS, sob pena de. inabilitação. ·· · 

8.3.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

8.3.5. Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de· 
cópia autenticada por tabelião de notas ou por méin.bro da Comissão Permanente de 
Licitação. 

8.3.6. As empresas estrangeiras não estabelecidas no Brasil terão que anexar: 
a) Comprovação, pelos meios usuais no país de origem da Licitante, de sua 
regularidade jurídico/fiscal documentos e.quivalentes, autenticados pelos 
respectivos consulados ·e traduzid-os por tradutor juramentado, devendo a ter 
representação legal no Brasil, com poderes expressos, para receber citação e 
responder admin.istrativa ou judicialmente; 
b) Demonstrativos financeiros e contábeis, a fim de comprovar que a Licitante tem 

a capacidade financeira necessária para executar o Contrato; 

e) A Entidade de Licitação reserva-se o direito de solicitar cópias dos documentos 
constitutivos da licitante a fim de confirmar a sua nacionalidade. 

8.4. Documentação Relativa a Qualificação Técnica 
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8.4.1. CERTIDÃO DE REGISTRO DO CREA, de sua respectiva região, com validade à 
data de apresentação da proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados 
cadastrais e contratuais. No caso de l icitantes domicil iados em outros Estados, o 
Certificado de Registro emitido pelo CREA da respectiva- região de origem · deverá 
conter o visto do CREA-PA, somente quando da assinatura do  Contrato (av�rbação). 

8.4.2. Certidão de Registro e Quitação do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo- CAU da empresa 
licitante. No caso de empresas. licitantes não serem registradas/inscritas no CREA/CAU . 
do Estado do Pará, deverão ser providenciados os respectivos vistos destes · órgãos 
reg ionais por ocasião da assin·atura do contrat.o; 

8.4.3. Comprovação, através de declaração ou cópia de contrato, da l icitante de 
possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega das propostas, 
profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 
competente, detentor - de atestado de ·responsabilidade técnica-ART ou registro de 
responsabilidade técnica- RRT fornecido pqr pessoa jurídica de direitq público ou 
privado, acompanhado do certificado de Acervo Técnico, expedido pela entidade 
profissional competente, comprovando aptidão para desempenho de execução de obra 
ou serviço de características semelhantes ao objeto da l icitação, limitadas estas 
exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da  
licitação. 

8.4.4. Comprovação da empresa de aptidão 'para desempenho de atividade pertinente 
e compatrvel em caré!cterísticas, quantidades e prazos com o objeto da licitação, em 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, o que se fará através 
de Atestado fornecido por pe�soa jurídica de d ireito público ou privado em nome da . 
EMPRESA, devendo constar a execução de no mínimo 50% referente ao item de 
maior relevância constante neste Edital. 

8.4.5. Atestaoo de visita técnica 
a) A visita técnica não é obrjgatória e não inabi l ita a l icitante, desde que a -

mesma apresente uma Declaração d e  que cumpri todo o' requisito discriminado na 
Plani lha orçamentária; 

b) A Empresa pode expedir declaração de vistoria assinada pelo responsável 
técnico da empresa. 

8.4.6. Serão consideradas inabil itadas- as licitar:i.tes que. deixarem de apresentar· 
qualquer um dos documentos exigidos acima. 

8.4.7. A l icitante que for isenta do cumprimento de alguma das exigências habil itatória, 
deverá apresentar cópia autenticada do ato ou Decreto ou publicação em imprensa 
oficial, concedendo a isenção; 

8.4.8. Os documentos referidos nos subitens . anteriores deverão ser apre$entados em 

ca .t&#@,; •1 ."t-�a ,.,.,1 
ÇJdode para t 'aos/ 
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FOTOCÓPIAS, exceto fax, as quais só terão validade se autenticadas por cartório 
competente ou por membro da Comissão Permanente -de Licitação, mediante a 
apresentação dos documentos originais; Caso não compareça ao ato de abertura o 
representante legal da empresa, somente o preposto, devidamente credenciado, 
poderá manifestar-se na licitação. 

8.5. Documentação Relativa � Regularidade Trabalhista 

8.5.1. Certidão Negativa de Débi tos Trabalhis tas - CNDT, nos termos do.Título VII-A, 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº. 5.452, de 1 º de 
maio de 1 943 (Lei nº. 1 2.440, de 07 de junho de 201 1  ) .  

8.5.2. Declaração da Empresa de que ,não possuem em seu quadro, trabalhadores. 
menores de 1 8  anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 1 6  anos, em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 1 4  anos, ·conforme dispõe 
o inciso XXXI I I  do Art. 7° da Constituição Federal. 

8.6 Apresentar DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
IMPEDITIVO DE SUA HABILITAÇÃO, atestando a inexistência de circunstâncias que· 
impeçam a empresa ·de participar do processo · Iicitatórió, nos termos do modelo 
constante do Anexo Ili deste Edital, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou 
procurador da Licitante, com o número da identidade do declarante. 

8.7 Os documentos emitidos pela I NTERNET, somente terão validade se apresentarem 
o código de conferêncic;1 .  

8.8. Os documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação 
do proponente. Os documentos que não possuírem prazo de validade, somente serão 
aceitos com data não excedente a 90 (noventa) dias, da expedição, ressalvada a 
hipótese da licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao 
convenciorado, mediante juntada da norma legal pertinente .. 

09 - DA PROPOSTA ( Envelope n.º 02) 
9.1. As propostas deverão ser apresentadas digitadas em papel timbrado da firma 
proponente em 01  (uma) via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente 
datadas e assinadas, pelo representar:ite legal da empresa fazendo referência ao . 
número e modalidade da licitação; 

9.2. Não serão consideradas as propostas enviadas via e-mail, telegramas oü fac
s ímile; 

9.3. Na proposta deve constar: 

9.3.1 .  Nome, razão social, endereço da empresa e número do Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas, no Ministério da Fazenda - CNPJ do Ministério da Fazenda; 

•®al##§hi6lalã�.-C;;] 
Cidade Pª"º t c/0$./ 
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9.3.2. Nome RG, CPF, endereço residencial, estado civil e nacionalidade do 
responsável pela assinatura do Contrato; 

9.3.3. Número da conta corrente, da agência e do banco" em que será efetuado o 
pagamento. 

9.4. Deverão constar no envelope proposta, os seguintes documentos: ANEXO IV -
DECLARAÇÃO DE CON FORMIDADE; ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO 
F INANCEIRO; ANEXO VI - COMPOSIÇÃO DE ENCARGO� (HORISTAS) ou ANEXO · 
Vil - COMPOSIÇÃO

. 
DE ENGARGOS (MENSÁll�TA); ANEXO VIII - RESUMO 

F INANCEIRO; ANEXO IX - PLANILHA OE· PREÇOS e ANEXO X COMPOSIÇÃO 
UN ITÁRIO DE PREÇOS DEMONSTRANDO A QUANTIDADE DE MATERIAL, MÃO DE 
OBRA ENCARGOS ' E BOI EMITI NDOS OS ITENS DA PLAN ILHA, ANEXO XI 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA, devidamente 
assinados, cujos modelos fazem parte deste EDITAb; 

9.4.1. O preço unitário e total dos itens grafado em algarismos e, preço global da 
proposta em algarism_os e por extenso. O valor da referida Tomada de Preços deverá 
ser cotado em moeda nacional e com 02 (duas) casas decimais, ficando estabelecido 
que em caso de divergência, prevalecerá o último. 

9.4.2. O prazo de validade da proposta será de 1 80(cento e oitenta) dias, _contados da 
data da abertura dos envelopes - habil itação (envelope nº 01 ) .  

9.4.3. O prazo d e  execução dos serviços será de 1 80(cento e oitenta dias). 

9.4.4. Cronograma físico-financeiro, não· se admitindo parcela na forma de pagamento 
antecipado, sempre que possível acompanhado dos critérios para mer.isuração de 
obras que estão anexos à Plani lha de Quantitativos. 

9.4.5. Deverão ser incluídas nas propostas todas as despesas que incidirão no preço 
oferecido, tais como: i mpostos, taxas, fretes, seguros e obrigações sociais, sendo de · inteira responsabilidade da l icitante os encargos trabalhistas, previde�ciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato, be·m como qualquer custo que não 
tenha sido incluindo em sua plani lha de quantitativo. 

9.4.6. Em nerhuma hipótese e sob qualquer fundamento serão aceitas propostas após 
à hora fixada para o i niçio da licitação. 

9.4.7. O preço deve ser global, fixo e i rreajustável com orçamento discriminado 
conforme plani lha de quantitativos; 

9.4.8. A composição do B .0 . I . (Bonificações e Despesas I ndiretas), constando de todos 
os itens que a compõem com seus respectivos percentuais . . 

G,tã4ãhiª1,t�§I.fill 
_ Cidade par� -t o�/ 
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9.4.9. Composição de custos unitários constando obrigatoriamente os quantitativos de 
material e mão de obra, bem como os percentuais adotados para os encargos sociais e 
BOI, que serão objeto de análise da Comissão Permanente de Licitação, para se 
identificar o licitante vencedor do certame. 

9.4.1 o. Os salários dos empregados envolvidos diretamente· na execução dos serviços 
deverão obedecer obrigatoriamente ao piso s�larial da categoria da região . . 

9.4.11. A empresa licitante não poderá sob pena de desclassificação modificar em sua 
proposta as unidades, assim como as quantidades previstas na Planilha de Preços 
(ANEXO X) fornecida pela SEINFRA. 

9.4.12. A empresa enquadrada como EPP-ME, deverá apresentar Declaração de órgão 
oficial mostrando a validade de seu enquadramento como EPP-ME - Empresa de 
Pequeno Porte / Micro-empresa, inclusive a relação de montante do ano anterior, 
abaixo do limite estabelecido pela lei. Não podendo ultrapassar a· receita bruta anual de 
R$ 3.600.000,00 (novo limite a-partir de jç3neiro/2012). 

i 1 O - DO PROCEDIMENTO 
10.1. Os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, na reunião de abertura, 
obedecerão aos trâmites abaixo estabelecidos: 

1 0.1 .1 .  No local, dia e hora previstos no presente Edital,- a Comissão receberá os 
envelopes contendo a documentação (envelope N.0 0-1), os quais serão abertos ante os 
representantes das Licitantes, recolhendo os envelopes com as propostas (envelope n.º 
02), que poderão ser abertos imediatamente após a fase de habilitação, desde que haja 
renúncia expressa ao direito de interpor recurso por parte de todas as Licitantes, 
devidamente registrada em ata. 

1 0. 1 .2. Será lavrada ata circunstanciada . .da reunião, onde consta rã.o todas as 
ocorrências, que será assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação 
e pelas Licitantes que-participarem da reunião. 

10.2. As decisões quanto à habilitação s�rão publicadas no Diário Oficial da União. 

10.3. Após o Presidente de a Comissão declarar encerrado o prazo para -recebimento 
dos envelopes, com os documentos de habilitação e com as propostas, nenhum outro 
poderá ser recebido. 

1 0.4. A Comissão inabilitará o Licitante e desclassificar.á as propostas que não ·  
contiverem as informações requeridas nos itens· 7 e 8, respectivamente, ou que 
contrariarem este Edital. 

10.5. Quando todas as Licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas, aplica - se o art. nº. 48 § nº. 3, a Entidade de Licitação deverá fixar 
aos Licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a�_resentação de nova documentação · 
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ou de outras propostas, escoimadas das causas que determinaram a inabil itação ou a 
desclassificação. 

1 0.6. A critério da Comissão de Licitação, não serão considerados motivos para 
inabi litação ou desclassificação as simples omissões formais, na documentação ou 
proposta, que sejam irrelevantes, não prejudiquem o perfeito entendimento da proposta 
e não comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo 
licitatório. 

1 1  - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
1 1 . 1 .  O julgamento das propostas dar-se-á pelo tipo de licitação "menor preço unitário 
e por item". 

1 1 .2. Serão desclassifiçadas as propostas: 

1 1 .2. 1 .  Que a juízo da Comissão de Licitação não atenderem aos reqúisitos desta 
TOMADA DE PREÇOS, bem como, aquelas cujos preços sejam baseados em moedas 
estrangeiras ou nas propostas de outros concorrentes, inclusive com oferecimento de 
redução sobre o menor preço ou vantagens não previstas; 

1 1 .2.2. Que apresentarem preços manifestamente - inexeqülveis e impraticáveis no 
mercado ou em condições irrealizáveis, constantes do valor global do memorial 
descritivo; 

1 1 .2.3. Que apresentarem valor unitário excessivo ou global superior ao limite . 
estabelecido no item 3:1  deste edital, 

1 1 .2.4. Serão considerados preços unitários (itens do resumo orçamentário) excessivos 
os que ultrapassarem o estipulado na planilha orçamentária do Projeto Básico. 

1 1 .3. Observadas às condições acim.a a Comissão de Licitação classificará as . 
propostas em ordem · de menor preço. Será vencedor ó l icitante que apresentar 
proposta de acordo com as especificações do edital e ofertar menor preço, (tipo de 
l icitação menor preço unitário e por item); 

1 1 .4. No caso oe igualdade entre duas ou mais propostas a Comissão de Licitação 
procederá ao desemp�te considerando como critério o sort�io, em ato público, para o ·  
qual todas a �  licitantes serão convocadas, sendo .vééi�do qualquer outro processo; 

1 1 .5. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
Microempresas e empresas de pequeno porte; 

1 1 .6. Entende - se por empate aquelas-situações §!m que as propostas apresentadas · 
pelas Microempresas e empresas de pequeno porte .sejam iguais ou até 1 0%(dez por 
cento) superior ao melhor preço; 
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1 1 .7. No caso de empate em duas ou mais própostas proceder-se-á da seguinte forma: 

1 1 .  7 . 1 .  As Microempresas ou empresas de pequeno porte mais bem classificadas 
poderão apresentar propostas de preços inferiores àquela considerada vencedora do 
certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

1 1 .7 .2 .  Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou empresa de pequeno porte, 
na forma do sub item 1 1 .7 . 1  deste edital, serão convocados as remanescentes que por 
ventura se enquadrem na hipótese dos itens 1 1 .5 e 1 1 .6 deste edital, na ordem 
classificatória, para o exercício.do mesmo direito; 

1 1 .7.3. No caso de equivalência dos valor�s apresentados pelas micro.empresas e 
empresa de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 1 1 .5 

deste edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

1 1 .  7.4. Na hipótese da não çontratação· nos termos previstos no item 1 1 .  7, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

1 1 .7.5. A Microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após 
o encerramento dos la�ces, sob pena de. preclusão; 

1 1 .8. O disposto subitem 1 1 .7 e seus subitens some.nte se aplicarão quando a melhor 
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 
porte. Nesse caso o empate entre duas ou mais propostas, e não havendo lances, será 
efetuado sorteio em ato público, com a participação de todas as licitantes. 

. -
1 1 .9. Verificando-se divergências entre o preço unitárjo e o total do item, prevalecerá o 
primeiro e entre o valor em algarismo e o valór por extenso, prevalecerá esre último; 

1 1 .9.1 . No caso dé erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade 
correspondente, o produto da multiplicação será retificado, mantendo-se ina lterados o 
preço unitário e a quantidade; 

1 1 .9.2. No caso de erro de adição, a soma será retificada, mantendo-se in.alteradas as 
parcelas; 

1 1 .1 O . Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar esta TOMADA DE PREÇOS. 
por irregularidade na aplicação da lei devendo protocolar o · pedido até 05 (cinco) dias 
úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes. 

1 1 . 1 1 .  Decairá do direito de impugnar os termos do edita l de licitação perante a 
Administração, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 
abertura dos envelopes com as propostap em TOMADA DE PREÇOS, hipótese .em que-
tal comunicação não terá efeito de recurso. •· · 
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1 1 .1 2. A impugnação feita tempestivamente pela licitante nêo a impedirá de participar 
do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente; 

1 1 .13. A inabi litação da l icitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 
subseqüentes. 

" 

1 1 .1 4 .  Reserva-se a Comissão de Licitação o direito d.e rejeitar todas as propostas, bem 
como propor a revogação ou anulação, sem que caiba qualquer indénização ou 
reembolso de despesas aos participantes. 

11 .1 5. A decisão da Comissão somente será considerada definitiva após homologação . 
e adjudicação pela Autmidade Superior. 

. .  . 
11.16. O resultado desta TOMADA DE PREÇOS será public_ado no Diário Oficial da 
União; 

1 1 . 1 7. É facultada a comissão .de licitação ou autoridade superior em qualquer fase da . 
licitação, promoção de· dil igência destinâda a esclarecer ou· complementar a instrução 
de processo, vedada a retfrada ou inclusão de todo e qua lquer documento ou 
informação constante da proposta; 

1 2  - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

12.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, conforme medições emitidas pela 
Fiscalização da obra, e faturas devidamente atestadas, mediante a apresentação da 
documentação abaixo relacionada: 

1 2.1.1 .  Boletim Mensal da ·Medição, · devidamente aferida pela Fiscalização da 
SECRETARIA MUNICIPAL· DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO 
SEINFRA/PMVN, com a percentagem física executada obedecendo ao crónograma de 
entrega da obra . 

·I 

1 2.1.2. Relação nominal de todos os empregados que trabalham na execução das . 
obras, com as respectivas datas de admissão; 

. .  
12.1 .3. Comprovante dos pagamentos de seus salários referente a o  mês 
imediatamente anterior ao pagamento das faturas; 

12 . 1 .4 Comprovante do recolhimento dps parcelas referentes ao I NSS e FGTS dos 
trabalhadores da obra; 

12.1 .5. Termo de rescisão contratual com a quitação das parcelas trabalhistas, no caso 
de dispensa do empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado 
perante a Justiça do Trabalho, onde conste expressamente a exclusão da 
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SEINFRA/PMVN; 

12.1.6. O último pagamento só será efetuado mediante a apresentação pela licitante 
vencedora das guias de recolhimento do ·FGT�, baixa do registro da obra junto ao INSS 
(CND) e Terrro de Recebimento Definitivo da Obra, expedido pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUT U RA E URBANISMO - SEINFRA/PMVN; 

12.2. O pagamento dos serviços prestados a Prefeitura Municipal de Vigia, somente 
será efetuado mediante crédito em conta corrente aberta no Banco do Estado do Pará 
S/A - BAN PARÁ, conforme · disposto no Decreto Estadual 877 /2008 e .  a I nstrução 
Normativa O 1 8/2008. 

13 - DOS RECURSOS 
13.1. Das decisões da �omissão de Licitação, caberá recurs.o, por escrito, devidamente· 
fundamentada, ficando o resultado da licitação .

. 
condicionado ao seu julgamento, 

conforme art. 109 da Lei Federal n .0. 8.666/93; 

13.2. Os recursos referentes a habilitação ou inabilitação de l icitantes e ao julgamento 
das propostas terão efeito suspensivos. 

. -
l 14 - DA GARANTIA DE PROPOSTA E EXEÇUÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS i 
14.1. A Licitante deverá entregar na sala da Comissão de Licitação, até o dia 
20/07/201 7  até às 1 0hs, sob pena de inabilitação, o comprovante de caução de 
Garantia de Proposta de 1 ¾ (um por cento) do valor da obra e que compõem esta 
TOMADA, recebendo da mesma comissão um recibo comprovando tal caução, o qual . 
fará parte do envelope· n. 01  � Documentação, sob" pena de inabi l itação. Esta caução 
poderá ser feita em qualquer das modalidades previstas na Lei 8.666/93, em seu artigo 
56, § 1 º, a fim de proteger a Entidade de Licitação contra atos ou omissões· das 
Licitantes arrolados abaixo: 

1 4.1.1. Caso a Licitant� retire sua proposta durante o períopo de validade definido no · 
Edital a mesma perderá os d i reitos de assinatura Cóntratual .  

14.1.2 Se a Licitante vencedora deixar de assinar o Contrato ou não apresentar a 
Garantia de Execução Contratual a contratante convocará através de ofício a empresa 
que ofertou o 2° menor preço no certame. 

14.1.3 O depósi:o indicado no subi tem 14.1 deverá obedecer ao seguinte: 
a) Caução em dinheiro (moeda corrente) deverá ser depositada na Conta. Conta 
Corrente nº 6�18-5, Agência nº 3629-3, Banco do Brasil em favor da 
PMVN/CAUÇÃO/GARANTIA DE PROPOSTNLICITAÇÃO; 

b) Caução em fiança bancária e seguro-garantia. 

14.2. A Garantia de Proposta das Licitantes não vencedoras ser-lhes-á restituída no 
prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da homologação da adjudicação. A 
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Garantia de Proposta das Licitantes inabilitadas ser:lhes-á restitu ída no prazo de 30 
(trinta) dias c:mtado a partir do encerramento da fase de habilitação; no caso de 
interposição de recurso o prazo de devolução será contado a partir do julgamento 
definitivo dos recursos. 

1 4.3. A Garantia de Proposta da Licitante vencedora será liberada quando assinado o 
Contrato, mediante apresentação da Garantia de Execução Contratual. 

14.4. Para ass natura do Contrato as l icitantes vencedoras deverão apresentar garantia 
representada pelo recolhimento do valor correspondente ? 3,5% (três e meio por· 
cento) do valor global do contrato, optando pelas .séguintes modalidades: . . 

a) 
Caução em d inheiro, caso em que a licitante vencedora deverá depositar na 
Conta: Conta Corrente nº 6318-5, Agência nº 3629-3, Banco do Brasil em 
favor de PMVN/CAUÇÃO/LICITAÇÃO; 

b) Fiança Bancária; 

e) Seguro-Garan.tia , na forma da legislação específica. 

14.5. Qualquer que seja a modalidade ·escolhida pela Licitante, deverá ser entregue, 
no ato da assinatura do Contrato, o respectivp comprovante ao Núcleo de Contratos e 
Convênios - PMVN. 

1 4.6. A Garantia de Execução será liberada e restitu ída pela Entidade de Licitação à 
Licitante no p azo de até 30 (trinta) �ias do efetivo cumprimento das obri_gações . 
contratuais. 

15 - DAS OBRIGAÇÕES E PENALIDADES: 
15.1. A licitante vencedora fica sujeito às disposições dos art. 86 e 87 da lei nº 8.666/93; 

1 5.2. À licitante vencec;Jora que se tornar inadimpl�_nte pela. falta de execução total ou ·  
parcial das  obrigações objeto do contrato, será aplicada uma ou  mais das seguintes 
penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa; 

c)Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento ·de contratar 
com a Administr.ação, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração .  
Pública e consequentemente o can·celamento ·do Registro Cadastral, divulgado na 
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Imprensa Oficial , após ciência ao interessado. 

15.3. As multas por inadimplência terão o seguinté valor, no .caso de formalização do 
contrato: 

a) Multa de até 0,50% (cinquenta centésimos percentuais) por dia útil sobre o 
valor global do contrato, até o período máximo de 30(trinta) dias úteis; 

.. 
b) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato após esgotado o 

prazo fixado no subitem anterior. 

15.4. Não serão aplicadas multas decorrentes de casos fortuitos . ou força maior, desde 
que sejam devidamente compr9vados; 

15.5. O valor da multa poderá ser desc.ontado do pagamento do faluramento 
apresentado pela licitante, quando o valor da garantia da execução contratual não for 
suficiente; 

15.6. A aplicação das multas . deverão se concretizar após comunicação por escrito , .  
dirigida à licitante infratora, resguardando-se o direito d e  defesa n o  prazo d e  os· (cinco) 
dias úteis, a contar do recebimento da notificação; 

1 5. 7. A licitante vencedora se obriga a executar os serviços de acordo com a TOMADA 
D E  PREÇOS e com as especificações contidas em anexo, que fazem parte integrante 
do procedimento, independente de transcrição e/ou traslado. 

15.8 Na recusa em assinar o contrato ou se convidada a fazê-lo não atender ao 
chamado no prazo de 05 (cinco) dias úteis caracteri�ando, assim, o inadimplemento, 
ficando ainda a l icitante vencedora sujeita as sanções aludidas nos artigos 64, 81 e 86 
da Lei Federal que rege esta licitação, garantida a prévia defesa; 

a) Em se verificándo a situação no subitem ·1 ?,8. a licitante decairá do direito à 
contratação sendo facultado a Prefeitura Municipal convocar ·as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos 
preços, ou revogar a licitação, independentemente da aplicação das sanções 
previstas neste edital; 

b) Poderá a proposta da l icitante ser desclassificada até a contrataçâo, se tiver a 
SEINFRA cqnhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone 
sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômica. Neste 
caso, poderá ser pro.cedida a convocação das licitantes remanescentes, em . 
confornidade·com o disposto na alínea a acima; 

15.9. Na inexecução. total ou parcial do Contrato, independente de rescisão ,  será 
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iniciado e instruído pela SEINFRA processo de declaração de inidoneidade da 
Contratada para licitar, contratar ou subcontratar com a Administração Pública, 
observado o disposto nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93. 

15.10. Da · responsabi lidade civil dos licitantes: ·a empresa licitante. vencedora 
responderá pelo prazo de cinco anos, pela execução da obra em sua solidez e 
segurança, com base no art. 6 1 8  do Código Civi l .  

15.11. Não poderá o l icitante . pleitear a�réscimo de preço sob a alegação de falhas, . 
omissões ou inexigibi l idade de qualquer natureza,·· bem como as decorrentes de sua 
vistoria e visita aos locais da execução dos serviços. 

15.12. A contra:ada deverá incluir todas as despesas que incidirão no preço oferecido, 
tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e obrigações sociais, sendo de inteira 
responsabil idace da l icitante os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e ·  
comerciais resultantes · d a  execução d o  ·contrato, ôem como qualquer custo que não 
tenha sido incluindo em sua planilha de quantitativo. 

16. DA FISCALIZAÇÃO 
16.1. A PREFEITURA MUN IC IPAL DE VIG IA, através da Secretaria Municipal de 
I nfraestrutura e Urbanismo - PMVN/SE INFRA designará por meio de .Portaria um 
servidor para proceder a fiscalização do objeto contratado, .conforme o artigo 67 e 
parágrafos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

16.2. A presença de fiscalização não _exclui e nem diminui a responsabilidade da .  
contratada inclusive perante terceiros, por qualquer-irregularidade. 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
17.1. O Município de Vigia através da Prefeita Municipal poderá revogar ou cancelar no 
todo ou em parte o processo, por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal · 
conduta, devendo a nulá-la, por i legalidade, de ofício o.u por provocações de terceiros. 

17.2. O Município de Vigia, por intermédio de sua Prefeita Mun icipal, reserva-se ao 
direito de não contratar nenhuma firma, mesmo que atendam as especificações desta 
TOMADA DE PREÇOS se, a seu critério, fatores até então não considerados 
recomendarem a não Gontratação de firmas, conforme disp0e o art. 49 da Lei Federal · 
n .º. 8.666/93. 

17 .3 .  Na forma da lei, o presente instrumento convocatório estará à disposição das 
firmas cadastradas ou não, que tiverem interesse em participar da licitação, devendo 
para tal, procurar a sala da Comissão Permanente de Licitação; 

1 7  .3. 1 .  As planilhas e os cronogramas orçamentários que compõem este. edital serão 
disponibilizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, no momento 
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em que este hstrumento convocatório estiver disponível. 

17.4. Na hipótese do dia programado para o recebimento da documentação e 
propostas, bem como para in fcio da abertura dos envelopes recaírem em dia (s) 
declarado feriado ou ponto facultativo e. não havendo retifiçações de convocação por · 
ofício, telegrema, circular ou publicação por quálguer outro meio, o evento será 
realizado no primeiro dia útil subseqüente no mesmo horário e local, 
independentemente de aviso ou notificação aos interessados; 

17.5. O recebimento das propostas pela CPL-SEI NFRA não implica em nenhum direito 
ou compromisso com o. proponente, além do recebi[lento das mesmas. 

17.6. A apresentação da proposta obriga o proponente vencedor ao cumprimento de 
todas as disposições çontidas nesta TOMADA e seus ANEXOS. 

17.7. A licitante deverá exaçninar detalhadamente as disposições contidas neste 
EDITAL, não sendo aeeitas alegações çe desconl:lecimento de qualquer cláusula ou 
condição. 

17.8. As especificações técnicas do presente EDITAL, nominadas sob qualquer título, 
integram o mesmo para todos os fins de direito e obrigações, cabendo, pois à licitante 
e/ou futura adjudicatária observá-las ri_gorosamente quando da elaboração _de sua. 
proposta. 

17.9. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos de acordo com as normas do 
regulamento de Licitações da Lei nº 8.666 de 2 1 /06/93, suas alterações e demais 
legislação aplicável. 

17.10. Fica eleito o foro da .Cidade de Vigia, estado do Pará, para dirimir dúvidas 
oriundas da presente Tomada de Preços. 

17.11. A Licitante que ·pretender obter esclarecimentos sobre este Edital e seus anexos 
deverá solicitá-los por escrito, por meio de carta, telegrama ou fac-símile enviado ao 
endereço abaixo até 09 dias úteis antes -da data estabeleci d.a para a apresentação das· 
propostas e serão atendidos, pela Comissão de Licitação que responderá por escrito ao 
interessado. No caso de ausência da solicitação pressupõe-se que os elementos 
constantes deste ato convocatório são suficientes, claros e precisos, não cabendo, 
portanto, posteriorme·nte, qualquer reclamação. Solicitar consultas para o seguinte 
endereço: 
Secretaria Municipal de lnf�aestrutura e Urbanismo - Comissão Permanente de 
Licitação -PA 412 - Bairro Siqueira s/nº - CEP 68780-000, Vigia de Nazaré 
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18 - AN EXOS INTEGRANTES DESTA CONCORRÊNCIA: 

ANEXO 1 - MINUTA DE CONTRATO 
ANEXO li - DECLARAÇÃO, conforme dispõe o inciso XXXIII do Art. 7° da Constituição 
Federal de 1 988. 
ANEXO I l i  - DECLARAÇÃO DE INEXIS1ÊNCIA DE FATO SUPERVENI ENTE 
I MPEDITIVO DE SUA HABILITAÇÃO 
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CONFORMIQADE 
ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO F INANCEIRO 
ANEXO VI  - COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS - HORISTAS. 
ANEXO VII - COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS - MENSALISTA 
ANEXO VII I - R ESUMQ FI NANCEIRO 
ANEXO IX - .PLANILHA DE PREÇOS 
ANEXO X- COMPOSIÇÃO UN ITÁRIA DE PREÇOS 
ANEXO XI  - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA. 

Vigia, ..!fl.:l, O -:j-
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ANEXO I 

MINUTA 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICIPIO DE VIGIA DE 
NAZARÉ, E A EMPRESA 
-----------' REFERENTE 
AOS SERVIÇOS DE 
--------.--------' 
CONFORME CLAUSULAS E CONDIÇÕES 
SEGUINTES: 

Pelo presente 1nstruménto de contrato administrativ�, de Üm lado o MUNICÍPIO DE 
VIGIA DE NAZARÉ, através da Prefeita Municipal Sr Camille Macedo Paiva de 
Vasconcelos, com sede na Rua Professora Noêmia Belém, nº 578, bai rro Centro, 
neste município, inscrita no . Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNP�) n. º. 
05.351 .606/0001 -95, b·rasileira, portadora do RG ·nº. 3328338 SSP/PA e do CPF nº 

284568258-1 6, residente e domicil iada na cidade de Vigia, neste Estado, doravante 
denominada CONTRATANTE, a Empresa ___________ com 
CN PJ/MF. nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , com sede na . . . .. . . . . . . . . . . . . .  , nº . . . . . .  , Bairro: . . . . . . . . . . . .. .  , Cep: . 

. . . . . . . . . . . . .  , Fone/Fax: . . . . . . .  : ,  e-mail : . . . . . . . . .  : . .  , neste ato representad� pelo Sr . 
. . . . .  . . .  . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . , portador da Carteira de Identidade Nº . . . .... . . . . . . . .. . . .  SSP/PA e CPF 
Nº . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . , residente e domiciliado no município de . . . . . . . . . . . . . .  , doravante 
denominada CONTRATADA, resolvem .celebrar º·· present� Contrato em regime de·  
empreitada por  preço global, fundamentada na Lei Federal Nº 8.666; de.2 1 .06. 1 993, 
alterada pela Lei nº 8.883, de 08.06.94, Lei nº 9.032, de 28.04.95, e a Lei nº 9 .648, de 
27.05. 98, e suplementarmente a Lei Estadual nº 5.416,  de 1 1 . 1 2.87 e demais legislação 
pertinente na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº . I __ .IPMVN, mediante. 

as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. O presente Contrato tem como obje·to à contratação de· empresa especializada na 
execução de obras civis de .. . .... . . ... . . . . ..... . . . . .. .  , . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . .. . . .  , . .  , conforme 
projetos, planilhas orçamentárias, especificações e normas técnicas, constantes dos 
anexos da TOMADA DE PREÇOS Nº __ / ___ , que são partes integrantes e 

•#s%##âhe8Jsl �gj[;.J 
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indivisíveis do Edital. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 
2.1 .0 valor global do presente contrato importa em R$-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .). 

2.2. Fica expressamente estabelecido que no preço constante na cláusula 2.1  estão 
incluídos todos os custos diretos e indiretos requeridos para a execução do objeto, 
constituindo-se na única remuneração devida. 

CLÁUSULA TERC EIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA· 
3.1. Os recursos para cobrir as despesas do .presente contrato correrão por conta das 
seguintes classificações orçamentárias: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
12 361 0012 1.041 - AMPLIAÇ.ÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES DO 
ENSINO FUNDAMENTAL. 
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAç;AMENTO 
4.1. O pagamento será efetuado conforme medições emitidas pela fiscalização da obra, 
e faturas devidamente atestadas, mediante a apresentação da documentação abaixo: 

4.1.1. Boletim de Medição, devidamente aferida pela fiscalização da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e Urbanismo·- SEINFRfVPMVN, com a percentagem física · 
executada obedecendo ao cronograma de entrega da.obra; 

4.1 .2. Relatório da SEFI P completo referente ao mês imediatamente anterior ao 
pagamento das faturas; 

4.1.3. Comprovante dos pagamentos de·seus salários referente ao mês imediafamente 
anterior ao pagamento das faturas; 

4.1.4. Comprovante do recolhimento das parcelas referentes ao INSS, e FGTS dos 
trabalhadores da obra; 

4.1.5. Termo de rescisão contratual com·. a quitaçã0- das parcelas trabalhistas, no caso 
de dispensa do empregado ·que trabalhava. na obra, ou termo de acordo firmado 
perante a justiça do trabalho, onde conste expressamente a exclusão da Prefeitura 
Municipal; 

4.1.6. O último pagamento só será. efetuado mediante a apresentaçã.o pela · 
CONT RATADA das guias de recolhimento do FGTS, baixa do registro da obra junto ao 
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I NSS (CND) e Termo de Recebimento Defini.tiva da Obra, expedido pela 
SEINFRA/PMVN; 

4.2. Para fins oe pagamento serão observados os procedimentos dispostos no Decreto 
Estadual nº 877, de 3 1  de março de 2008 e a Instrução Normativa nº 018 ,  de 21 de 
maio de 2008, da Secretaria de Estado da Fazenda/SEFA. 

4.2.1. A parcela da obra considerada defeituosa ou fora das especificações do projeto, 
assim como das norm.as técnicas, não será objeto de medição. 

4.3. O preço ajustado será total, fixo, definitivo e irreajustável, expresso em moeda . 
corrente do país. 

4.3.1. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários , fiscais 
e comerciais resultantes da execução do contrato. 

4.4. Nenhum pagamento será efetyado á CONTRATADA, enquanto rião for. 
comprovado o recolhimento .das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social), 
correspondentes ao mês última competência vencida, bem como apresentação da 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT vigente; acompanhando a nota 
fiscal/fatura devidamente atestada por servidor des ignado, conforme dispõe o art. 67 
da Lei nº 8.666/93, e suas modificações, ou enquanto estiver pendente de l iquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou · 
inadimplência contratual, sem que isso gere direito ·ácréscim·o de qualquer natureza; 

4.5. Após o devido processamento o pagamento será efetuado no prazo não superior a 
30 (trinta) dias, contados a partir da data final do per!odo de adimplemento de cada 
parcela, mediante a emissão de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela 
SEINFRA/PMVN; 

4.6. Aludido pagamento será creditado em riome da adjudicatária, através de ordem 
bancária indicada em Nota Fiscal, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco 
e agência, localidade, número de conta-corrente. 

CLÁUSULA QUINTA -DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1 . A CONTRATADA deverá apresentar como garantia da execução dos serviços e fiel 
cumprimento do contrato o valor de R$-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ) ,  
correspondente a 3,5% (três e meio por cento) do valor global do contrato, optando por 
uma das seguintes garantias: . 

a) Caução em dinheiro: caso em que a CONTRATADA deverá depositar na 
Conta Corrente: --------=- - Banco d o  Brasil - Agência 
_____ em favor de PMVN/CAUÇÃO/LICITAÇÃO; 

b) Fiança Bancária ;  

Oei##§ h 4*),t-�gJ t;;l 
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e) Seguro-Garan�ia, na forma da leg islação �specífica. 

5.1.1 .  Caso a garantia prestada consista em títulos da dívida pública, estes deverão ter 
sido emitidos sob a forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus 
valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

� 
5.2. A garantia será renovada sucessivamente até o término do contrato e sempre que 
seu valor seja objeto de alteração, utilizando�se para tal o [ndice Geral de Preços do 
Mercado (IGP-M), fornecido pela Fundação Getúlio Vargas. 

5.3. Qualquer que seja a fT)Odalidade escolhida pela CONTRATADA, deverá ser 
entregue, no ato da assinatura do conJrato, o respectivo ·comprovante ao Setor de 
Contratos e Convênios - PMVN. 

A Garantia de. Execução será liberada e restituída pela CONTRATANTE à 
CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias do efetivo cumprimento das 
obrigações contratuais . 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E PENALI DADES 
6.1. A CONTRATADA é responsável por todas as obrigações sociais de proteção aos 
seus profissionais, bem como todas as despesas necessárias para a execução dos 
serviços contratados, incluindo despesas com deslocamento, estadia, alimentação, 
salários, encargos sociais, previdenciários, comerciais, trabalhistas, equipamento de· 
proteção individual e quaisquer outros que fizerem necess·ários ao cumprimento das 
obrigações decorrentes deste contrato, isentando integralmente a CONTRATANTE. 

6.2 . Da responsabil idade civil da CONTRATADA: A empresa CONTRATADA responderá 
pelo prazo de cinco anos, pela execução da obra em sua solidez e segurança, com 
base no art. 61 8 do Cóçligo Civil; 

6.3.A CONTRATADA fica sujeita às disposições dos art. 86 e 87 da lei nº 8 .666/93; 

6.4.A CONTRATADA que se tornar inadimplente pela falta de execução total ou parcial 
das obrigações objeto do contrato, será aplicada uma ou mais das seguintes 
penalidades: 

a)advertência; 

b)multa; 

c)suspensão temporária de participa'r em licitação e impedimento de contratar com 
a PMVN, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d)declaração de in idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

1 § -t=t#=ii ,•,.t.�'¼::l(;;J 
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e consequentemente o cancelamentq do Registro Cadastral, divulgado na Imprensa 
Oficial ,  após ciência ao interessado. 

6.5. As multas por inadimplência terão o seguinte valor, no caso de formalização do 
contrato: 

a)multa de 0 , 50% (cinquenta centésimos percentuais) por d ia útil sobre o valor · 
global do contrato, até o período máximo de 30 (trinta) dias úteis; 

b)multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, após esgotado o 
prazo fixado no subf tem anterior. 

6.6. Não serão aplicQdas multas decorrentes d,ê casos . fortuitos ou força- maior, 
devidamente comprovado; 

6.7. O valor da mul�a poderá ser descontado da garantia de execução contratual 
apresentado pela CONTRATADA, e caso não baste, do pagamento do faturamento. 

6.8. A aplicação das .multas deverá se concretizar após· comunicação por ·escrito, 
dirigida à CONTRATADA infratora, resguardando-se o direito de defesa no _prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação; 

6.9. A CONTRATADA se obriga a executar os serviços de acordo com a TOMADA DE 
PREÇOS e com as especificações contidas no Edital, que fazem parte integrante do 
procedimento, i1dependente de transcriçao e/ou traslado; 

6.1 O. Na recusa em assinar o contrato ou se convidada a fazê-lo não atender ao 
chamado no prazo de 05 (cinco) dias úteis caracterizando, assim, o inadimplemento, 
ficando ainda a CONTRATADA sujeita as sanções aludidas nos artigos 64, 81 e 86 da 
Lei Federal que rege esta licitação, garar)tida a prévia defesa; 

a) Em se verificando a situação no subítem 6 . 1  O a CONTRATADA decairá do direito 
à contratação sendo facultado à SE IN FRA convocar as licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a 
l icitação, independentemente da aplicação das s�_nções p�evistas no edital; 

b) Poderá a proposta da licitante ser desclassificada até a contratação, se tiver a 
SEINFRA corihecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua 
regularidade 'iscai, jurídica, qualificação técnica e/ou econômica. Neste caso, poderá 
ser procedida a convocação das l icitantes remanescentes, em conformidade com o 
disposto na alínea "a" acima. 

6.11. Na inexecução total ou parcial do contrato, independente de rescisão, será 
iniciado e instruído pela Prefeitura Municipal de Vigia processo de declaração de 
inidoneidade da CONTRATADA para licitar, contratar ou subcontratar com o Município, 

•§a%##§• iª) alz�'!;j.(;;J 
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observado o disposto nos artigos 77, 78 e art. 87 da Lei 8 . 666/93; 

6.12. Não pooerá a CONTRATADA pleitear acréscimo de preço sob a alegação de 
falhas, omissões ou inexigibil idade de qualquer natureza, bem como as decorrentes de · 
sua vistoria e visita aos locais da execução dos serviços; 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO 
7.1. Compete a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, acompanharem, 
supervisionar e denunciar quaisquer irregularidades constatadas, emitir o laudo 
conclusivo sobre o objeto do presente il)strumento,. bem como atestar os documentos 
da despesa, quando comprovada a fiel e ççmeta execução do serviço para fins de 
pagamento, designando o servidor lotado nessa SE INFRA; 

7.2. A presença de fiscalização não exclui e nem diminui a responsabilidade da 
CONTRATADA i nclusive perante terceiro�, por qualquer irregularidade. 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 
8. 1 .  A vigência do presente contrato será de 1 80 dias. 

8.2 .  O prazo de execução dos .serviços �erá em até 1 80 (cento e oitenta) dias c.orridos, . 
contados a partir da data de assinatura do contrato. -· 

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO 

9 . 1 .  O presente Contrato será publicado no Diário Oficial da U nião na forma da lei .  

CLÁUSULA DÉCIMA : DO FORO 

1 0 . 1 .  O Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente contrato é o da Justiça 
Comum de Vigia/PA 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. Declaram as partes que este contrato corresponde à manifestação firial, completa 
e exclusiva do acordo entre elas celebrado. 

E, por assim estare·m de pleno acordo, a.ssinam o presente instrumento, em 
03 (três) vias, iguais teor e forma, para todos os fins. de di reito, na presença das duas 
testemunhas abaixo, que a tudo assistiram. 
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Vigia, . . . . . . . . . .  de de . . . . . . . . . . . .  . 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA 

TESTEMUNHAS: 

Nome 

CPF nº -------

EMPRESA 

Nome 

CPF nº ---------

•§dã#ãh,-la!-§!l!filt;;J 
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OBRA: 
MUNICÍPIO: 
MODALIDADE: 
DATA: 

ANEXO 1 1  

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº ___ / ___ _ 

Declaro, sob as penas da lei , que não existe em meu quadro de pessoal, 
menores de 1 8  (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos 
ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 1 6  (dezesseis) 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 1 4  (quatorze) anos. 

Vigia, de de -- ----- ----

(CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA) 

1§,{=i#=ihe*),l �êj:j[#;J 
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OBRA: 
PROJETO: 
MUNICÍPIO: 
MODALIDADE: 
DATA: 

ANEXO Ili 

(PAPEL TIMBRADO DA �!"'PRESA) 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO_S Nº _ __,:;..;__/ ___ _ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , inscrita no C. N.P.J. sob o nº 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . , c9m sede (endereço comple�c:,), em c.umprimento ao exigido na 
TOMADA DE PREÇOS nº __ / __ declara, s-ob as penas da Lei, que até a 
presente data inexist�m Fatos Impeditivos para sua Habilitação no presente Processo 

Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Vigia, __ de de ------- ----

(CARIM�O E ASSINATURA DA EMPRESA) 

.. 1.a ... liil%11iiii#ii:J:::a1:....,;§õiill!'.IIU�- 1m•!liJ ... t11a-.. �-.,. 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLACA 
DE OBRAS E PREÇOS MÁXIMOS AMISSÍVEIS. 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

OBRA: 
PROJETO: 
MUNICÍPIO: 
MODALIDADE: 
DATA: 

TOMADA DE PREÇOS Nº ___ / ___ _ 

Declaramos para os· devidos fins de classificação na TOMADA DE PREÇOS Nº 

__ / __ CPL/PMVN, que tomamos conhecimento e estamos de acordo com as 
exigências contidas n9 Edital, ao que .se refere: as Esp�cificações Técnicas e/ ou · 
Memoriais; a Placa de Obras e aos Preços Máximc;,s admissíveis, referentes a obra 
supra mencionada. 

Vigia, __ de ________ de __ _ 

(carimbo da empresa e assinatura do responsáv�I legal) 
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1 1  
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1 4  

. 1 5  

1 6  

1 7  

1 8  

1 9  

20 

2 1  

Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré 
Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-_000 - CNPJ.: 05.351 .606/000 1 -95 

ANEXO V 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

(MODELO QUE DEVERÁ SER ADAPTADO AO PERÍODO DE EXECUÇÃO DA 
OBRA) 

OBRA: 
PROJETO: MUNICÍPIO:  
MODALIDADE: DATA: 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PER1ono DE EXEC JCAO TOTAL % 
SERVIÇOS 

-

.. 

. 

PARCIAIS 
SIMPLES 
PERCENTUAIS 
SIMPLES (%) 
TOTAL 
ACUMULADAS . 
PERCENTUAIS 
ACUMULADOS( 
%) 

• § e3#â§ h i*)elã�8 C;;J 
c:Jdade. pa,-a r os./ 
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A. 1 
A.2 
A.3 
A.4 
A.5 
A.6 

A.7 

A.8 

B . 1  
B .2  

B.3 

B.4 

B.5 

C.1  

C.2 

C.3 

D.1  

ANEXO VI 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS - ( HO�ISTAS ) 

TOMADA DE PREÇOS Nº ___ ___ _ 

TAXAS DE LEIS SOCIAS E RISCOS DE TRABALHO HORISTAS 

A- Encargos Sociais Básicos % 
Previdência Social 
Fundo de Garantia por tempo de serviço 
Salário Educação 
Serviço Social da Indústria (SESI) 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) 
Serviço de Apoio a-Pequena e Média_ -· 
Empresa (SEBRAE) 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

!(Incra) 
Sequro Contra os Acidentes de Trabalho (INSS) 

B- Encargos Sociais qu� recebem as incidências de "A" 
Repouso Semanal ·e Feriados -
Auxílio-
enfermidade 
Licença-
paternidade 
1 3° .. 
Salário 
Dias de chuva/faltas justificadas/acidentes de 
trabalho/greves/ai.ta ou atraso na entrega de materiais 
ou serviços de obra/outras dificuldades 

C- Encarçios Sociais que não recebem as incidências globais de "A" 
Depósito por despedida injusta: 50% sobre [A .2:+(A .2  
x B)] (supondo apenas rescisões por despedida 
injusta). 
Férias 
(indenizadas) 
Aviso Prévio Indenizado 

D- Taxas da Reincidências 
Reincidência de A sobre B 1 

TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS 
E- Complementos 

E . 1  Vale Transporte = (CxNCx0,06)/S % 
E .2 Vale Café da manhã = (FxNR-S/30x22x0,0 1 )  % 
E .3  Refeição = RxNRx0,95/S % 
E.4 Se9J:lio de vida e acidente em g� = C/S % · · -

% 

-

.. 



i�-,t a 
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E.5 Equipamento de proteção individual = K/S % 
TOTAL D E  COM PLEMENTOS 

TOTAL GERAL (Encargos sociais + complementos) = % 

1 =d a&###h i*) oiõ�gj,t;;J 
CTdc,da paro t 'éf� 
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LEGENDA 
CUSTOS MÉDIOS 

-- -- --
VALORES --

(C) custo médio (un) da condução 
(NC) número de conduções 

1 --�� ��� �-R-$�2,5_0 _ _ _ 
88 

(F) custo médio (un) café da manhã 
(R) custo médi o (un) da refeiç�o 

R$ 3,00 
· R$ 9,00 

(NR) número de refeições 22 - -- --- --- --- -- -- --
(C) custo médio (un) do seguro R$ 1 2,50 � -- - -- --� -- - -- --
(K) custo médio do EPI (mês)/-1/3 de R$ 16,50 
calçado+ 1 /1 O de capa�ete+ 1 /1 O cinturão 
(S) salário médio nominal (mês) R$ 827,70 

-

OBS.: É OBRIGATÓRIO A UTILIZAÇÃO DAS FÓRMULAS ACIMA NO 
PREENCHIMENTO DESTA PLANILHA PELA LICITANTE, SOB PENA DE 
DESCLASSIFICAÇÃO DE SUA PROPO.STA. 

(CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA) 

8§,&##ãFeª)al �'!Be;;J 
Cldnc:lc. paro e 'i::lo-.sl 



A 
A 1  
A 2  
A 3  
A 4  
A 5  
A 6  
A 7  
A 8  

B 
B 1 

e 
c 1 

C 2  
C 3  

D 
D 1 

E 
E 1 
E 2  
E 3  
E 4  
E .5  
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ANEXO VII 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS __ :- (MENSALISTA) 

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS PARA FINS 

TOMADA DE PREÇOS Nº ___ ./ ___ _ 

Taxas de Leis Soclais e Riscos do Tr�Jlalho Mensalista 
ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 
Previdência Social 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
Salário - Educação 
Serviço Social da I ndústria - SES!  -· 
Serviço Nacional de Aprendizagem lndustri.al - SENA! 
Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa - SEBRAE 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - I NCRA 
Seguro contra os Acidentes de Trabalho (INSS) 

ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBM AS INCIDENCIAS DE A 
Salário 

ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS 
GLOBAIS DE A 

% % 

% 

% 

Depósito por despedida injusta: 50% sobre [A2+ 0A2xB)] (supondo apenas rescisões por 
despedida injusta) 
Férias (indenizadas) 
Aviso prévio indenizado 

TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS % '  
Reincidência de A sobre B 

TOTAL DE ENCARGOS SOCIAI S 
COMPLEMENTOS % 
Vale Transporte = (CxNCx0,06)/S 
Vale Café da manhã = (FxNR-S/30x22x0,01) 
Refeição = RxNRx0,95/S -· 1 

Seguro de vida e acidente em çirupo = C/S 
Equipamento de proteção individual = K/S 

TOTAL GERAL (Encargos sociais + complementos) = %  
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LEGENDA 
CUSTOS MÉDIOS 

,___ __ _ 
(C) custo médio (un) da condução ---
(NC) número de conduções - - - ---
(F) custo médio (un) café da manhã 
(R) custo médio (un) da refeição -- --
(NR) número de refeições ___J 
(C) custo médio (un) do seguro �I - --- . -- -�·--
(K) custo médio do EP I  (mês)/-1 /3 de 
calçado+ 1 / 10  de capacete+1/1 0 cinturão 
(S) salário médio nominal (mês) ---

---
VALORES 

R$ 2 ,50 
88 

R$ 3 ,00 - -- -
--- R$ 9,00 

22 
R$ 1 2,50 
R$ 1 6 ,50 

----
---

R$ 900,66 

OBS. : É OBRIGATÓRIO · A UTILIZAÇÃO DAS FÓRMULAS ACIMA NO · 
PREENCHIMENTO DESTA PLANILHA PELA� LICITANTE, SOB PENA DE 
DESC LASSIFICAÇÃO DE SUA PROPOSTA. 

(ÇARIMBO E ASSINATURA C?.A EMPRESA) 

1 § ,&ã#ã h iª) .t-g;$:I t;;J 
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ANEXO VII I  

(CARIMBO E ASSl
°

NATURA OA EMPRESA) 

RESUMO FINANCEIRO 

l§sl###Si!úlã�™I 
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ANEXO IX 

PLANILHA DE PREÇOS 

l• 
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1 -

ANEXÓ X 

·COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS 

,;.,wwã,--,.,-ms:1,;;;1 
CJdade para élo:s./ 
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ANEXO XI 
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

MODELO DE DECLARACÃO DE ELABORACÃO INDEPE_NDENTE DE PROPOSTA 

CONFORME ANEXO I DA I NSTRUÇAO NORMATIVA Nº 2, DE 1 6  DE SETEMBRO DE 
2009, DA SECRETARIA DE LOGISTICA E TECNOLOGIA DA I N FORMAÇAO DO 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

(LICITACÃO) TOMADA DE PREÇOS Nº __ ._I ___ _ 

(representante do licitante), 
portador da Cédula de Identidade RG nº _____ e do CPF nº _____ _ 
como representante .devidamente constitu ído .de 
(identificação do licitante), i nscrita no CNPJ nQ _____ , doravante denominado ( 
Licitante), para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas 
da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de 
maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi , no todo 
ou em parte, di reta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de · apresentar a proposta elaborada para participar da presente 
Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante . 
potencial ou de ·fato da presente Licitação, ·por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; 

(c) que não tentou; por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a .  
participar o u  não d a  referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação 
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido 
com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes· . ... . 
da adjudicação do  objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação 

14 al=i#==i h i*) ,tãgz$::1,C;;J · Cidade para r élos.J_ 
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não foi, no todo ou em parte, d i reta ou indiretamente, informado, discutido ou 

recebiao de qualquer integrante do órgão l icitante antes da abertura oficial das 

propostas; 

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

plenos poderes e informações para firmá-la. 

Vigia, __ de _____ � de __ _ 

(CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA) 

•§eJ##âhiªJ•lã�9� · C,Jdod• pal"O r aosI 
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