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EDITÂL PROCESSO r,tctratóRro MODALIDADE: ToMÀDA DE pRECo N" 2/2022-001 FME

A Comissão de Licitação do Municipio de Eldorado dos Carajris, através da Secretaria Municipal de Educação de Eldorado dos

Carajás, leva ao conhecimento dos interessados qu€, na forma da Lei n.'8.666, de 2l dejunho de 1993, e alterações posteriorss, l€i

complementar 14712014 de 07 de agosto de 2014, Íará realizar licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇO, do tipo menor

plcço global, para atender o objeto constante deste Edital, mediante as condições a seguir estabelecidas:

RT-CEBIMENTO E INíCIO DA ABERTURÀ DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO

LOCAL: Rua da Rio vermelho o 0l - Centro km 100, Quadra 5 L CEP: 68524-000 - Eldorado do Carajás/PA.

DIA: 08 DE FEVEREIRO DE 2022 HOT'r(RJO: 08 :OO HORÂS

1. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos envelopes referentes a esta TOMADA DE

PREÇO realizar-se-ão no primeiro dia útil dc funcionamento que se scguir.

..r l.:cal indicado sçrão realizados os procedimentos pertinentes a esta TOMADA DE PREÇO, com respeito a:

- 2.1 - recebimento dos envelopes Documentação e Proposta;

2.2 - abertura dos enyelopes DoÇumentação e ve ficação da situação da licitante;

2,3 - abertura dos envelopes Proposta das liçitantes habilitadas.

3. As decisões da Comissão de Licitação serão comunicadas mediante publicação, pelo menos por 0l (um) di4 salvo com referência

àquelas que puderem ser comunicadas diretamçnte, mediante oficio, aos representantes legais das licitantes, principalmente, quanto a:

3.1 - habilitação ou inabilitação da licitantet

3.2 - julgamento das propostas;

3,3 - resultado de reÇurso porventura interposto;

3.4 - resultado de julgamento desta TOMADA DE PREÇO.

4. A solicitaçâo de esclaÍecimento de dúvidas a respeito de condições do Edital e de oubos assuntos relacionados a presente licitação

.l:,.,erá ser efetuada pelas empresas interessadas em paÍicipar do certame, de preferência, até o 5" (quinto) dia útil que anteceder a

data estabelecida no preâmbulo deste lnstrumento Convocatório para a reunião de recebimento e abertura dos envelopes

Documentação e Proposta.

5. A resposta da Comissão de Licitação ao pcdido de esclarecimento formulado sená divulgada mediante publicação, publicação, salvo

- com referência àquelas que puderem ser comunicadas diretamente, mediante oficio, aos representantes legais das licitantes.

:.11.) OBJETO: CONTRATÀÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO

, IT ÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS.

7. Poderão participar desta TOMADA DE PREÇO quaisquer licitantes que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação

exigidos na Condição da HABILITAÇÂO PRÉVIA, ç cujo objeto social da empresa, expresso no estatuto ou contrato social,

especifique atividade compatível com o objeto licitado.

7.1 - A licitante poderá habilitar-se previamente por cadastrarnento na Comissão de Licitação do Município de Eldorado dos Carajás,

realizado até o terceiro dia anterior à data marcada para a abertura dos envelopes Documeítâção;

8. Não poderão concorrer nesta TOMADA DE PREÇO:

8.1 - consórcios de empresa, qualquer que seja sua forma de constituiçâoi

8.2 - empresas que estejam suspensas de participar em licitação realizada pelo Município de Eldorado dos Carajás; e

8.3 - empresas que foram declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os

nlotivos da puniçâo.

J'F.CCEDIMENTO
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9. O representante legal da licitante deverá entregar, impreterivelmente, os çnvelopes Documentação e Proposta até o dia, horário e

local já fixados no preâmbulo.

9.1 - Não seú aceit4 em nenhuma hipótese, a participação de licitante retardatitia, a não ser como ouvinte.

,. nra vez iniciada a abertura dos envelopes Documentação e Proposta, não serão permitidas quaisquer retificações que possam

inlluir no resultado final desta TOMADA DE PREÇO, ressalvado o disposto na Condição 37.

I l Na primeira sessão. os envelopes contendo os documentos rçlativos à habilitação serão abertos, na presença das interessadas, pela

Comissão de Licitação, que fará a conferência e dará vista da documentação, a qual deverá ser rubricada pelos representantes legais

das licitantes presçntes.

1 LI - Abertos os envelopes Documentação, a Comissão de Licitação, a seu juizo exclusivo, poderá apreciar os documcntos de cada

iicitante e, na mesma reunião, diwlgar o nome das habilitadas ç das inabilitadas.

12. A regularidade do cadastramento da licitante no Cadastro dc Fornecedores do Município de Eldorado dos Carajás será

confirmada mediante a exibição do peninente certilicado, cuja cópia autenticada será rubricada pelos membros da Comissão e pelos

v repÍesentantes legais da licitantes presentes e deverá estar anexada ao restante da documentação habilitarias, apresentada dentro do

elvelope Documentação.

'l lJalendo irregularidade no cadastramento junto ao Município de Eldorado dos Carajiás, a licitante será inabilitada. Também será

..r.,-,ilirada a licitante que não esteja Çadastrada no Município de Eldorado dos Carajás, nos tçrmos desta TOMADA DE PREÇO.

14. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope Documentação, ou os apÍçsentarem em

desacordo com o estabelecido nesta TOMADA DE PREÇO ou com inegularidades, serâo inabilitadas, não se admitindo

complementação posterior.

I5. Não sendo necessária a suspensão da reuniâo para análise da documentação ou realização de diligências ou consultas, a Comissão

,..:iiiirá sobre a habilitação de cada licitante. Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, as

dúvidas serão consignadas em ata e a conclusão da habilibção dar-se-á em sessão convocada previamente, ou mediante oficio ou

publicação.

16. Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão estabelecidos pela Comissão de Licitação para

abertura dos envelopes Proposta.

16.l - As licirantes serão convocadas a comparecerem, ficando os envelop€s çontendo as referidas Propostas sob a guarda da

\-, Comissão de Licitação, devidamente lacrados e rubricados no fecho pelos seus membros e pelos rçpresentantes legais das licitantes

presentes.

17. Após a abertura dos envelopes Documentação, os demais, contendo a Proposta, serão abertos:

17.I - se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as licitantes ao direito de interposição de recurso; ou

17.2 - após transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição de recurso: ou

- - ...ris dado o conhecimento do deferimento ou indeferimento do recurso interposto.

r 3. A abertura dos envelopes Documentação e Proposta será realizada em sessão pública, da qual se lalrará ata circunstanciada,

assinada pelos membros da Comissão de Licitação, consignando, se for o caso, os registros efetuados pelos representantes legais das

licitantes presentes.

l8.l - Considçradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamaçâo deyerá ser feita no ato da reunião pelos representantes

:rgais das licitantes presentes;

r 8.2 - a inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes.

19. Todos os doçumentos e igualmente as proposta-s serão rubricados pelos membros da Comissâo de Licitação e pelos reprçsçntantes

legais das licitantes presenres à sessào.
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19.1 - Se não houver tempo suficiente para a abertura dos çnvelopes Documçntação e Proposta em único momçnto, €m face do examç

da documentação e da conformidade das propostas apresentadas com os requisitos do Edital, os envelopes não abcrtos já rubricados

no fecho, ficarão cm poder da Comissão de t,icitaçâo até a data e horfuios marcados para prosseguimento dos trabalhos.

20. Após a fase de habilitação, nâo caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato supçrvçniente e aceito

pela Comissão de Licitação.

l0 I - Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertos os envelopes PÍoposta, não caberá desclassificar as propostas de

i, : notivo relacionado à habilitação, salvo em razâo de fatos supervenientes ou só conhecidos após ojulgamento.

- L E facultada à Comissão de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase desta TOMADA DE PREÇO, a promoção de

diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informação que

deveriam constar originariamente da documentação e das propostas.

DO CREDENCIAMENTO

12. Considera-se como representante qualquer pessoa credenciada pela licitante, mediante contrato, procuração ou documento

\_ equivalente, para falar em seu nome durante a reunião de abertura dos envelopes, seja referente à documentação ou à proposta.

22.1 - Entende-se por documento credencial:

a) contrato social com todas as alterações ou a consolidada.

b) procuração ou declaração da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa falar em seu nome em qualquer fase desta

licitação;

12 2- DeclaÍação de enquadramento de ME-EPP. Na sua condição da não apresentação destç doaumento a empr€sa deixará de

usufruir dos seus direitos de acordo Lei Complementar 123/2006.

22.3 - cada credenciado poderá representar apenas uma licitante;

22.4 - o documento credencial poderá ser apresentado à Comissão de Licitação no início dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos

envelopes Documentação e Proposta, ou quando €sta o exigir;

^' 5 - a não apresentação do credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedini o seu representante de se manifestar e respondeÍ

:.1 .()tne.

22.6- CRC - cadastramento na Comissão de Licitação do Município de Eldorado dos Carajris. (espedida nos últimos 60 dias)

22.7- Certidâo simplificada especifica emitida nos últimos 60 dias

.-, 22.8- Cartiio de CNPJ Junlamente com o QSA.

22.9- Certidão municipal do município licitante. (Emitida no departamento de rributos do municipio de Eldorado dos Carajás).

23. Obs: envelopes contendo as propostas das licitantes inabilitadas ficarão à disposição das mesmas pelo período de l0 (dez) dias

úteis, contados do cnçcrramenlo da liçitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de rscurso contra o resultado da

licitação ou, se for o caso, quando denegados os recursos interpostos), após o que se!ão dcstruídos pela Comissão de Licitação.

DA HABILITAÇÃO PRÉVTA

24. A HABILITAÇÃO PRÉVIA para a participação nesta TOMADA DE PREÇO. Compreende:

24.1 - CRC -ccadastramento na Comissão de Licitaçâo do Município de Eldorado dos Carajá§, realizado ate o terceiro dia anterior à

:lara marcada para a abertura dos envelopes Documentação:

25. o CADASTRAMENTo NA CoMlsSÀo DE LICITAÇÀO DO MLINICÍPIo DE Eldorado dos Carajás seú realizado para as

licitantes não cadastradas e será aceito até o terceiro dia que antecede a data para abertura do envelope DOCUMENTAÇÃO, e far-sc-

â mediante a apresentação de documentos tratados nos artigos 27 a 31 da Lei n.' 8.666/93, devendo ser entregues numerados, de

preferênci4 sequencialmente e na ordem a seguir, a fim de permitir maior rapidez durante a conferência e examç correspondente.

- rrclàtivos à Habilitaçâo Jurídica:
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a) registro çomercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contralo social em vigor devidarnente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

b.1) os doçumentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e

d) decreto de autorização, em se tralando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou

autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir,

e) declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de l8 (dezoito) anos em trabalho

r-.trno, perigoso ou insalubrç e de 16 (dezesseis) anos em qualquer rabalho, salvo na condição de aprendiz" nos termos do aú. 27 da

Lei n' 8.666/93.

25.2 - Relativos à Regularidade Fiscal:

a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadasro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

__ b) prova de inscrição no Cadastro de contribuintes estadual, ou municipal ou distrital, se houver, relativo ao domicílio ou sede da

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatíyel com o objeto licitado

.r: rszão do objeto do certame se referir a prestação de serviços, a licitante estará obrigada a apresentação da inscrição municipal;

c) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domiçílio ou sede da licitante, ou outra equivalente,

na forma da lei;

ç l) faz p"rte da prova de regularidade pam com a Fazenda Federal, a C€rtidão Quanto à Dívida Ativa da União, fomecida pela

Procuradoria da Fazenda Nacional.

d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Gamntia por Tempo de Serviço (CRF), demonstrando

siruação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

25.2 - Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que

comprovem a boa situação financeira da empres4 vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser

atualizados, quando encerrados há mais de 3 (tês) meses da data de apresentação da propost4 tomando como base a variação.

:,rrrida no periodo, do ÍNOICP cEnel DE PREÇos - DISPONIBILIDADE INTERNA - lcP-DI, publicado pela Fundação

\-. Getúlio vargas - FGV ou de outro indicador que o veúa substituir.

Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados;

l) sociedades regidas pelaLei n" 6.404176 (sociedade anônima):

- publicados em Diário Oficial; e

,:rblicados em jomal de grande circulação; e

', lctocópia registrada ou autenticada na Junta ComerÇial da sede ou domiçilio da licitante.

2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocópia do livro Diiírio, inclusive com os Termos de Abertura e de Encermmento, devidamente autenticado na Junta Comercial

da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalsnte; ou

- por fotocópia do Balanço e das DemonstraçÕes Conrábeis devidamenlç registrados ou autenticados na Junta Comercial da sçde ou

domicílio da licitante;

3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n' 9-317, de 05 de dezembro de 1996 - Lei das Microempresas e das Empresas de

Pequeno Porte "SIMPLES":
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. .r' ibiocópia do liwo Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de EnceÍramento, devidamente autenticado na Junta Comercial

.r.r sede ou domicílio da liçitante ou em outro órgão equivalente; ou

- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contiíbeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou

domicílio da licitante;

4) sociedade criada no exercício em curso:

"or fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

, ., balanço patrimonial e as demonstrações conkábeis deverão estar assinadas por Contador ou por outro profissional equivalente,

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

b) a boa situação financeira seú avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),

resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

LG ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXGIVEL A LONGO PRAZO
SG= ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EX]CIVEL A LONGO PRAZO
LC = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE
b.l ) as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculosjuntado ao balanço;

) .':so o memorial nâo seja apresentado, a Comissão de Licitação reserva-se o direito de efetuar os cálculos;

b.2) se ncÇçsúria a atualização do balanço e do capital social, devená ser apresentado, juntamente çom os documentos em apreço, o

memorial de cálculo correspoldente;

c) certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,

expedida no domicílio da pessoa fisica.

'ú \ licitantç podeÉ providenciar o seu cadasramento no Municipio de Eldorado dos Carajás, apresentando a doÇumentação exigida

neste Edital na Comissão de Licitação, na : Rua da fuo vçrmelho o 0l - Centro - krn 100, Quadra 5l CEP: 68524-000 Eldorado dos

Carcjás.

DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

'-,27. Até o di4 horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, cada licilante dcverá apresentar à Comissão de Licitação,

simultaneainente, sua documentação e proposta de preços, em envelopes separados, fechados e rubricados no f€cho, contendo em suas

paúes extemas e Êontais, em caracteres destacados, além do nomç comercial da licitante, os seguintes dizergs:

TOMADA DE PREÇO N" XXXXXXX

cor\,flssÃo DE LlctTAÇÀo Do MLNrcipro DE ELDoRADo Dos CARAJÁS

DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE N' I

PROPONENTE:

. , ,l,\DA DE PREÇO N. XXXXXXXXXXXX

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MLNICiPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS

PROPOSTA . ENVELOPE N' 2

PROPONENTE:

DA DOCUMENTAÇÀO - ENVELOPE N'I
s, DA HABTLTTAÇÃO JURIDTCA
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Todas as licitantes deverão apresentar denúo do Envelope no l, os documentos específicos para paÍticipaçâo nesta TOMADA DE

pREÇO, em uma única via, em CÓPIAS AUTENTICADAS ou CONERIDA COM A ORIGINAL pelos membros da comissão

permanente de licitaÉo, devendo ser entregues, numerados s€quencialmente e na ordem a seguir indicad4 a fim de permilir maior

r apidez na confeÉncia e exame conespondentes:

28.1 - CRC - Certificado de Registro Cadastral, emitido pela Comissão de Licitação do Município de Eldorado dos Carajás - PA,

expedido até o 3o (terceiro) dia anterioÍ a data marcada para a abertura do envelopes e de acordo com as exigências constantes deste

Edital;

28.1- RegistÍo comercial, no caso de empresa individual:
-, inr constitutivo, estatuto ou confato social e suas alterações, em vigor e devidamente registrados no órgâo competente, em se

:-ando de sociedades empresariais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documcntos de eleição de seus

administradores:

28.3- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria de exercício;

\, 28.4- D€creto ds autorização, tratando-se de empresa ou sociedade estangeira em funcionamento no pais, e ato de registro ou

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

28.5- Cópias da cédula de identidade RG e CPF dos úcios, gerentcs ou diretores rçsponsáyel pela assinatura do contrato;

28-6- Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pcla Controladoria-Geral da União

(w\a,w.portaldatraÍlsparencia.gov.br/ceis);

28.7- Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça

(tww.cnj jus.br/).

29- DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRÁBALHISTA E ECONÔMICA FINANCEIRA

29.1 - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Fisica (CPF) ou Cadastro Naçional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da empresa licitante,

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação;

29.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal relativo ao domicílio ou sçde do liçitante, pertinente ao

seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação;

lq -: - Alvará de Licença e Funcionamento;

.r'riJào Negativa de regularidade com a Fazenda Federal;

\- 29.5 - Cenidão Negativa de regularidade com a Fazcnda Estadual (No caso do Estado do Pará inclui-se a Certidão Negativa lributiíria

e a Certidão Negativa Não Tribuuíria);

29.6 - Certidão Negativa de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio da empresa;

29.7 - Certidão Negativa de regularidade da sede do licitante e do Município de Eldorado dos Carajás PA a mesma poderá ser

emitida via intemet ou poderá ser solicitada através do e-mail; tributos@eldoradodocarajas.pa.sov.br

29.8 - Certidão Negativa de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando siluação regular no

cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

29.10 - Certidão Negativa de regularidade e inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, fomecida pelo

Tribunal Superior do Trabalho, com base no art. 642-A da Consolidação das Leis Trabalhistas e no art. 29, inciso V da Lei 8.666/93,

ambos acrescentados pela Lei 12.440, de 7 dejulho de 2011, e na Resolução Administrativa n" l470l20ll do Tribunal Superior do

irabalho.

29.1 l- Cenidão Negativa dç Falência e Concordata, emitida pelo foro da comarca do domicílio ou sede do licitante;

29.1 1.1- Certidão Simplificada e Certidão Simplificada (emitida nos últimos 60 dias)

29.11.2 Certidão Simplificada Certidão Especifica (emitida nos últimos 60 dias)
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(.)uando qual quer certidão não constar prazo de validade, somente será aceita aquela expedida em data não superior a 60

(sessenta) dias de antecedência da abertura do envelope de habilitação;

29.12 - Balanço patrimonial e demonstraçõçs çonuíbeis do último exercicio social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que

comprovem a boa situaçâo financçira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser

atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta" tomando como base a variação,

ocorrida no periodo, do iflOtCf Cenel- DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação

Geúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir.

Obsewações: serão çonsiderados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

I ) sociedades regidas pela Lei n' 6.404176 (sociedade anônima):

- publicados em Diif io Oficial; e

- publicados emjomal de grande circulação; e

Ê-rr fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocópia do liwo Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente aulenticado na Junta Comercial

da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou

- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou

r,icÍlio da licitante;

,; jJÇiedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n'9.317, de 05 de dezembro de 1996 - Lçi das Microempresas e das Empresas de

Pequeno Porte "SIMPLES":

- por fotoópia do livro Diário, inclusive com os Termos de AbeÍura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial

da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou

- por fotocópia do Balanço e das Demonskações Conuibeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou

domicílio da licitante;

4) sociedade criada no exercício em curso:

- por fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente r€gistrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

5) o balanço patrimonial e as demonstraçôes contábeis deverão estar assinadas por Contador ou por outro profissional equivalente,

\-, deüdamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

b) a boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LC), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),

:.sultantes da aplicação das seguintes formulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE ' REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXICIVEL A L
SG: ATIVO TOTAL

ONCO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
= ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE
b.l ) as formulas deverão estaÍ devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço;

b.l.l) caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Licitaçâo reserva-se o direito de efetuar os cálculos;

b.2) se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o

memorial de cálculo correspondente;

OBSERVAÇÔES:
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l- O balanço deverá estar deyidamente assinado por profissional regularjunto ao Conselho da Classe;

2- Deverá conter o selo de habilitação profissional - DHP e/ou anexar o Certificado de regularidade do profissional, expedido

.:io Conselho Regional e dentro de sua validade;

r)ocLMENTOS RELATTVOS À QUAlrrrCnçÃO rÉCXrCl
30.1) CERTIDÃO DE RECISTRO E REGULAzuDADE da empresa, que deverá esrar rcgularmente em dia com o órgão fiscal

responsável por seu ramo de atividade, no caso do objçto desta o CRETPA - Conselho Regional de Engenharia ou CAU - Conselho

de Arquitetura e Urbanismo, do Estado do Pará, ou da sede do Licitante (Apresentar a Certidão de Registro e Regularidade);

10.I .2) Apresentar atestado de capacidade técnica compatível o similar em nome da empresa compativel ou similar.

t) CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE do CREA/CAU do Responsável(is) Técnico(s), com a devida atribuição

referente ao objeto da licitação, constante(s) na Certidão Registro e Regularidade da empresa com validade à data de apresentação da

proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais. No caso de profissionais inscritos em outros Estados, o

Certificado de Registro emitido pelo CREA,/CAU da respectiva Regiâo de origem;

30.3) Apresentar comprovação de CAPACITAÇÀO TECNICO-OPERACIONAL através de Certidão de Acervo Técnico (CAT) com

registro de atestado em nome da empresa licitante, devidamente identificada, comprovando ter a empresa executado obras ou serviços

de Çaraterísticas técnicas similares e de complexidade recnológica e operacional equiyalentes ou superior com objcto licitado,

emitido(s) por pessoajurídica de direito público ou privado.

b) Os atestados mencionados no item anterior, para serem aceitos, deverão conter as seguintes informações:

| - Descrição das características das obras ou serviços compatíveis em características, dimensão e complexidade do objeto licitado;

2 - Informação se a execução do objeto se deu de forma parcial ou total;

I n caso de subcontratação de serviço, apresentar autorização do contratante principal;

+ O licitante, quando solicitado quafldo solicitado pela comissão deverá disponibilizar todas as informações necessárias à

comprovação da legitimidade dos atestados apresentados. Apresenlando, dentre ouaos documentos, ópia do contrato que deu suporte

a contratação, endereço atual da contratante e local em qu€ foram executados as obras e serviços de engenharia.

5) Os atestados e/ou Çertidões referentes a projeto, fiscalização, supervisão, gerenciamento, Çontrole tecnológico ou assessoria técnica

de obras, não serâo consideradas válidas para atendimento à qualificação técnica operacional.

i0..1) Apresentar CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL, consrante de atestados devidamente registrados no CREA,/CAU,

expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico (CAT) com registro de

atestado, expedida pelo CREA/CAU que comprove a experiência anterior do profissional equivalente ao objeto da licitação;

a) Os atestados mencionados no item anterior, para serem aceitos, deverão conter as seguintes informações:

| - Descrição das caracteristicas das obras ou serviços compatível em aaracteristicas, dimensão e complexidade do objeto Iicitado;

2 - Informação se a execução do objeto se deu de forma parcial ou total;

3 - O liÇitante, quando solicitado quando solicitado pela comissâo deverá disponibilizar todas as informações neçessárias à

comprovação da legitimidade dos atestados apresentados. Apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suportc

a contratação, endereço atual da contratante e local em que foram cxeÇutados as obras e serviços de engenharia.

4) Os atestados e/ou certidões referentes a projeto, fiscalizaçâo, supervisão, gerenciamento, Çontrole tecnológico ou assessoria técnica

:r,'obras, nâo serão consideradas válidas parir atendimento à qualificação técnica profissional.

I \ Iicitante deverá comprovar o vínculo do pÍofissional detentor da cenidão de acervo técnico (CAT) e dos atestados atraves

da apresentação de cópia autenticada dos seguintes documentos:

a) Do contrato social da licitante em que conste o (s) profissional (is) como sócio (s);

b) Registro de quitação da empresa, onde nela apresenta os profissionais responsáveis.
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30.s-Atestado de Visita técnica conforme modelo anexo do edital devidamentç visitado pelo responsável pelo acompaúamento da

visita.

30.6- Declaração formal de que o licitante possui em seu quadro funcional, profissional com foímação e experiência compatível com

o grau de dificuldade dos serviços a serem contratados, cujos currículos serão previamente submetidos à apreciação da fiscalização

desta Prefeitur4 por ocasião da contratação;

io.7-Relação da equipe técnica que panicipará da execução da obra ou s€rviços, Çonstanlçs do projeto de engenhari4 a qual estará a

aprovação desta Prefeitura, por ocasião da contratação e sempre que achar necessário;

30.8- Relação dos equipamentos necesúrios para a execução das obras ou serviços, de que trata o projeto de engenharia, os quais

estarão sujeitos a vistoria "in loco" pela equipe de fiscalização da Prefeitura, por ocasião da contratação e sempre que achar

necessiário;

rc- Ileclaração da licitante de que, por intermédio de engenheiro civil, devidamente credenciado para esse fim, vistoriou o local

.J iciÀ qxecutada a obra ou serviço e que é detentora de todas as informações necessfuias à sua execução;

v 30.10- Declaração da licitante de que a mesma Íecebeu todos os documentos necessários ao cumprimento do objçto desta licitação;

30.11- Certidão simplificada expedida pela junta comercial, alestando capital ou Çont ato social devidamente arquivado nesta

autarquia possuindo capital social ou patrimônio liquido conespondente a l0% (dez por cento) do valor estimado da conÍatação;

30.12- Dcclaração, obsewadas as penalidades cabíveis, da superveniência de fato impeditivo da habilitação;

30. l3-DeclaÍação de que a licitante não possui em seu quadro de pessoal, empregados com menos de l8 (dezoito) anos em trabalho

noturno, insalubre ou perigoso, e de l6 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, a não ser como aprendiz, nos termos do inciso V do an.

27 da Lei 8.666/93.

30.14 - Declamção de adimplência fomecida pelo Município de Eldcrado dos Carajás - PA, que a licitante não se encontra em débito

com a entrega de serviços e/ou materiais referente a obras/serviços realizados no Municipio de Eldorado dos Carajiás, ou ainda

declaração de que a licitante não tem contralo de obras/serviços vigente com esta Prefeitura tal dçclaÍação podeú ser solicitada

arravés do e-mail: administracao@eldoradodocaraias.pa.gov.br

30.15- Certidão expedida pelajunta comercial de enquadramento como ME ou EPP;

30.16 - Declaração com firma reconhecida do (s) profissional (is) detentor (es) da ceÍidão (oes) de acervo técnico (CAT) e do (s)

atestado (s) que aceita (m) participar da pres€nte licitação, na qualidade de responsável (is) técnico (s).

\-,30.17-AtestadodeVisitaTécnicaemiridapelaPrefeituraMunicipal de Eldorado dos Carajrás - PA.

I tr 1\'AÇÔES:

r- As declarações exigidas neste edital deverão estar emitidas em papéis timbrados dos órgãos ou empresas que às expediram;

2- O representante legal que assinar, pela empresa licitante, deverá estar credenciado para esse fim, e ser comprovado se a CPL

vier a exigir;

3- Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deveÍão estar, em nome da licitante, com

número de CNPJ e endereço respectivo;

4- Datados dos últimos 60 (noventa) dias até a data de abertura do envelope n" l, quando não tiver prazo estabelecido pelo

órgão/empresa competente expedidor;

5- Não se enquadram no prazo de que trata esta condição os documentos cuja validade é indeterminad4 como é o caso dos

atestados de capacidade técnica;

6- Os documentos exigidos nesta Licitação, poderão ser apresentados em cópias autenticadas por caíório ou por algum membro

da comissão de licitação do municipio de Eldorado dos Carajás.

7- Serão aceitas somente cópias legíveis;
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8- Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;

9- À CPL Íeserva-sc o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre quejulgar necessário;

Será inabiliada a empresa que deixar de cumprir quaisquer dos requisitos solicitados neste edital;

i,,\ VISíTA TÉCNICA

30.18 A licitante dçvçrá vistoriar o local onde serão exçcutados os serviços objeto desta TOMADA DE PREÇO, por intermédio de

Engenheiro civil do quadro permanentç da emprçsa para inteirar-se das condições e do grau de dificuldades existentes, em companhia

de servidor do Município de Eldorado dos Carajás

30.19 - O horário da visita deverá ser previamente solicitado em forma de requerimento (EMPRESA) ao Municipio de Eldorado Dos

Carajás através de requerimento no e-mail: -jnrsken ioli,hottnail.cotn até a data de 4' dia que antecedera a licitação .

30.20 - A visita seá realizada no dia somente no dia 02 de levereiro d,ç 2O22 datdo inicio as 09 HORAS 00 min com saida da sede

da Prefeitura municipal de e Eldorado dos Carajiis de acordo com responsável desta prefeitura.

30,21 - O responsável técnico credenciado pela licitante para ef€tuar a vistoria, irá apresentar-se ao Municipio de Eldorado dos

_,, Carajrás - PA munido da caÍa de credenciamento da empresa, de acordo com o modelo constante no Anexo do presente edital;

iLrr,lamente com a certidão de registro da licitante e do responsável técnico emitida pelo CREA.

30.22 - A declaração de vistoria deverá ser elaborada de acordo com o Anexo constante deste Edital e vistada pelo servidor do

Município de Eldorado dos Carajás - PA designado para este fim.

30.23- Fica designado acompanhar as empresas durante a vistoria o Senhor Joruenillo Marques da Silva, Engenheiro do, o qual

visitaná o atestado de visita técnica-

N '\ CARANTIA DE PROPOSTA

,\ garantia da proposta ficara vinculada a empresa vencedora para a assinatura do contrato.

DA PROPOSTA - ENVELOPE N" 2

32. A proposta contida no Envelope n" 2 deverá ser apresentada da seguinte forma:

32.1 - em original, de preferência emitida por computador ou datilografada. çm uma única via, redigida com clareza, sem emendas.

rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas;

32.2 - fazer metção ao número desta TOMADA DE PREÇO e conter a nome comçrcial da licitante, o CNPJ, número(s) de telefone(s)

e e-mail, se houver, e o respectivo endereço com CEP, bem como banco, a agência e os respectivos códigos e o número da conta para

.- efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento;

32.3 - indicação dos preços;

32.4 - indicação dos prazos;

32.5 - anexar o Cronograma Físico-Financeiro da execução dos serviços;

I í, quaisquer outras informaçôes julgadas neçessárias ç convenientes pela licitante.

33. As licitantes deverâo, para fins de elaboração da propost4 verificar e aomparar todos os desenhos fomccidos para execução dos

serviços.

33.1 - No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas Técniças, regulamentos ou posturas,

cabeú à licitante formular imediata comunicação escrita à Comissão de Licitação. para fins de esclarecimento por parte da Comissão.

t Fm nenhuma hipótese o conteúdo da proposta podcrá ser alterado, seja com relação a prazo de entrega, prazo de garantia e preço

.,.): serviços, ou de qualquer outra condição que impone modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a

sanar apenas falhas formais, alterações essas que serão analisadas pela Comissão de Liciração-
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34.1 - Serão corrigidos automaticamente pela Comissâo de Licitação quaisquer erros de soma e/ou multiplicação e o preço global das

propostas, se faltar, bem como as divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário e o total do item, quando prevalecerá

sempre o primeiro;

34.2 - a falta dç data assinatura e/ou rubrica nas declarações elaboradas pela própria licitante ou na proposta poderá ser suprida pelo

representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes Documentação e Proposta com poderes para esse fim; e

. : - ,r falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados constantes dos documentos apresentados

dentro do Envelope n.' 0l - DA DOCUMENTAÇÃO.

Será exigida da licitante concorrente a apresentação à Administração, também no envelope de Proposta, comprovante de prestação de

garantia correspondente até l7o (um por cento) do valor global de sua proposta, com validade para todo o período da proposta,

mediante a opção por uma das seguintes modalidades:

l l.-.1- caução em dinheiÍo ou títulos da dívida públical

i4.3.2- a garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em cademeta de poupança em favor do Município de Eldorado

dos Carajrás.

34.3.3- seguro-garantia;

34.3.4- fiança bancária.

DOS PREÇOS

15. A licitante deverá indicar os preços unitário e total por item e subitem, fixos e irreajusláveis e, aind4 o global da proposta.

35.1 - Para efeito de elaboração da proposta não poderão ssr altcrados os quantitativos indicados nas planilhas de orçamento do

Município de Eldorado dos Carajiás;

35.2 - caso haja alguma divergência entre os quantitativos indicados na proposta e os indicados nas planilhas de orçamento do

Município de Eldorado dos Carajiís, a Comissão de Licitação reserva-se o direito de corrigir e refazer os cálculos da proposta;
- r I - a licitante deverá indicar o percentual do BDI juntamente com sua composição de preço.

,16 Os quantitativos indicados na planilha de orçamento são meramente estimativos, não acarrstando ao Municipio de Eldorado dos

Carajás qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

37. Nos preços cotados deveÉo estar inclusos os enÇaÍgos sociais e trabalhistas, todos os equipamenlos, instrumentos, ferramentas e

máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços, bem

.- assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.

37.1 - A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento seá de exclusiva e total responsabilidade da

licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteraçâo, seja para mais ou para menos.

38. Só serão aceitas cotações em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismos arábicos e, de preferênci4 também por

extenso, prevalecendo est€ último, em caso de divergência, desprezando-se qualquer valor além dos centavos.

DOS PRAZOS

39. Os sewiços deverão ser iniciados no prazo máximo de 03 (hês) dias , contados a partir da Ordem de Serviço emitida pelo

ltunicípio de Eldorado dos Carajás.

39.1 - O prazo para início dos serviços seú de até 03 (três) dias, contados do recebimento da Ordem de Sewiço expedida pelo

Município de Eldorado dos Carajrás e o da conclusão, o proposto pela licitante vencedora se inferior ao máximo deÍinido no caput

desta Condição;

39.2 - qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deveú ser previamente comunicado ao Município de

r rdo dos Carajás;
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40. O prazo de garantia dos sewiços não poderá ser inferior à 5 (cinco) anos, contado do Termo de Recebimento DeÍinitivo da

reforma e adequação a ser emitido por Comissão designada pela autoridade competente.

41. A proposta deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, contada da data estabelecida no preâmbulo desta TOMADA DE

PREÇO para o recebimento dos envelopes Documentação.

42. Caso os prazos estabelecidos nas Condições anteriores não estejam çxpressamente indicados na proposta, os mesmos sç.ão

considerados como aÇçitos para efeito dejulgamento.

43. Se, por motivo de força maior, a adjudicaçâo não puder ocorrer dentro do período de validade das propostas, ou sej4 60 (sessenta)

dias, e caso persista o interesse do Municipio de Eldorado dos Carajás, poderá ser solicitada prorrogação geral da validade referida a

' as as licitantes, por igual prazo. no minimo.

44. Decorridos 60 (sessenta) dias da dala prevista para o recebimento e abertura dos envelopes Documentação e Proposta, sem a

solicitação de pronogação de prazos ou a convoaação para celebração do contrato, respectivamente, ficam as licitantes liberadas dos

compromissos assumidos.

\, DO T|PO DE L|CITAÇÃO

' Írura-se de TOMADA DE PREÇO, do tipo menor preço, enquadrada no art. 45, § lo, inciso I da Lei n'8.666193.

,,. . D[,SCLASSIFICAÇÀO DAS PROPOSTAS

46. Apos a análise das propostas, serão desclassifiaadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.' 8.666/93, as propostas que:

46.1 - apÍesentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim çonsiderados aqueles que não venham a ter

demonstrada sua viabilidade aúavés de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e

que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do obj€to;

46.2 - não atenderem às exigências contidas nesta TOMADA DE PREÇO.

47) média aritmética dos valores das propostas superiores a 509'o (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração; ou

b.1 valor orçado pela Administração.

47.1 - Das licitantes classificadas na forma das alineas "a" e "b" cujo valor global da proposta for inferior a 807o (oitenta por cento) do

menor valor a que se referem as alíneas acima mencionadas, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adiçional,

dentre as modalidades previstas no § lo do art, 56 da Lei n" 8.6ó6193, iguai a diferença entre o valoÍ resultante do paÍágÍafo anterior e

o valor da correspondente proposta.

,- 48. Quando todas as licitanles forçm inabilitadas ou todas as propostas forçm desçlassifiçadas, a Comissão de Licitação poderá fixar

à,s licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação e/ou de outras propostas, escoimadas das causas

referidas nas Condições anteriores.

r,O JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

', r !s analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta TOMADA DE PREÇO e seus Anexos seú declarada como

nrais vantajosa para a Administração a ofeía de menor preço global.

50. A Comissão de Licitação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal do Municipio ou, ainda, de

pessoas Íisicas oujurídicas estranhas a ele, para orientar-se na sua decisào.

50.1 - A Comissão de Licitaçâo efetuará análise individual dos preços unitários cotados nas propostâs das licitantes.

50.1.1 - Caso se verifique na proposta de menor valor global a oçorrência de Menor preço com preços manifestamente superiores aos

orçados pelo Município de Eldorado dos Carajrís , deverão ser estabelecidas, por meio de acordo com a licitante ofertante do menor

preço, novas bases condizentes com os custos envolvidos.

51. Considera-sç menor preço global o valor total apurado na proposta, ou sej4 o somatório de todos itens da planilha de preços

apresentada de pela proponente.
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52- Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta TOMADA DE PREÇO, inclusive financiamentos subsidiados

ou a fundo perdido, prçço ou vantagem baseados nas ofeÍas das demais licitantes.

53. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisorios ou de valor zero, incompatíveis com os

preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que esta TOMADA DE PREÇO não tenha

.rrbelecido limites mínimos, exceto quando se referirçm a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais

e,r.rncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

54. À Comissão de Licitaçâo, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento da obçdiência às Condições aqui

estabelecidas, bem, ainda, çm seus Anexos, e a decisão quanto às dúvidas ou omissões deste Edital.

55. Não se admitira proposta que não aprçsçntar todas as composições unitiírias de serviços

DO DESEMPATE

55. No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes serão

convocadas.

DO DIREITO DE PETIÇÃO

56. Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.o 8.666/93, a licitante podeÉ apresentaÍ recurso ao Presidente da Comissâo de

Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimaçào do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação

da licitante ou dojulgamento das propostas, anulação ou revogação desta TOMADA DE PREÇO.

-. . - Para efeito do disposlo no § 5'do art. 109 da Lei n" 8.666/93, ficam os aulos desta TOMADA DE PREÇO com vista

iianqueada aos inleressados.

57. lnterposto, o recurso será comunicado às demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Findo esse

período, impugnado ou não o recurso, a Comissão de Licitação poderiáI, no prazo de o5(cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou

fazê-lo subir, devidamente informado, ao ordenador de despesas do Município de Eldorado dos Carajás - PA, através da (o)

.:sidente do PREFEITURA MUMCIPAL DE Eldorado dos Caraiás.

, $. Quaisquer argumentos ou subsídios concemcntes à defesa da lichante que p.etendcr reconsideÍação total ou parcial das decisôes

da Comissão de Licitação deverão ser apresentados por esc to, exclusivamente, anexando-se ao recurso próprio.

58.1 - O recurso interposto deverá ser comunicado à Comissão de Licitação, logo após ter sido protocolizado no Serviço de Protocolo

do Município de Eldorado dos Carajás.

DA ÀDJUDICAÇÃO

ig. A execução dos serviços correspondente ao objeto desta TOMADA DE PREÇO seú adjudicada GLOBALMENTE a uma úniça

empresa, depois de atendidas as Condiçôes deste Edital.

DO TERMO DE CONTRATO

60. Sem prejuízo do disposto no Capítulo Íll a IV da Lei n." 8.666/93, o contrato será formalizado e conterá, necessariamente, as

Condições já especificadas neste Ato Convocatório.

í I Quaisquer condições apresentadas pela licitante vencedora em sua proposta, se peÍinentes, poderão ser acrescentadas ao contrato

.:: assinado.

DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRÂTO

62. O Município de Eldorado dos Carajris convocani oficialmente a licitante vencedora, durante a validade da sua proposta para, no

prazo miáximo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o contrato, sob pena de decair o direito à contrataçâo, sem prejuízo das sanções previstas

no art. 81 da Lei n' 8.6ó6193.

'l)prazodaconvocaçãopoderáserpronogadoumavez,porigual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu

transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Municipio de Eldorado dos Carajiís - PA.
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64. É facultado ao Município de Eldorado dos Carajás, através da(o) PREFEITURA MLNICIPAL DE Eldorado dos Carajás - PA,

quando a convocada não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes rcmanescentes,

obedecida a ordem dç classificação, para fazê-lo em igual prazo c nas mesmas condições propostas pela primeira classificada,

inclusive quanto aos prçços atualizados, ou revogar esta TOMADA DE PREÇO, independcntemente da cominação prevista no art. 8 |

da Lei n' 8.666/93.

65. - A recusa injustificada da licitante vencçdora em assinar o contrato. aceitar ou retirar o instrumento equivalenle, dento do prazo

estabelecido pela Administração, caracteiza o descumprimento total da obrigação assumid4 sujeitando-a as penalidades legalmçnte

, r'elecidas.

66. O disposto no subitem anterior não se aplica às licitantes convocadas nos termos d,o aÍt. 64, § 2" dâ Lei n.' 8.666, de 2l de junho

de 1993, que não aceitarem a Çontratação, nas mesmas condiçôes propostas pela adjudicatrária, inclusive quanto ao prazo e preço.

DA EXECUÇÀO DO CONTRATO

67. Será exigida da licitanle vencedora a apresentação à Administração, também no prazo máximo de l0 (dez) dias úteis, Çontados da

data da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente até 59'o (cinco por cento) do valor global de sua

propost4 Çom validade para todo o período de execução dos serviços, mediante a opção por uma das seguintes modalidades:

67.1 - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

67. I .l - a garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em cademeta de poupança em favor do Município de Eldorado

dos Carajás.

67.2 - seguro-garantia;

67.3 - fiança bancrária.

68. No caso de rescisão do contÍato, por culpa da licitante vencedora, não será devolvida a garantia, responsabilizando-se a licitante

por perdas e danos causados ao Municipio de Eldorado dos Carajrás, além de sujeitar-se a outras penalidades previstas na lei.

DA VIGÊNCIA

70. A vigência do contrato será de acordo a publicação, tendo inicio e vencimento em dia de expediento, devendo-se excluir o

orimeiro e incluir o último.

f. ,,im sendo podendo ser aditivado por igual período, de acordo Att. 57 daLei 8666/93.

DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE E DA LICITANTE VENCEDORÂ

71. Caberá ao Município de Eldorado dos Carajiis, akavés da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE Eldorado dos Carajih:

7l.l - permitir o liwe acesso dos empregados da licitante vencedora ao local da prestaçâo dos serviçosi

71.2 - prestar as informações e os esclarçcimentos que venham a ser soticitados pelo PrÊposto ou Responsável Técnico da licitante

vencedora;

71.3 - acompanhar e fiscalizar o andamento dos seÍviços de reforma e adequação, por intermédio de Comissão pam tanto formalmente

designada;

71.4 - autorizar quaisquer sewiços pertinentes à refoma e adequação, deconentes de imprevistos durante a sua execução, mediante

orçamento detalhado e previamente submetido e aprovado pelo Municipio de Eldorado dos Carajrís, desde que comprovada a

necessidade deles;

71.5 - rejeit qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pelo Municipio de

Eldorado dos Carajrás ou com as especificações constantes deste Edital;

71.6 - solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes deste Edital;

71.7 - atestar as notas fiscais/faturas correspondentes e fiscalizar o serviço, por intermédio de servidor do Município de Eldorado dos

Carajrâs, especialmente designado para esse fim.
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72. Cabeú à licitante vencedora:

72.1 -ser responsáyel, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços de reforma e

adequação, tais como:

a) salários;

b) seguros de acidente;

c) taxas, impostos c contribuições;

d) indenizações;

e) vale-refeição;

0 vales-transportes; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Covemo;

77.2 -maúeÍ os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do Município de Eldorado dos Carajrís, porém, sem qualquer

vínculo empregatício com o órgão;

72.3 -manter, aind4 os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que

seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do Município de Eldorado dos Carajrb;

72.4 -responder pelos danos causados diretamente ao Município de Eldorado dos Carajás ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou

r. (luando da execução da reforma e adequação, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o

-. ropirnhamento pela(o) PREFEITURÁ MUNICIPAI DE Eldorado dos Carajrás;

72.5 -responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do Municipio de Eldorado dos Carajrás,

quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados duÉnte a execução dos serviços;

72.6 -arc"Í com despesa decorrçnte de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus empregados na execução dos

serviços;

72.7 -assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência. estanqueidade e estabilidade de todas as

estruturas da obra a executar;

72.8 - verifiçar e comparar todos os desenhos fomecidos para execução dos serviços:

a)no caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transg:essões às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas,

cabená à licitante formular imediata comunicação escrita ao Município de Eldorado dos Carajás, dç forma a evitar empecilhos ao

perfeito desenvolvimento do objeto deste certame.

i2.9 -reparar, corrigir, remover, roconstruir ou substituir, à suas expensas, no total ou em parte, os serviços ef€tuados referentes à

reforma e adequação çm que se verificarem vicios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais utilizados, no

prazo máximo de 5 (cinco) dias ou no prazo para tanto estabclecido pela fiscalização;

72.10 -providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução dos serviços, no sentido de evitar qualquer tipo de

acidente;

I I -fornecer instalações adequadas para a fiscalização dos serviços;

72.12 -instalar uma placa de identificação da obra com os dados necessários e na forma da legislação pertinente;

72.13 -remover o gntulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra, durantç lodo o período de

execução e, especialmente, ao seu final;

72.14 -pÍestar a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente Edital, conforme o disposto no § l'do aÍ. 56 da Lei n"

8.666193.

72.15 -permitir, aos técnicos do Município de Eldorado dos Carajás e àqueles a quem o Município formalmente indicar, acesso às

suas instalaçôes e a todos os locais onde esiiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto;
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72.16 -comunicar ao Município de Eldorado dos Carajrás, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestaÍ os

.. l.rrc;imentos que julgar necessário:

72.17 -responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e seguÍança do çantçiro de obras, vigilância" organização e

manutenção do esquema de prevenção de incêndio, bem como outras construções provisórias necessárias, conforme previsto nas

Especifi cações Técnicas;

72.18 -responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços pelo Município de Eldorado

' . Carajás e pelos atrasos acarretados por esta rejeição;

iy -responsâbilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços contratados, bem como por ensaios, testes ou provas

necessários, inclusive os mal çxççutados;

72.20 -providenciar, às suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais apresentados, junto a instituições ou

fundações capacitadas para este fim, quando do uso de similar ao descrito nas Especificações Técnicas, sempre que a fiscalizaçâo do

Município de Eldorado dos Carajrásjulgar necessário;

72.21 -exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem realizados, apresentando-a à Unidade de

fiscalização do Município de Eldorado dos Carajás, quando solicitado;

72.22 -responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, obrigando-se a prestar assistência

técnica I administrativa necessária para assegurar andamento conyeniente dos trabalhos;

72.23 -submeter à aprovação da Comissão fiscalizadora do Município de Eldorado dos Carajás, o(s) nome(s) e o(s) dado(s)

demonstrativo(s) da rssp€ctiva capacidade técnica do responúvel técnico que, porventurq venha a substituir o originalment€

Lnoicado;

72.24 -submeter à Comissão fiscalizadora do Município de Eldorado dos Carajás as amostras de todos os materiais a serem

empregados nos serviços antes da sua execução, quando solicitado;

72.25 -garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos. todos os serviços executados, contados a panir da data da emissão do Termo de

Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Código Civil Brasileiro;

lar -drLrante o período de garantia, a licitante vencedora deverá, sob pena de ser inçluída no cadastro de empresas suspensas de

participar em licitação realizada pelo Município de Eldorado dos Carajás, atender aos chamados da (o) PREFEITIIRA MUNICIPAL

DE Eldorado dos Carajás no prazo máximo de l5 (quinze) dias, contado da comunicação oficial; e

72.27 -manler, dwante toda a execução dos serviços em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de

habilitaçâo e qualificação exigidas nesta TOMADA DE PREÇO.

73. Caberá, aind4 à licitante vencedorq como parte de suas obrigações:

73.1 - efetuar o registro do çontrirlo no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, em cumprimento ao

disposto na Lei n" 6.496, de 07.12.77;

73.2 - indenizar ou restaurar os danos aausados às vias ou logradouros públicos;

73.3 - remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra; e

73.4 - cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do Trabalho.

í\ 
"S 

OERIGAÇÓES SOCIAIS, COMERCIAÍS E FISCAIS

7.1. À licitante vencedora caberá, ainda:

74.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciiírios e obrigaçôes sociais previstos na legislação social e

trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própri4 vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo

emprçgaticio com o Município de Eldorado dos Carajás;
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74.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação especifica de açidentes

do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no deconer dos serviços ou em conexão com eles,

ainda que acontecido em dependência do Município de Eldorado dos Carajás;

ll.l - assumir todos os encargos de possível denanda trabalhista, cível ou penal, relacionados à execução dos serviços,

origina amente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência; e

74.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais c comerciais resultantes da adjudicação desta TOMADA DE PREÇO.

75. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na Condiçâo anterior, não transfere a responsabilidade por

seu pagamento ao Municipio de Eldorado dos Carajris, nem poderá onerar o objeto desta TOMADA DE PREÇO, razão pela qual a

ri'rtlnte vencedora renuncia expressarnente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiv4 com o Município de Eldorado dos

DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

76. Deverá a licitante vencedora observaÍ, também, o seguinte:

76.1 - é expressamentç proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pçssoal do Município de Eldorado dos Carajás

durante a vigência do contrato;

i5.2 - expressamente proibida a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização do Município de

Eldorado dos Carajás; e

76.3 - A subcontratação dos serviços, total ou paÍcial somente será admitida se previamente autorizada pelo Município de Eldorado

dos Carajris - PA.

76.4 - Só seni aceita a proposta comercial que estiver assinada pelo sócio proprietário da empresa e pelo engeúeiro civil

responsável.

DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÀO DOS SERVIÇOS

77. Cabefit à licitante vencedora proyidenciar, junto ao CREA, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica-ART relativa aos

serviços objeto da presente licitação, de acordo com a legislação vigente.

77. O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal com a licitante vencedora e deveú ser o

indicado na fase de habilitação do certame licitatório.

' i' \(.Ol4PANHAMENTO E FISCALIZAçÃO

:J. A execução dos serviços será acompanhada e fisçalizada por Comissão designada pelo Município de Eldorado dos Carajás,

permitida a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações peúinentes a essa atribuição, devendo:

78.1 - promover as avaliações das etapas executadas, observado o disposto no Cronograma Físico-Financeiro; e

7E.2 - atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos contratados, para efeito de pagamento.

79. Além do acompanhamento e da fiscalizaçâo dos serviços, a Unidade de fiscalização do Município de Eldorado dos Carajás ou

outro servidor devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer tabalho que esteja sendo executado em desacordo com o

especificado, sempre que essa medida se tomar necessária.

80. A licitante vencedora devená indicar preposto, a ser submetido à aprovação do Município de Eldorado dos Carajás, durante o

periodo de vigência do contrato, paÍa represenáJa sempre que for necessário.

8l . A licitante vencedora deverá manter no local da obra, durante a sua execução, 0l (um) engenh€iro inscrito no CREA e acçito pelo

Município de Eldorado dos Carajiis, que na ausência do responsável técnico, se não for o próprio, para repres€ntá-la sempre que for

necessiírio.

82. O representante do Município de Eldorado dos Carajrás anolará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a

execução dos serviços mençionados, determinandc o que for necessário à regularizaçâo das faltas ou defeitos observados.
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'rl .\s decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do Municipio de Eldorado dos Carajás deverão ser

. ii;Jas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convçnientes.

DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

84. Após concluída, a reforma será recebida provisoriamente pelo Município de Eldorado dos Carajás, mediante termo

circunslanciado, assinado pelo Município de Eldorado dos Carajás e pela licitante vencedora partes, no pmzo de até l0 (dez) dias úteis

contados do recebimento da comuniçação escrita encaminhada pela licitante !encedora.

85. O recebimento definitivo dos serviços será efetuado por Comissão designada pela autoridade competente, mediante termo

circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, necessário à observação, ou à

vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, obscrvado o disposto no aí. 69 da Lei n'8.666/93.

86. A reforma somente será çonsiderada concluída e em condições de ser recebida, após cumpridas todas as obrigações assumidas

pela licitante vencedora e atestada sua conclusão pelo Município de Eldorado dos Carajás.

DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

S7. A atestação das notas fiscais/faturas relêrentes às etapas dos serviços caberá ao Setor competente do Município de Eldorado dos

Carajás ou a servidor designado para esse fim.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

88. A despesa çom a execução dos serviços objeto desta TOMADA DE PREÇO, mçdiante a emissão de nota de empenho, está a

cargo da dotação orçamentária Municipal Exercício 2022 Projeto l2 365 0008 1.072 Construção, Reforma e Ampliação das escolas

tsino Infantil - FUNDEB, Construção, Reforma e Ampliação das Escolas da Rede de Ensino lnfantil Classificação eçonômica

'.i.90.51.00 Obras e instalações, Exerçíçio 2022 Projeto l2 361 0008 I .020 Construção, Reforma e Ampliação das escolas do Ensino

Fundamental FUNDEB, Construção, Reforma e Ampliação das Escolas da Rede de Ensino Fundamental Classificação econômica

4.4.90.51.00 Obras e instalações. Exercício 2022 PÍojelo l2 36 I 0008 I .028 Construção, Reforma e Ampliação das escolas do Ens ino

Fundamental, Construção, Reforma e Ampliação das Escolas da Rede de Ensino Fundamental Classificação econômica 4.4.90.51.00

Obras e instalações.

88.2 - A despesa para os anos subsequentes, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimçnto dessa

finalidade, a ser consignada ao Municipio de Eldorado dos Carajiás na Lei Orçamentária do Município.

DO PAGAMENTO

89. Obedecido o Cronograma Físiço-Financeiro apresentado, a licitante vencedcra solicitará ao Muniçípio de Eldorado dos Carajás a

medição dos trabalhos executados. Uma vez medidos os serviços pela fiscalização, a licitante venÇedora apresentará nota fiscal/fatura

de serviços para Iiquidação e pagamento da despesa pelo Municipio de Eldorado dos Carajris, no prazo de l0 (dez) dias contados da

;rpresentação dos documentos na Unidade de fiscalização do Município de Eldorado dos Carajás.

89.1 - Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização;

89.2 - as medições serão efetuadas pela fiscalização, obedecendo-se o seguinte:

89.2.[ - quinzenalmente, em cumprimento ao Cronograma Fisico-Financeiro, quando serão feitas as medições pela Comissão

fi"calizadora do Município de Eldorado dos Carajrás, considerando-se a fabricação e os serviços efetivamente executados e por ela

. lLi:. iomando por base as especificações e os desenhos do projçto;

tj9.2.2 - scrão emitidos os Boletins de Medição dos Serviços, em duas vias, que deverão ser assinadas com o De acordo do

Responsável Técnico, o qual ficará com uma das vias;

89.2.3 - as medições deverão ser solicitadas pela licitante vencedora ate o 3' (terceiro) dia útil do mês subsequente e a fiscalizjLção teú\

02 (dois) dias úteis para executar a medição.
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89.3 - A çriterio da fiscalização e no exclusivo interesse da Administração, as medições poderão ser feitas considerando-se os

materiais e equipamentos fomecidos e depositados no canteiro da reforma, Neste caso, o valor a ser levado em conta para €feito de

pagamento seú o custo dos materiais e equipamentos constante das composições de custos unitáÍios apresentadas pela licitante

r;ncedora:

89.3.1 - entende-se por custo a cotação dç preço apresentada pela licitant€ vencedora nesta TOMADA DE PREÇO menos o BDI

contratual; e

89.3.2 - o BDI relativo aos materiais e equipamentos, bem, ainda. a parcela dos serviços relativos à mão-de-obra e respectivo BD[,

serâo pagos após a efetiva e completa apliÇação dos materiais e instalação dos equipamentos.

!O 4 - as notas fisoaivfaturas deverâo ser emitidas e çntregues pela licitante vencedora no Setor Financeiro do Municipio de Eldorado

!.,:âjás, para fins de liquidação e pagamento, até o dia 30 de cada mês após a medição, de forma a garantir o recolhimento das

importrâncias retidas relativas à contribuição previdenciária no prazo estabelecido na alinea "b", inciso I, artigo 30, da Lei n'8.212191,

e alterações posteriores.

89.4.1 - No caso de as notas fiscaiVfaturas serem emitidas e entregues no Setor Financeiro do Municipio de Eldorado dos Carajás em

data posterior à indicada na Condição acima, será imputado à liçitantç vçncedora o pagamento dos cventuais encargos moratórios

decorrentes.

89.5 - O pagamento dos serviços somente podeú ser efetuado após a apresentação da nota fiscal/fatura atestada por servidor

designado, conforme disposto no art. 67 da Lei n' 8.6ó6193, e verificação da regularidade da liçitante vencedora junto à Seguridade

Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF.

90. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá oconer, se acompanhada dos comproyantes dos seguintes

documentos:

:,,) j - Registro da obra no CREA;

90-2 - Matrícula da obra no INSS: e

90.3 - Relação dos Empregados - RE.

91. O Município de Eldorado dos Carajiís reserva-se o direito dc recusar o pagamento se, no alo da atestâção, os serviços executados,

os equipamentos ou os materiais fomecidos não estiverem em perfeitas condições de funcionamento ou de acordo com as

l.ccificações apresentadas e aceitas.

,2. O Município de Eldorado dos Carajás poderi deduzir da imponância a pagar os valores conespondentes a multas ou indcnizações

devidas pela licitante vencedora nos termos TOMADA DE PREÇO.

93. Neúum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira e

previdenciári4 sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação de penalidade ao Município de

Eldorado dos Carajás.

9.1. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha concorrido de alguma forma para tanto,

fica convencionado que o índice de compensação financeira devido pelo Município de Eldorado dos Carajrás, entre a data acima

referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM:IxNxVP
Onde:

E\í = Encargos moratórios;

. \úmero de dias entre a data preyista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

\? = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assinr apurado:
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lrx) r=(6/100) I=0,00016438

365 365

TX = Percentual da ta\a w]üal = 60/o.

94.1 - A compensação financeira prevista nesta Condição será incluída na faturalnota fiscal seguinte ao da oçorrência.

ol llrnneÇÃo Do coNTRATo

95. O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, dçsde que haja interesse da Municipio

do de Eldorado dos Carajás, com a apresentação das devidas justificativas adequadas a esta TOMADA DE PREÇO.

96. O Município de Eldorado dos Carajiís poderá alterar unilateralmente o contrato nos seguintes casos:

96.1 - quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; e

96.2 - quando necessária a modificação do valor confatual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos

r' ,i;tes previstos no artigo 65 da Lei de Licitações.

; ) ,\LNTENTO OU SUPRESSÃO DO VALOR Â SER CONTRATADO

97. No interesse do Município de Eldorado dos Carajás o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o

limite de 50% (cinquenta por cento), conforme disposto no art. 65, paúgrafos l'e 2', da Lçi n' 8.666/93.

97.1 - A licitante vencedora fica obrigada a aceilar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem

necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor contratado; e

,)7 2 - neúum acréscimo poderá exceder o limite estabelecido nesta Condiçào; e

97.3 - nenhuma supressão poderá exçeder 25Yo do valor inicial atualizado do contrato, salvo as supressões resultantes do acordo

celebrado entre as paÍtes.

98. Em caso de supressão dos serviços, se a licitante vencçdorajá houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes

deverão ser pagos pelo Municipio de Eldorado dos Carajás pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente

conigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente

comprovados.

DAS PENALIDADES

99. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato sujeitará a licitante

vencedora à multa de 0,37o (zero vírgula três por cento) por dia e por ocorrência sobre o yalor total do contrato, até o máximo de l0olo

(dez por cenlo), rçcolhida no prazo de l5 (quinze) dias, uma vez comunicado oficialmente.

' Püia inexecução total ou parcial do objeto desta TOMADA DE PREÇO, o Município de Eldorado dos Carajrás poderá, garanrida

a prévia defes4 aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:

100.1 - advertência;

100.2 - multa de l0o/o (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução do contrato, recolhida no prazo de 15

(quinze) dias, contados da comunicação oficial;

100.3 - suspensão temponária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município de Eldorado dos Carajás pelo

prazo de até 2 (dois) anos;

100.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adminisaação Pública enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será

concedida sempre que a licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após deconido o prazo da sanção aplicada

com base no subitem anterior.

101. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora estará sujeita as penalidades tratadas na Condição anterior:

lsoics 41?o 'Poro ooe lodas vdarn. e saíbofi . a moo do SENHOR fez isto

Ruê dê Rio vermelho o 01- Centro - km ,.oo, quadra 51 CEP: 68524-ooo - Eldorado do Carajás/PA

;./

\



J' !..
fiâdiiititlo

do Carajás
PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS

DEPARTAMENTO DE LTCTTAçÃO CPL

l0l.l - pela recusa injustificada em assinar o contralo;

101.2 - pela não aprçsçntação da garantia de que trata este Edital;

101.3 - pelo atraso na execução dos sçrviços, em relação ao prazo proposto e aceito;

" - pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro;

101.5 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execuçãc dos serviços, que vier a ser rejeitado,

caracterizada se a substituição não oçorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização,

contado da data da rejeição; e

101.6 - pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se efetivar no prazo máximo de

5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data de rejeição.

101.7 - pelo descumprimento de alguma outra condiçâo estipulada neste Edital e em sua proposta.

102. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de

Fomeççdores do Municipio de Eldorado dos Carajris e, no quç couber, as demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.'

8.666/93.

103. Comprovado o impedimento ou reçonhecida a força maior, devidamente justificado e aceito pelo Município, em relação a um

dos eventos arrolados na Condição 101, a licitante vençedora ficará isenta das penalidades mencionadas.

104. As sançôes de adveÍênci4 suspensão tcmporária de panicipar em licitação e impedimento dc contataÍ com a Administração

Públiça- e declaração de inidoneidade pare licitar ou contratar com a Administração Pública poderâo ser aplicadas à licitante

vencedora j untamente com as de multa desaontando-a dos pagamentos a serem çfetuados.

DA RESCISÃO

r f i. A inexqcução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.

i :. - os casos dç rçsçisão çontratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla

defesa.

106. A rescisão do contrato poderá ser:

106.1 - determinada por ato unilateml e escrito do Municipio de Eldorado dos Carajás, nos çasos enumerados nos incisos I a XII e

XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, notificando-se a licitante vencedora com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; ou

106.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a terÍno no proccsso da licilação, desde que haja conveniência para a

Administração; ou

106.3 -judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

107. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escÍita s fundamentada da autoridade competente.

DA IMPUCNAÇÃO DO EDITAL

108. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos da presente TOMADA DE PREÇO, até 05 (cinco) dias

..:i is antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitaçâo (Documentação), devendo o Municipio de Eldorado dos Carajrâs,

por intermédio da Comissão de Licitação, julgar e responder à impugnação em até 24 (horas)

109. Decairá do direito de impugnar os termos desre Edital perante o Municipio de Eldorado dos Carajiás a lioitante que não o frzer até

o 05 (Quinto) dia útil que anteceder à data marcada para recebimento e abertura dos envelopes Documentação, apontando as falhas ou

irregularidades que o viciariam. hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

.\ inlpugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de panicipar desta TOMADA DE PREÇO até o trânsito em

.,,3ado da decisâo a ela peÍinente.

I l0.l - A impugnação interposta deverá ser comunicada à Comissão de Licitação, logo após teÍ sido protocolizadajunto ao Município

de no Eldorado dos Carajás.
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DA TOMADA DE PREÇO

I I l. A critério do Municipio de Eldorado dos Carajás, esta ToMADA DE PREÇO poderá:

lll.l - ser anulada, se houver ilegalidade de oficio ou por provocação de terceiros. mediante parecer escrito e devidamente

fundamentado: ou

I 11.2 - ser revogada, a juizo do Município de Eldorado dos Carajás, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse

, ú rlico, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e sufiçiente parajustificar tal conduta; ou

: i..l - ter sua data de abertura dos envelopes Documentação e Proposta transferida por conveniência exclusiva da Administração.

I 12. Será observado, aind4 quanto ao procedimçnto desta TOMADA DE PREÇO:

I l2.l - a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no

parágrafo único do an. 59 da Lei n." 8.666193;

I 12.2 - a nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo citado na alínea anterior; e

- -l -no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

I I l. A critédo do Municipio de Eldorado dos Carajiis, esta TOMADA DE PREÇO poderá:

lll.l - ser anulada, se houver ilegalidade de oficio ou por provocação de terceiros, mediante paÍecer escrito e devidamente

fundamentado; ou

I I 1.2 - ser revogada, a juizo do Município de Eldorado dos Carajás, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao ifleresse

público, decorrente d€ fato superveniente devidamente comprovado, pertinçnte e suficiente parajustiÍicar tal conduta; ou

I I 1.3 - ter sua data de abertura dos envelopes Documentação e Proposta transferid4 pror conveniência exclusiva da Administração.

I 12. Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta TOMADA DE PREÇO:

I l2.l - a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no

panágrafo úLnico do art.59 da Lei n." 8.666/93;

t 12.2 - a nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo citado na alínea anterior; e

rl.l -no caso de desfazimento do procçsso licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

DAS CONSIDERAÇÓES ESPECiFICAS

l13. As dúvidas e/ou omissôes, porventura existentes nas EspeciÍicações constantes dos Ançxos deste Edital, serão resolvidas pelo

setor competenle do Município de Eldorado dos Carajrás.

I14. Todos os trabalhos deverâo ser executados por mào-de-obra qualificad4 devendo a licitante vencedora estar ciente das normas

- ricas da ABNT, correspondentes a cada serviços constantes das Especificações.

... .\ Iicitante vençedom ficará obrigada a execular fielmente os serviços programados nas especificaçõ€s, não se admitindo

modificações sem a prévia consulta e concordância do Município de Eldorado dos Carajás.

DAS CONSIDERAÇÔES FINAIS

I 16. A licitante deverá indicar em sua proposta, ou encaminhar até a data de assinatura do contlato, o nome e o número do telefone do

seu preposto, que estará sujeito à aceitação do Município de Eldorado dos Carajrís, para representar a licitante vencedora na execução

do contrato.

I l7.l Em caso de dúvida, a interessada deverá contatar a Comissão de Licitação do Município de Eldorado dos Carajás Rua da Rio

vermelho o 0l - Centro - km 100, Quadra 5l CEP: 68524-000 - Eldorado do Carajrás/PA, para obtenção dos esclarecimentos que

julgar necessários,

DOS ANEXOS

I 13. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:
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MARIA NILDÀ PEREIRA NEVES

Comissão de Licitaçâo
Presidente da comissão

ANEXO I . PROJETO E PLAML}IAS ORÇAMENTARIAS CRONOGRAMA FISICO FINANCETRO E DEMAIS

DOCUMENTOS

',\EXO II . MINUTA DE CONTRATO.

ANEXO III- MODELO DE PROCURAÇÃO

ANEXO IV - DECLARAÇÃO TNDICANDO O RESPONSÁVEL TÉCMCO

ANEXO V . DECLARAÇÀO DE VISITA TÉCNICA

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE RETIRADA DE EDITAL

ANEXO VIt . DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES

ÀNEXO Vrrr - pB61-4p4ÇÃO DE CUMPRTMENTO DO DTSPOSTO NO TNCTSO XXXTII DO ART. 7" DA CONSTTTUIÇÃO

FEDERAL (Cumprimento da Lei N" 9.854/1999)

ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ANEXO X - DECLARAÇÂO DE PLENOS CUMPRIMENTOS DOS REQUISITOS DE HABILTTAÇÃO

ANEXO XI - DECLARACÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TECNICO\-'
.. [\O XII . DECLARAÇÃO DE TNEXISTENCIA DE PENDENCIAS _EXPEDIDA PELO MT,INICiPIO DE ELDORADO DOS

. ARAJÁS .PA,

ANEXO XIII - CARTA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

DO FORO

I19, As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serâo pÍocessadas e

julgadas na Comarca do Município de Eldorado dos Carajrás, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que sej4 salvo

os casos previstos no art, 102, lnciso I, alinea "d" da Constituição Federal.

Eldorado dos Carajris l8 de Janeiro de 2022.

lséÉs 41 2o: 'paê qüe todas v4on. e soibom .. a fião do SíN|íOR kz lsto ..'

Rua da Rio vêrmelho o 01- Centro- km 1oo, quadrà 51 CEP: 68524-ooo - Êldorado do Caíajás/PA
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pREFÊrruRA DE ELDoRADo oo clRl.lÁs
DEPARTAMENTo DE LrcrrAçÃo cPL

ANEXO III
MoDELo DE PRocuRAÇÂo

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)
ÀSSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTORIO

TOMADA DE PREÇO XXXXXXXX

. , isti instrumento paÍicular, a empresa . . . . (raáo social da empresa), inscrita no CNPJ sob No

.........,comsedena,.,.. .,...,..(endereçocompleto),Bairro.

.....,Cidadede. .,Estadodo. .....,comCEP.

., nomeia como procurado(a) o(a) Sr.(a)

. . (nome do procurador), . . . . . . . . . . . . . . (nacionalidade, cidade de nascimenlo, profissão, estado civil, etc.),

portador (a) da cédula de identidadç RG N . . . . . . . . . do Estado do . . . . . . . .. . (Estado emissor do documenlo)

e inscrito(a) no CPF/IvIF sob N" ., residente na. . . . . (enderÊço completo),

Baino... . . . . . . . ., Cidade de .,Estadodo.

com CEP . . . . . ., a representa-la na licitação instaurada pela Comissão Permanente de Licitaçâo da Prefeitura

processo noMunicipal de ...................................., na modalidade de ...........-.. ,.... na

qualidade de REPRESENTANTE LECAL, outorgando-ihe poderes para praticar todos os atos pertinentes ao prçsente certaÍne em

,rome da empresa supramencionada, bem como formular propostas, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame,

Local e Data

(Firma Reconhecida em Cartório Competente da Empresa Outorgante)

(Razão Social da Empresa)

(CNPJ da Empresa)

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás

ba,és 41 20 'Porc qte tcclas vejoú e soib1tt o rnóo do SENHO? fez Bto

Ruô da Rio vermelho o o1- Centro- km 1oo, quêdra 51 CÊP: 68524-ooo - Eldorado do Carê.jás/PA

PROCURAÇÃO
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PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS

DEPARTAMENTO DE LTCTTAçÃO CPL

ANEXO IV
DEcLARAÇÃo tNDrcA\Do o RESpoNSÁvEL TÉcNrco

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)
TOMADÀ DE PR_EÇO XIL$(XXXXXXXX

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO no

. i\XXXX, que o(a) S(a) portado(a) do CPF(MF) n' e inscrito(a) no

CREA./_ sob o n' é o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsável Técnico para acompanhar a execução dos serviços,

objeto da licitação em apreço

Local e data

Assinatura e carimbo
(representante legal)

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás

lsc.os 41 20 'P$c que ldlas vEoú. e saibofi .. o tudo do SENHOR fez !s!c, ..'

Rua da Rio vermelho o 01 - Centro - km 1oo, quadrô 51 CEP: 68524-ooo - Eldorado do Carajás/PA
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PREFEtTURA DE ELDoRADo oo cnRruÁs
DEPARTAMENTo DE LrcrrAçÃo cel

ÀNEXO V
DECLARAÇÃo op vrsrrl rÉcxrcl

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)
TOMADA DE PREÇO XXXXX

Declaramos, em at€ndimento ao previsto no Edital de licitação na nrodalidade TOMADA DE PREÇO no XXXXXXXX. que, por
..., intermédio do(a) S(a) portado(a) da CPF(MF) n' e do RG/CREA n'

devidamente credenciado(a) por nossa empresa vistoriou o local de execução
.,' jerviços licitados e que somos detentores de todas as informações relativas à sua execução

Declaramos, ainda, que não alegaremos posteriormente o descoúecimento de fatos eyidentes à epoca da vistoria para
solicitar qualquer alteração do valor do contrato que viermos a celebrar, caso a nossa empresa seja a vencedora.

Local e data

Assinatura e carimbo do profissional
(representanle legal)

I'SI'ADO DE VISITA TÉCNICA

iLcsro para os devidos fins que a empresa acima efetuou a visita técniça nesta data.

//

Carimbo e Assinatura do Funcionário Responsável

Pela visita técnica.

Prefeiturâ Municipal de Eldorâdo dos Carajás

lsdiês 4t 20 'parc qoe lodcs vejafi. e saÍbom . a moo do S€NliOR Íez ista '

Ruê da Rio vermelho o o1- Centro - km 1oo, quadra 51 CÊP: 68524-ooo - Eldorêdo do Carêjás/PA

\



.:j

Üq;

Etditiâtlo
do CarqJás

PREFÊrruRA DE ELDoRADo Do cARAJÁs
DEPARTAMENTo DE LrcrrAçÃo cel

ANEXO VI
DECLARÁÇÃO DE Rf,TIRADA DE EDITAL E MoDELo DE ANExoS

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)
TOMADA DE PREÇO XXXXXX)LTLX

estabelecida àCNPJ

Empresa

DECLARA sob as penas da Lei

rcrebeu o editaVato convocatório e anexos da TOMADA DE PREÇO n'XXXXXX os respectivos anexos

Eldorado dos Carajás em de de 2022.

Assinatura e carimbo do profissional
(representante legal)

Prefeitura Nlunicipal de Eldorado dos Carajás

kacs 4t 2c 'Paííc qre todosvejorri e solbot i a fiao do SENHOR fez Éto '

Ruô dô Rio vêrmelho o 01- CentÍo - km 1oo, quadra 51 CEP: 68524-ooo - Eldorãdo do Côrajás/PA
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DEPARTAMENTo DE LrcrrAçÃo cel

ANEXO Vtr
DECLARAÇÃo DE FATos SUPERVENIENTf,S

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)
TOMADA DE PREÇO XXXXX)LX

(empresa), CNPJ n'. situada

, declara sob as penas da Lei que há a superveniência dos seguintes fatos impeditivos da

habilitação na TOMADA DE PREÇO n.'XXXXXXXXXXX

l-,lcal e data.

Assinatura e carimbo
(representante legal)

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás

lsõiais 41.?o 'pora qoe totJe:vejon. e soibom. o móo do SÉNHOP fez islo '

Ruô da Rio vermelho o 01- Cêntro - km rco, quadra 5r CEP: 68524-ooo - Eldorado do Carêjás/PA
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PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LtC|TAçÂO CPL

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART.7" DA CONSTITUIÇÃO FEDER{L

(PAPf,L TIMBRÂDO DA EMPRESA LICITÂNTE)
TOMADA DE PREÇO XXXXXXXXX

, t.asa...
representante legal o(a) S(a).. ... .. ...

. . . . . ., inscrila no CNPJ sob o N" . ., por intermédio de seu

. . ., portado(a) da Carteira de ldentidade N' . . . . . . . . . . . . . .

.edoCPFN'... DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7'da

Constituição e na Lei N" 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em rabalho notumo, perigoso ou

insalubre e nào emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

Local e Data.

(Assinatura do Representante legal da Licitante)

(Nome completo do Representante)

(CPF do Representante)

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás

l.aiss 4! 20 'p<n c que toclas vejom. e soibom . o úão do SENHOR fez isto. .'

Ruà dô Rao vermelho o 01- Centro - km 1oo, quadra Si CEP: 68524-ooo - Eldorado do Carajás/PA
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PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LTCTTAçÃO CPL

Nf,XO tX
DECLARAÇAO Df, MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

MoDEr.o DF: DE( I.ARAÇÀo
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LTCITANTE)

TOMADA DE PREÇO XXXXXXXX

Licitaçâo: Modalidade.........

Processo no:

Data de abeÍura Horas

A empresa. . . .. inscrita no CNPJ sob o N' . . . . . ., por intermédio de sçu

representante legal o( a) S(a). . . . .. poÍtador(a) da cédula de identidade N' edo

CPFN".. ........ DECLARA, sob as penas da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,

: .r, termos do enquadramento previsto no Art. 3" na Lei Complementar N' 123/2006, de l4 de dezembro de 2006, e Decreto 2060-R,

de 20 de maio de 2008, cujos termos declaro conhecer na íntegra, e está apta, portanto, a exercer o direito de preferência corno critério

de desempate no aertame em epigrafe.

Local e Data.

(Empresa Licirantc / CNPJ)

(Carimbo e Assinatura do Represertante Legal da Licitante)

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás

. lsatos .41.20 'Pora qLte to.ros yejonr e srílram. a mào cio SENHôR fez isto '

Rua dà Rio vermelho o 01- Centro - km 1oo, quadra 51 CEP: 68524-ooo - Eldorêdo do Cârajás/PA
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pREFEITURA DE ELDoRADo oo clRl.lÁs
DEPARTAMENTo DE LrcrrAçÃo cPL

ANEXO X
DEcLARAÇÃo DE PLENo CUMPRIMEN.To DoS REQUISIToS DE HABILITAÇÃo

(PAPEI, TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)
TOMADÂ DE PREÇO XXXXXXXXXX

(Nome da Empresa)

(CNPJ da Empresa)

Sediada na (Endereço aompleto)

A empresa. inscrita no CNPJ sob o N' . . ., por intermédio de seu

r!'iresentante legal o(a) S(a).. ........, portador(a) da Carteira de ldentidadeN".

. . . . . . e do CPF N" . . . . . . . . ., DECLARA, sob as penalidades cabíveis, que Çumpre todos os

requisitos de habilitação exigidos no Edital, quanto às condições de habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-

financeira e regularidade fiscal, bem como de que está ciente e concorda com o disposto no Edital em referência.

Local e Data.

(Assinatura do Reprcsentante legal da Licitante)

(Nome completo do Representante)

(CPF do Representante)

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás

jsal,'Ú! 4j.rü'plr.o aJUe fodes vqan1. e saibt r/1.. a fiào d, SrNHOA fez rjao...'

Ruâ dô Rio vermelho o o1- Cêntro - km 1oo, quêdra 51 CEP:68524-ooo- Eldorêdo do Cârâjás/PA
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DEPARTAMENTO DE LTCTTAçÃO CPL

ÂNEXO Xt
DECLARAÇÃo DE DrspoNrBtlrDADE Do nESSoAL TÉcNtco

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)
TOMADA Df, PREÇO XXXXXXXX

A empresa. ., inscrita no CNPJ sob o N' . , . . ., por intermedio de seu

. nranre legal o(a) S(a). . . . . . portado(a) da Carte ira de ldenridade No . .

... edo CPFN". ......, DECLARA, sobas penalidades cúíveis, que dispõe de pessoal técnico

especializado, considerado essencial para o cumprimento do objeto da licitação em referência.

Local e Data.

(Assinatura do Representante legal da Licitante)

(Nome completo do Representante)

(CPF do Rcpresentante)

Prefeitura Ntunicipal de Eldorado dos Carajás

lsoÉs 4t.zo 'Poro que todas vqofi. e soiba*... o itdo do SÊNHOR fez tsto '

Rua dâ Rio vermelho o 01- Centro - km rco, quadra s1 CEP: 68524-ooo - Eldorado do Carajás/PA
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PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS

DEPARTAMENTO DE LTCTTAçÃO CPL

ÁNEXO XII
cART^ DE ApREseNlrçÃo DA pRoposrA DE pREÇos

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)
TONIADA DE PREÇO XXXXXXXX

,'! rfeitura Münicipal de Eldorado dos Carajás
- -rnissâo Permanente de Licitações
Licitação: Moda1idade.....................................
Processo no:

Data de abertura: ...... Horas..

Sr. Presidente,

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta pam execução dos serviços de pelo
preço global de R$ (valor por extenso). O prazo de execução total dos serviços objeto da presente licitação é de

...- (.........) meses corridos a contar da data de expedição da Ordem de Serviço.

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços,
inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, encargos da Legislação
Social Trabalhista, Previdenciária e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de tributos,
taras, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos
serviços, bem como nosso lucro, çonforme especificações constantes do Edital.

\a execução dos serviços, observarçmos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que
garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruçõçs do órgão responsável, assumindo, desdejá, a integral
responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especilicações.

Informamos que o prazo de validade de nossa Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abeÍura da
licitação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitaçào, nos comprometemos a assinar o Contrato no pnzo dcterminado no
documento de convocação, indicando para esse fim o Sr Carteira de Identidade n" expedida
. r _l_J_, Orgão Expedidor

1ro representante desta Empresa.

Para efeitos de pagamento, os dados bancários de nossa empresa sâo: Banco Agência Conta Corrente no

Finalizando, declaramos que temos pleno çonhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena

'- concordânçia cqm as condições estabeleçidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente.

(Razão Social / CNPJ)

(Assinatura do Representante legal da Licitante)

(Nome Çompleto do Representante)

(CPF do Reprcsentante)

Prefeitura N'lunicipal de Eldorado dos Carajás

e CPF n' _-j Fone L) _, E-mail

lsoios 41.2o 'p*tc quc t d,as vêjdn| e saibçfi.. o mdo do SrNíO& rez rslo .'

Rua dê Rio vermelho o 01- Centro- km 1oo, quadrê jl CEP: 69524-ooo - Eldoràdo do Carêjás/PA
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