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PREFEITURA DE ELDoRADo Do cARAJÁS

DEPARTAMENTo DE LrctrAçÃo cpr_

EDITAL PRo o Itcrrlrónto nroDÁLTDADE: ToMADA DE pRECo N' 2/202t-03 PMEC.
A Comissão de Licitação do Munioipio de Eldorado dos CaÍajás, através da PREFIIÍIIJRA MIINICIPAI DFI Eldorado dos Carajás,

lelâ ao conhecimento dos interessados que, na forma da l,ei n.'8666, de 2l de -juúo de 1993 e alle.ações posteriores. lei

complementâr 14'712014 de 07 de agosto de 2014, fará ,ealizaÍ li.)itâção na modalidade de TOMADA DE PREÇO, do tipo metrú

prcço poÍ lotc, para alcndo o objcto constantc dcstc lldital, mcdiantc as condigôcs a *guir cstabclccidas:

RDCf,BIMEI{TO E tXiCtO On gnniuRÂ DO EN\/I LOpE DOCUMf,I{TAÇÃO

LOCAL; Rua da Rio vermelho ' 01 - Cenao - km 100, Quadra 5l. CEP: 68524-000 Eldorado do CaraiásPA.

DIÂ: I7 DE JAITEIRO DE 2022 UOT{NIO: OE:OO HOR.IS

l. Se no dra supracitado não houveÍ expediente, o recebimento e o inicro da âberturâ dos envelopes referentes a esta TOMADA DE

PREÇO rcalüar-sc-ão no pnmciro dia útil dc fi.ulcionamqtto quc sc scgut.

2. No local indicado serão rcalsrdos os procedimenroi perúnentes a esta TOMADA DE PREÇO, com respeito a:

2.1 - recebimento dos envelopes Docwnentação e Proposta;

2.2 - âbertura dos envelopes Documeítâção e verific€çâo dâ situâçâo da licitaflte]

2.3 - abertura dos envelopes Proposta das licitantes habilitâdas.

3. As dcoisõcs da Comissâo dc Licitaçâo scrão oomunicadas mcdiantc publicaçào, pclo mcnos por 01 (um) dia, salvo oom rcfcrência

âquelas que puderem ser comunicadas diretarnente. mediarrte oticio, aos representantes lepais das lioitaotes, púrcipaLnente, quanto a.

3. 1 - habilitaÇão ou inabilitação da licitanre;

3.2 - julgamento dâs propostas:

3.3 - resultado de reourso poÍventua lnterÍrosto;

3.4 - resultado de julgamcnto desta TOMADA DE PREÇO.

4. A solicitaçâo d€ esolarecintento de dúüdas a respeito de coltlições do Edital e de ouLros assüttos relaciorudos a [,€sente licitação

deverá ser efetuada pelas empresas interessadas em paíicipar do certame, de prcferência. até o 5" (quinto) dia útil que anteceder a

dau estabelecida no preâfibulo deste Instrumento Convocatôrro para á remtào de recebimento e aberlura dos enr..elopes

Documentaçâo e Proposta.

5. A respoía da Cornissâo de Lioitaçâo ao pedido de csclareoimento formulado será dirulgada mediante publicação, publioaçâo, saho

com referênoia àquelas que püerern ser cornur:icadas ürctamcrrte, rnediairte ofísio. aos relneseÍrtantes legais üs lisitalúci-.

DO OBIETO: COT{TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÀO DE BUETROS NA ZONA

RURAL DO MUNICÍPIO DE ÍLDORÂDO DO CARAJÁS _ PA CONFORMf, CONVENIO DE COOPf,RAçÃO
TÉCNICA ENCARGOS, QUE CELEBRÂRAM, ENTRE SI O ESTADO DO PAR.,( POR MEIO DÂ SECRf,TAXIÁ DE

ESTADO DE DESEIWOL!,IMENTO TJRBÀNO E OBRÁS PUBLICÁ -SEDOP E O MUMCÍPIO DE ELDoRÁDo Dos
CARAJÁS, PROCf,SSO N" 20211540514 E COIYVEMO N" 33/2021.

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

exrgidos na Condrção da IIABILITAÇÀO PREVIA. e cujo objeto mcral ria em1,resa, expd.esso no estaluto ou contrato social,

especifiqüe atiúdade compatírel com o oblao licitado.

7.1 - A licitante poderá habilitar-se preüamente por câdastràme.nto na Comissão de Licitaçào do Municipio de illdorado dos Carajás,

realizado até o terceiro dia afllerior à data maÍcada para a abertua dos eÍl\€lcrpes l)ocumentação;

I Não frderão mncôrreÍ nesta'fOMAl)A DE PREÇO:

8. I - cooúrcios de emprresa, qualquer que seja suâ lbrÍna dc constituição;

8.2 - empresas que estejâm suspensâs de perticipar em licitoção realizad.r pelo Munioípio de Eldomdo dos Carajás; e

/5cros j! ac 'p(,rú êlie icdrs çeJ§ot c sotLrôrr . .r?ôo rin SÊNHOp F'z :ío
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do Carajás

8.3 - empresas que foram deolaradas irriLlôueas para licitar ou corrtarar corn a A&nitistÍação Pública, eDquarto perdruarern os

motivos da prmição.

DO PROCEDIMENTO

9. O representaote legal da licitante deverá entregar, impreterivelmente, os envelopes Documentação e Proposta até o di4 hdáÍio e

local já hxados no preâmbulo.

9. I - Não scrá ac€ita. em le ruma lüÉtesc. a partioipaçâo do licitante r€tardataiia. a não ser oouro ouúlte.

10. Uma lez iniciada a abertura dos snlelopes Docum€ntação e hoposta, nâo serâo permitidas quaisquer retificações quc possam

blluir no resullado hnal desta TOMADA DE PREÇO, Íessalvado o disposto na Cbndição 37.

11. Na primeüa sessâo, os envelopes contendo os doclmrentos Íelativos à habilitação seÍão abertos, Íra pÍesença das interessadas, pela

Comissão do Lioitaçâo, quo fará a coirferência e dará üsta da documentaÉo, a qual deverá ser rubricada pelos representaDtes legais

das lioitantes presqrtcs.

I 1.1 - Ahertos os envelopes DoJumentação, a Comissãô de Licitaçâo, a seu juizo exclusivo, poderá âpreciar os dôcumentos de cada

licitânte e, na mesma Íeunião, dillrgar o nome dâs habilihdás e das úabililâdas.

12. Â regularidade do cadÂstramento da lioitêÍrte no &dastro de Éornecedores do Municipio de Eldorado dos Carajris será

confirmada mediante a exibição do pertinente cel'tifioado, oula cópia aur:nticada será rub,ricada pelos memtrros da Comissâo e pelos

represcnlantes legais <la lioitantes presentes e dcverá estar anexaú ao restantc da dooumentaçâo habilitarias. apÍesentada dentro do

envelope l)ocumentaçâo.

13. Llâlendo irregulândâde no cadaskam€nto Junto ao MuÍlicípio de Eldorado dos CarâJás, a licltaote será inabilitada. lâmbém será

inabilitâda a licitante qüe nâo est€ja cadas&ada no Municipio de Eldorado dos Carajás, nos termos desta TOM I)^ DE PREÇO.

14. As lioitaotes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope Documentação. ou os apreseÍltarem em

desarxrrdo oom o cstabelo,ido nesta TOMADA DE PRüÇO ou com irregularidadcs, s€rào inabililadas, nâo se aclmiLimlo

coÍnpl em enlação fDslerior

15. Não sendo rlecesúria a suspensâo da reuniâo oara análise da documentação ou reâlização de diligências ou consultas, a Comlssâo

deoidirá soh,re a hêbiliteçâo de cada lioitante. Se, e\entuolÍnente, surgirem dúvidas que ndo possam ser dirimidas de imediato, as

dúüdas serâo oonsilFradas em ata e a conclusâo da hahiliraçâo dar-se-á ern sessão coívocada preüamente, ou mediante oficio ou

publicação.

16 C.korrsrdo ô desdoh,râÍnento da sessâo de habiJitaçao, nova data e horário serão estâhelecidos pela Comissâo de Licitâçãô Frâra

abertuÍa dos envelopes Proposia.

16.l - As lioitsntes serâo oonvocados 0 oomp.reoerem, 6cando os en!'elopes oonteÍrdo os referidas kôposlas sob o guorda da

Comissão de LioitaÉo, deüdameote laorados e rulricarios no feoho pelos seus mernbros e pelos representantes legais das Iicitantes

presentes.

17 AÉs a abertura dos envelopes Documentaçâo, os derlâis, contendo â hoF)sta, serão abertos:

17. I - se houver renr.rncia Íegistrada em ala ou lbrmalizada por escrito de todas as licitantes ao direrro de interfnsição de reeurso; ou

17.2 - após tronscorrido o prozo regulamentar, sêm que tenha har"ido interposiçôo de recurso: ou

17.3 - após dado o coúecimento do deferimento ou hdeferimento do recurso úterposto.

18. A abeíura dos enlelopes Documenlação e hoposta será realizada em sessâo públioa, da qual se larrará ata cfctustanciada,

assinada pelos memtnos da Comissão de Licitâção, consignondo, se for o câso, os registÍos efetuados pelos representantes legais das

licitaates presertes-

l8.l - ConsideradÂs as ressall'as conúdas neste Edital, quolquer reclama$o deverá ser feitâ no ato da reuniôo pelos represertantes

legais das lioitantes preselltes,

á
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18.2 - a úabiliiação dâ lioitarte trporta treclusâo do seu dürito de participar das fases subsequortes.

19. Todos os documentos e igualÍnelte as proposúas s€râo rub,ricados pelos memtros da Comissâo de Licitação e pelos represe[tantes

legais das licitantes preseotes à sesúo.

l9. l - Se Dão houver ternpo suficiente para a abertura dos envelopes Docurne[taçâo e koposta em único momento, em face do exame

da documentaçâo e da conformidade das propostas aplesenladas com os reqúsitos do Edital, os envelopes aào abertos já rub,ricados

no feoho, ficarão em poder da Comissão de I"icitação até a data e horarios rrrarcados para prosseguimeDto dos trabalhos.

20. Apos a fase de habililação, não cabsrá desislência das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato supeneniente e aceito

pela Comissão de Licitação.

20.1 - lJltrapassada a fase de habilitação das licilantes e abertos os envelopes Proposta, nâo caberá desolassificar as propostas de

preços por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos super\enientes ou só coúeoidos após ojulgarnento.

21. É laoullada à Comissâo dc Lioitação ou à autoridade superior, cm clualquer fasc desta TOMADA DE PREÇO. a promoção <1e

dilig&rcia destinada a erclarecer oü mmpletâr â instÍução do processo, \'edâda â inclusão fníeÍi.n de dôcuÍnentos ou inlhrmaçâo que

deveriam constar originariamente da documentaçâo e das píopostas.

DO CREDENCIÁMENTO

22. Considera-se como reprcscnlante qualquer pessoa oredenoiada pela lioitante, mediante contrato, procuração ou documenlo

equivalente. para falnr em seu nomc duünte a reuniârj de abertlra dos envelopcs, seja rclcrente à dooumc[Ugâo ou à proposta.

22. t - Fntende-se fx,r documento credencial:

a) coDtato social com todâs as altqações ou a coosolidada.

b) procuaçõo ou deolaraçâo do lioitanle oom poderes para que a pessoa credenoiada possa falar em seu nome em qualquer fase desta

licitagâo;

22.2- l)*llarar$o dc enqua(barncnto de ME-EPP. Na sua cr-rntlição da não aprescntação deste dqiu.nenl.o a qnprcsa deixará de

usufruir dos seus direitos de acordo T,ei ComplementâÍ 12312006

22.3 - cada credenciado poderá representar apenas uma licitante;

22.4 - o documeDto credenoial poderá ser apreseÍrtDdo à Comisseo de Licitação Do início dos trabalhos, isto é, antes da abertuÍa dos

envolopes Documentação e hoposta, ou quando eía o exigü;

22.5 - a nâo apresentação do credelciamento não inabiütará a licitante, mas impedirá o seu representante de se manif€star e respondet

em sell nome

22.6- CRC - cadastramento na Comissão de Licitâção do Municipio de Eldorado dos Carajás. (espedida nos ütimos 60 dias)

22.7- Certidâo simplificoda espeoihca emitida nos ultrnos 60 dias

22.8- Cartâo de CNPJ luntameflte com o QSA.

22.9- Certidão mlmicipal do municipio licitante. (Emitida no depaíaÍnento d€ úibutos do muioípio de Fildorado dos Carajás).

23. Ob§: envelopes contendo âs frropostâs das licitantes inatilitacüs ficarâo à disposição das mesmas pelo período de l0 (dez) dias

úers, contâdos do eÍIceÍammto da ücitaçâo (tlanscorrido o pÍazo regüaÍnenhr para interposrÉo de recurso contra o Íesultado da

lioitaçdo ou, se for o oaso, quando denegados os recursos interpostos), aÉs o que s€rõo desmridos pela Comissão de LicitaÉo.

DA HÀBILITAçÃO PRÉVIÂ

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

24 I - CRC -cadáshamentô nâ Comissâo dc Licitação do Municipô de Elclorado dos Cârâjás, realizÂdo até o terceúo dia ânlelior à

data rurcada para a aberü:ra dos envelopes Documentação;

25 O CADASTRAME\ITO NA COMISSÀO DE LICnAÇÀO DO MUMCIPIO DE Eldorado dos Coralris serd realzodo pora as

lioita[tes não cadastradas e será aceito até o terce]Ío dia que aDtecede a data para abeÍtura do envelope DOCUMENTAÇÃO. e far-se-

itc(ra 4129 'poo cra íodtí vqarn e *tbqfi a Í»ào íc sSNrJoa ier:slo
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á ruediante a apresentagão de drxunertos tratados nos arti8os 27 a 3i da Lei rr.'8.666/93, devendo seÍ enlregues nunerados, de

pÍeferência, sequencialrnente e na ordeÍn a segut, a ftm de prmitir maioÍ rapidu durante a corferência e exame correspondente.

25.I - Relativos â llabihtaçâo Jurídica:

a) registro comercial, no caso de ernpresa indiüdual;

b) ato constitúivo, estatuto ou oonlrâto sôcial em ügor devidamente Íegírado, eú se tratando de sociedades comeroiais e, no oaso de

sooiedades por ações. acunpanludo de doctrlleltos de el€igão d€ seus adrúlistradores:

b.l) os documentos em apreço deverâo estar acompaohados de rodas as alterações ou da consolidação respectiva;

c) inscrição do ato consúhÍivo, no caso de sociedâdes civls, âcompânhada de pro\ã de dretoru em exercício; e

d) deoreto de autoúaçâo, em se tataodo de empresa ou strciedade estrangeira em fi.uroionamento no Pais, e ato de regisbo ou

autorização para funcionamento expedido pelo ôgâo competente. quando a atiüdade assim o exigir.

e) rleolaraçâo Lla licitamte dc que não possui em seu quatho <le pessoal emçregado oom meÍIos de l8 (dezoil.o) anos em lrabalho

noturno, perigoso ou insalutne e de l6 (dezesseis) anos ern quâlquer trabalho, sah'o na condição de aprendiz, nos termos do art 27 dâ

Lei n'8.666/93.

25.2 - Relatil'os à Regularidade Fiscal:

a) prola de mscrição no Cadastro de Pessoas Iiisicas (CPI) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ):

b) prova r-le insoriçâo no Car.lastro de r.:ontrirouintes estadual, ou mmioipal r.;u ústrital. se houver, reldtivo ao ilomioílio ou scdc da

licitante, peÍtinente ao seu ramo d€ âti\idade e coÍnÍstivel com o objeto licitado

b. l) em razão do obJeto do certame se relàru a preslâção de ser!1ço§. a licitante estârá obrrgada â âp,resefltâção da rnscrição municipal;

o) prova de regularidade para com as Fazendos Fedeml, Estadual e lÁmicipal do domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente,

na forma da lei;

r: 1) laz parte da prova <le regularidadc para qim a Faz.enda Fer.leral, u CcrtirJão Quanto à DvirJa Ativa da Uniâo, fomo"ida pcla

Procuradoria da Fazenda Nacional.

d) prova de regularidade rclativa â Segundâde Sociâl (CND) e ao lundo de Garantia por I'empo de Serüço (CR!), demonstÍafldo

situação ÍegulaÍ no ouÍnptrimenlo dos encargos sociais instituidos por lei.

25.2 - Relaüvos à Qualifioação Eoonômioo-Financeira:

a) balanço patimoÍlial e demonstrações contábeis do último exerclcio social, já exiglveis e apresentados na forrna da lei, que

comprovem a k)6 siluação fioânceira dá ernpresa, r,edada a suâ substit(rição por bolancetes ou balanços Jnoüsórios, ÍxrCendo ser

atuâlizados, quando encerrados há mais de 3 (três) mes€s da data de ap,rese[tação dâ propostâ, tomando como base a variação,

ooorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇos - DISPoNIBTLIDADE INTERNA - IGP-DI, publioodo pela Fwdaçdo

Cetúlio Vargas - FCV ou de outro indicador que o venha substituir.

Observações: serâo cônsiderados aceitos como na fo.úa da lei o balanço patrimonial e d€monstraçô€s conúbeis assim apresentados:

1) sociedâdes regidâs pela I-ei n'6.40416 (soiedade anônima):

- publicados em Dário üicral; e

- pubhcados ern jornol de grande circulaç.âo: e

- por fotocópia r4lishada ou autentioada na Junta ComeÍcial da sqle ou domicíüo da lictante.

2) sociedades por cota d€ responsabilidade limitada (!TDA)i

- po, folocópia do li!,ro Diário, inclusive com os Temros de Ahertr[a e de Encerramento. de\idamente a[tenticado Dâ .hmta Comerciâl

da sede ou domicilio da licitante ou em outro órgâo eqúvâlente; ou

- por fotoópia do Balongo e dos Demorrstmçô€s Conúbeis de\idamente regrstrados ou autenticados na Junta Comercial do sede ou

domicilio da licitant€;

.íoros 4Ii'o:'go.v gue ladrljüqrôr/l e.e?l&or'r oâdodr sgNfioplêr §ro'
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3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n' 9.3 17, de 05 de dezerüro de l9 - Lei das Micrernpresas e das Emp esas de

Pequeno Poíe " SIMPLES- :

- por fotocópia do llwo Dário, inclusive com os Termos de Abertúa e de EncerÍâmento. de\"idamente auteÍIticado na Jrmta ComeÍcial

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

- por fotoópia do Balanço e das Demoostraqõ€s Contábeis delidamente registÍados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou

domicílio da licitante-

4) sociedade criada no exercicio etn curso:

- por fotocópia do Batango de Abertura, deüdamente regislrado ou autentlcado t]a -]tmta Comercul da sede ou domicilio da licilante;

5) o balango patrimonial e as demonstrações conúbeis deveÍâo estar assinadas por Contador ou por outro prohssional equiralente,

deüdamente registado no Conselho Regioaal de Contabilidade.

b) a boa situação financeira scrá avaliarla pclos intlirrs de LLquirlez Gerdl (LG), Sohênoia Geral (SG) e Liquitlez Corrcnte (1,C),

.esultantes da aplicâção dâs seguintes fôrmulas:

LG = AT IVO CRCULAN I E + R}.JALIIÁVEI, A LON(iO PRAI,U

PASSM CIRCULANfE + EXI(;I\TL A LONCTO PRAZO
SG= ATMTOIAL

PASS1VO CIRCULANTE + EXIGIWL A LONGO PRAZO
I,C = ATIVO CIRCI IT,ANIE

PASSIVO CIRCULANIE
b.1) as fórmulas deverão estar deüdemeote aplioadas ern mernorial de cálculos juntado ao balanço;

b 1.1) oaso o mernorial não seia apÍ€senlado, a Comissão de Licitaçâo resena-se o dfeito de efetuar os cálculos;

b.2) se nocossriria a atuaLzação do balanço e do oaprtal soolal, deverá ser apresentaLlcr. jmtarnrntc com os docurncntos cm aprcço, o

mernorial de cálculo corresfrrn dente;

c) cerüdâo negatiw de tàlência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execução patrimoÍllal,

expedida no domicilio da pessoo Íisica.

26. A licitaíte poderá providenciar o seu oadastÍamento no Mrmicipio de Eld<'rado dos Caraiás, apÍesentando a documentação exigida

neste Edital na Comissão de Liciuçâo, na : Rua da Rio vermelho'0l - Cenüo - kn 100, Qua&a 5l CEP: 68524-000 Eldorado dos

Carajás.

DO RECEBMENTO DOS EI{VELOPES

27. Até o dia, ho!írio e locol Íixados no pre.ômh.rlo deste Edital, coda licitante delErá afreseolar à Comisúo de Licitaçao,

simultaneamente, sua documentâção e pÍoposta de preços, em enlelopes separados, t-echados e ruh,ricados oo feoho, oontendo ern suas

partes exlernas e frqrtais, €m caracteres destacados, alérn do nome comercial da ücitante, os seguintes dizeres:

TOMADA DE PREÇO N'XX)«XXX
COMISSÃO DE LICITAÇÂO DO MT'NICIPIO DE ELDORÂDO DOS CARAJÁS

DOCUMENTAÇÂO - ENVELOPE I!" I

PROPONENTE:

TOMADA DE PREÇO N'XX)O(XX)O(XX)C(

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE EI-DORADO DOS CARAJÁS

PROPOSTA - EI.TVELOPE N" 2

PROPONENTE:

l'|].ú5 ,1 2c 'pa).ú ar,rc todos çda/n e té,bam c /rdo dô 56À'r.-rô? tsr §lo '
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DA DocUMEMAÇÃo - ENVELoPE N"l

2r- DA HABTLTTAÇÃo fl,RÍDIcA
Todas as licitaotes deverão apreseitar dentro do En.,elope n" L, os Cocumentos especificc» para participação nesta TOMADA DE

PREÇQ em uma única üa, em CÓPIAS ALTTENIICADAS ou CONERIDA COM A OzuGINAL pelos membros da comissâo

p€rÍnanente de lioitação, devendo ser entregues, üumerados sequenclaknente e na ordem a seguir indicada, a fim de pernutir maior

rapidez na oonÊerâroia e exarlre conesponrletttes:

28.1- Registro comercúI, no caso de emçnesa indiüdual;

28.2- Ato consútutrvo, estatuto ou contmto social e suâs alúemçôes, em vlgor e de!,rdamente regisbados no ôrgão competeÍrte, em se

tratando de sociedades ernpresariais c, no oaso de sooiedade por ações, aoompanhado de documentos de eleição de seus

admin istradeires r

28 3- Insoriçâo do ato oonstitutivo, no oaso de sooicdades oivis. acompanhada de prova tle diretoria de cxercíoio,

284- l)ecÍeto de autr:rização, tralândô-se de êmpresâ ou sociedade estrangeira em lircionâmmto no pais, e ato de registro ou

aurorização para funcionâmento expedido pelo órgâo competeote, quando a atr\adade assim o exigir.

28.5- Cópias da ccdula de identidade RG e CPF dos sooios, gerentes ou diretores respon*irel pela assioatura do contÍato;

28-6- Cadastro Naoional de Empresas Inidôoms e Suspensas - ClllS, mzrrüdo pela Controladoia{ieral da União

(w\,r w.porlalda kansparenoia. gov. brloeis) I

28.7- Câdástro Nacional de Condenações Cíveis Jr)r Alos de lmprohidade Administrativa, mantido pelo Cônselhô Nâciônal de .lustiça

(wuw.cnj jus.br/).

29. DOCT'MENTOS RELATIVOS À RECI,JLARIDÀDE FISCAL E TRÀBALHISTA E ECONÔMICA FINÀNCEIRA

29.1 - hora de insorigão no Cadasto de Pessoa lisioa (CPf) ou Cadastro Nacional de Pessoa Jwidioa (CNPJ), da empresa licitante,

perlinqrte ao scu ramr-r cle atividacle e compatível r.:om o objetcr clesl, licitaçào;

29 2 - Prova de inscrição flo câdástÍo de contribuintes estadüal e/ou municipal relativo ao domicilio ou sede do licitânte, f,ertinente ao

seu ramo de atividâde e compâtível com o objeto desta licitaÉo:

29 3 - Alr.ará de l,iceÍrça e Frmcionameotoi

29 4 - Certidão Negativa de regularidade com a Fazenda Federal:

29.5 - Certidão Negativa de regularidade com a Fazenda Estadual §o caso do Esl,ado do Pará inolui-se a Certidão Negatira Triburiria

e a Certidão Negativa Não Tribut{ria)1

29.6 - Certidão Negativa de r€gulaÍidade com a Fazenda Municipal do domicilio da empresa;

29 7 - Certidão Negativa de regularidade da sede do licitante e do Municipio de Eldcnado dos Carajás - PA;

29.8 - Certidão Negatira de regularidade do Fundo de Gamnúa por Tempo de Serúço GGTS), demonstrando situaçâo regrlar no

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

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

Tribnnal Supcrior do Tmbalho, oom basc no art. 642-A da Consolidagâo das lrcis Trabalhistas c no eut. 29, inciso V da lai a.666193,

ambos acr*c€ntados pela Lei 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administraúva r' 1470201I do Tribunal Superior do

Trabalho.

29.I l- Certidão Negativa de Falência e Concordata, emilida pelo loro da comarca do domrcilio ou sede do licitante;

29 l1.l- Certidâo Especifica, emitidas pela Junta Comeroial da sode do lioitelte, deüdame'nte atualizada, que eteste a existênciô de

empresa e/ou participação societiíÍia em nome da(s) pesso(s) fisioa(s) e/ou juridica(s) SÓCLAS da liortanrc. a paíicipação societaria

da(s) pessoâ(s) flsica(s) erbu jr.:ridica(s) S(flAS da licitante na composição societária em sociedades, e a exiíência da empresa

licitante e ou participâçâo societáriâ refúsrrada(s) oa Junta Comercial em nome da licitante proponenle. (emitidâ nos últimos 60 dias)

ir.ros .rl ?c 'pdü Gri i.*os yeJ{n1 e soib<rn o mCo í. SÉnLop iéy ,rlc '
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PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAçÃO CPLdo

29. 11.2 - Quando qual quo c-ertidâo não constar prazo de ralitladc, somente será aceita aquela expedida an data nâo supeíor a 60

(sessenta) dias de antecedência da abertura do en1'elop€ de habililaçâo;

29 12 - Balanço patrlmonlal e de.rnonstÍagões conlábeis do últilüo exercicro social, já exigiveis e apresentados na forma da lei, que

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada â sua sub,stituigâo por balancetes ou balanços provisôrios, podendo ser

atualizados, quando encerrados há mais de 3 (hês) meses da data de apÍesentação da proposta, tomaodo oomo base a rariação,

ooorrida oo periodo, do ÍNDICE GERÁI DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI. publioado pela Furdação

Geulio Vargas - FGV ou de outro indicadc,r que o veúa substituir.

(Jbservâções: serâo considerados acertos como na forma dâ lel o balanço pstÍimoniul e demoostraçôes con&ibeis assim apresentados:

1) sooiedades regidas pelalerl:r 6.4M/76 (sooiedade anônima):

- publioados em Dário Oficial; e

- publicarlos ern jornal dc grande oiroulaçâo; e

- Jnr fotocópia Íegisúadâ ou âutenticáda na .hrnta Comercial da stde ou domicílio dá licilante

2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (L I DA):

- por fotooópia do liwo Dário, inclusive com os Termos de Àbertura e de EnoeÍamento. devidamente auteÍrticado na Jtmta Comercial

da sede ou domioílio da lioitante ou eÍn outro órgâo equivalente; ou

- por fotooópia tlo Balanço e das Demonstraçõ€s Co[Libcis devidamentc regislÍados ou autcntioados na Junta Comqoial ila sede ou

domicilio da licitante:

3) soctedades sujeitâs ao regime estabelecido na Lei n" 9.3 17, de 05 de dezemko de 1996 - Lei das Microempresas e das Empresas de

Pequeao Porte - SIMPLES' :

- por fotocópia do Iiwo Dário, inolusive com os Termos de Abertura e de Lnc€ÍÍanelto, der.idamente auteltioado na Junta Comeroial

da sele ou domicÍlio da lioilante ou em outro órgão equivalente; <.ru

- fx)r fotocópia do Balanço e das lremonslraçôes Conl,ábeis devidâmente registrados ou autenticados na .Iunta Comercial da sede ou

domicího dâ hcitánte:

4) sooiedade oriada no exercício em curso:

- por fotooópia do Balanço de Abertura, deüdanente regislrado ou autcnticâdo na Jrmta Coroercül da sede ou domioilio da licitantel

5) o balanço psaimonial e as demonsaaçôes conúbeis deverão estar assinadas por Contador ou por outro pÍoússional equi\,?1ente,

deüdâmente registrâdo no Conselho Regional de Cnntabilidade.

b) a boa situação 6nanceira será avaliada pelos Índices de Lrquidez Geral (-G), Solr€ncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (1-C),

resulmntes da aplicaçâo das seguintes fórmulas:

LC = ATIVO CIRCULANTE I REALIZÁVEL A LONCO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIvEI, A LONGO PRAZO
SG= ATIVO TOTAL

PASSiVO CIRCIILANTE + EXIG1VTL A LONGO PRAZO
LC = ATIVO CIRCI,'LANTE

PASSIVO CIRCULANTE
b. 1) as fórmulas deverão estar d€vidâmente aplicadas em manorial de cálculos juntado ao balânço;

b l.l) caso o memorirl não seja apÍeseÍrtâdo, â Comissão de Licilâçâo reservâ -se o clircito de efelrMr os cálcr osl

b.2) se necesúriâ â âtnâlizaçâo do balaflço e do capital social, deverá ser ap,r€sentado, jrmtamente com os doctrmentos em apreço, o

memorial de cálculo correspondeúte;

OBSERVAçÔES:

lsoias 4r?o:'Paro qué lodos veiam c *iloom . o .rrio da SÉNHOP féz lslo. '
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PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTo DE LrcrrAçÃo cpr-

1- O balanço dererá estar d*idamente assinado por proissiolal regüa junto ao Colsellto da Classe;

2- Deverá conter o selo de habilitaçâo profissional - DHP e/ou anexar o Cerlificado de regulaidad€ do profissional, expedido

pelo CoÍselho Regional e dentro de suÂ validade;

30 - DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALINCAÇÃO TÉCNICA

30.1) CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE da emlresa, que dererá estar regtularmente etn dia com o órgão fisoal

responsárel por seu rarno de atiüdade. uo caso do objeto desta tr CRE.A,PA - Conselho Rcgioml de Engerüaria ou CAll .- Conselho

de Arquibnrra e Urbanismo, do Estado do Pará, ou da s€de do Licitante (Apres€ntar a Certidâo de Registro e Regularidade);

30 2) CERTIDÃO DE REGISTRO E RE(iULARIDADE do CREA.( AU do Responsá\,el(is) Técnic.o(s), com a deüda atrihrição

rêferente âo objeto da lioitaÉo, oonstante(s) na CeÍüdâo RegistÍo e Regularidade da empresa, com validade à dâtâ de âplesenlaÉo da

paoposta, devidâÍnente atualizada em todos os seus dados cadastrais. No caso de prohssionais inscritos om outÍos Dstados, o

Certihoa<lo de Regislro cmitido pelo CREA"/CAU da respoctiva Rcgião r1e origem,

30 3) Atresentar comprovação de CAPACITAÇÀO TÉCMCO-oPl-.RACTONAT. através de Certidão de Acervo Técnico (CAT) com

regrstro de atestado em nome da ernp,resa licitânte, devidamente identiticada, comprovando teÍ â ernpresa executado oLras ou serúços

de c-âratsisticas te-cnioos similares e de oomplexidade tecnológica e operacional equivalentes ou superior c-om o§eto licitado,

emitido(s) por pessoa jLuidioa de direito público ou privado.

DI'SCRIÇÃO L]I'JID QUAN', I)At)L

BI-IEIROS DIJ I BOCA (SIMPLES) M 24.00 (50-. = lzoo)

B(rcA DE BI]EIRO E AIAS (SIMPLISJ I,NII) 6,00 (50!n - l,oo)

BULTROS DU 2 B(XA (DL?LO) M 48.00 (J0..ô - 21.00)

BOCA DE Bl IF tR( ) Ii Al-AS (Dl rPl O) I ]NII) 12,00 (5oeô..6,00)

b) Os atestados meacionados no item anterior, para serem aoeitos, deveÍão conter as sêguintes mforntações

1 - Dcsorição das r:aLraotcrístiüs das obras ou slTviços oompativcl cm caraoteristicas, dimcnsâo c «mplexirlade rlo objeto lioilarlot

2 - Informação se a execução do objeto se deu de tbrma paÍcial ôu tolal;

3 - -Em câso de subcontratâção de serviço, apresentar autorizção do contatânte píincipal:

4 O licitante, quando solicitado quando solioitado pela comissâo deverá disponibilizar todas as inÍbrmaçôes nêoes$írias à

oompÍovaÉo da legitimidade dos atestados apresentados- ApreseÍItando, dentre outros documefltos, oópia do coíkato qu€ deu suporte

a conlral.ação. codcrcço atuzü da oonlratante e lotal eni que foram exeoulados as ob,ras c scrviços <.le engenharia.

5) Os atestados e/ou cenidõ€s rcferentes a projelo, Iiscalização, supervisâo, gerenclameÍIto, conlrole tecnológico ou assessoria técnica

de obras, não serâo consideradas vaüdas Jnra aüendimelrto à qualillcação tecÍrica operâcional.

30.4) Àpresentar C^P CID DE TÉCNICO-PROFISSION L, coostante de atestados deridamente registrados no CREÀ/CÂU,

expedidos por pessoa iuridioa de dLeito público ou privado, aoompaúado de Certidão de Acervo Teonioo (CA1 ) oom regisho de

atestado, expedida pelo CREA./CAU que compove a exlrri&rcia anterioÍ do profissional equivalente ao objeto da licitação;

DESCRTÇAo IINID QUANTIDADE

BL'EIROS DE I BCX]A (SIMPLES) NI 24.00 (50,h = r2.oo)

BOCA DE BllElRo D ALAS (SIMPLIIS) 6,00 (5oq,o ., 3.00)

lltJT,]IROS DFI 2 Il(XlA (DI IPÍ.O) t\Í 48.00 (50./. = 24.00)

BOCA DF BI'FIRÔ E AI,AS @UPLO) I]NID 12,00 (so%= 6,oo)

a) Os atestados mcnoionados Ílo itcm anl-crior, para scrcm accit(rs. deverão conter as scluintes úformaçõcs

isçe"s ,t ?c 'poü clc íoab, ve].rtr ?- soiboDl ô fiôd dê 56N!Op Fe. §lo '
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I - Descrição das oaraoter istioas das ohas ou serviços cornpativel etr caracter ístioas, dirrursâo e oornplcxidadc do objeto Iicitado;

2 - Informaçâo se a €xecuçâo do objeto se deu de forma parcial ou total;

3 - O licltante, quando solicitado quando solicitado pela coÍrússâo deverá dlsponibllizar todâs as rnt"orma@s necesúrias à

comprovação da legitimidade dos atestados afnesentados. Apresentando, dentre outros documenlos, cópia do cônlrato que deu supoíe

a contmtaÉo, eddereço atual da oontaatante c 1ocâl em que t'oram executados as otras e serviços de engerüaria.

4) Os atestados e/ou certidries referortes a projeto. fiscalizaÉo. supe.usão. gcrqrciaÍrento. oontrole teclológico ou assessoria técnioa

dÊ otras, nâo serâo consideradas lálidas para atendimorto à qualiticaçào tecnica profissional.

30.4.I- A licltante deverá comprovaÍ o vinculo do profissional detenlor da certidâo de acervo técnico (CAT) e dos atestados âkavés

da ap,resentêção de cópia autentioada dos seguintes dooumentos:

a) Do contrato social da licitaÍrte em que conste o (s) profissionai (is) oomo sóoio (s);

b) Rcgistro dc qútaÉo rJa empresa. onde nela apresenta (xi prol-issionais responsiveis.

30 s-Atestado de Visita lécnica conforme modelo anexo dr) edital de\rdamcnte \'istado pelo reslnnsavel pelo acompanhamento da

üsita.

30.6- Dêclaração forrrt,rl de que o licitante possui em seu quadro rincional. profissional com formação e experiência oompotivel oom

o grau de dificuldade dos serüços a seÍem cootratados, cuios ctrriculos serão preliamente subÍnetidos à apreciaçâo da hscalizaçâo

t-lesta keleitura, por ooasião da oonfdtaçâoi

30 7-Relação da equipe técnica que paíicifJaÍá dâ e\ecução da otna ou setüços, cônstantes do projeto de engenharia, a qual estará a

apÍovação desta PÍetêitwa, por ocasiâo dâ contratâÉo e sempre que achar necesúno;

30.8- Relação dos eqúpomentos necessários para a execugão das okas ou semços, de que trâta o projeto de engeúaria, os quais

estarão suleitos a \.istoria'm loco" pela cquipe de fiscalização da hefeitura, ÍúÍ ocasião da conúataÉo e sempre que achar

neoossário,

30 9- l)eciaração dâ licitâÍrte de que, fnr intermédio de engenheiro ciril, deüdamente credenciado para esse fim, üstr-niou o local

onde seÍá executada a ob,ra ou serüço e que é detentora de todas as inlbmaçôes necesúrias à suâ execuÉor

30 l0- Deolaragão da licitante de que a mesma reoebeu todos os dooumentos neoêssários ao curnpnmento do objeto desta licitaçâo;

30.11- Csrtidâo simplifioada expedida pela jtmta comercial, atestando oapital ou oonkak) social devidamente arquivado nesta

autarqüa, possuindo capital social ou patrimônio liquido conespondmte a l0% (dez pff cento) do valor e$imado da contratação;

l0 l2- Dectaração, observadas âs pglalidades cabíveis, dá suÍrerveoiência de falo impeditivo da hâbilitação:

30. 13 -Declaraçâo de que a licltaote nâo possul ern seu quadro de pessoal, ernpregados com menos de l8 (dezoito) anos em Eabalho

noturno, msalubre ou perigoso, e de 16 (dezesseis) anos em qualquer rrobolho. a ndo ser oomo ap,rendà- nos tcrmos do iuoiso V do art.

27 daLei 8.666193.

30.14 - Declaração fornecida pelo MuÍlictpio de Eldorado dos Carajás - PA. que a licitante não se encorrúa em débito com a enúega

de serüços e/ou materiais referente a ohrâyseÍriços Íealizndos no N4rrnicipio de Eldorado dos Carajás, ou ainda declaração de que a

licitÂÍrte não tem cofltato de obmvseniços ügente com esta heÍbitura.

30. l5- Certidôo expedida pela jwta comercial de enquadramento como MIJ ou EPP;

30.16 - De.clamção com firma recoúecida do (s) profissional (is) detentor (es) da certidâo (oes) de acervo tecnico (CAT) e do (s)

atestado (s) que aÇeita (m) parücipar da presente licitação, Íta qualidade dc responúvel (is) técnico (s).

30 l7 - Ateíado de Visitâ Tecnica emitida tÉla Prefeitrua Mtmicipal de Eldorarlo dcs Cârajás - PA

OBSERVAçÓES:

1- As dealârôÉes exigidas oeste edital deverão estar emilidas em papeis timtrados dos órgãos ou ernpresas que às expediraml

Rua dd Rio vermelho. or - CentÍo - kÍn roo, q)adra 9 CEP:68524'ooo- Eldoíôdo doCaÍajás/PA #
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ljúú5.r1á9 l§ú.úq!e ioaÍ)j velon ê soiboú s ínôo <ro S€NrOp leT ,slo '
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2- O representatrte legal que assinar, pela enrpresa licita te, derem estar crcdqroiado para esse t_rm. e ser cornprolado se a CPL

üer a exigirg

3- Sob Flena de inabilitaÉo, todos os doctrmmtos apresentâdos para habiiiláção deverão estâr, ern nome da licitante, com

número de CNPJ e fldereço respectivo;

4- Datados dos últimos 60 (noveota) dias a1é a data de abçrtura do envelope no l, quando trão tiver trazo estabelecido pelo

or gâo/empresa oourpetente expeüdor.

5- Nâo se enquadram no prazo de que ftata esta condição os documeÍltos Çuja validade é indeterminada, como é o caso dos

atestados de capacrdade tecnica;

6- Os dooumentos exigidos nesta Licitação, poderão ser âp,reseotâdos em cópias auteÍrticadas por cdtório ou por algum mernbro

da comisúo de üoitaçâo do município de Eldorado dos Carajás.

7- §srão acailâs somente úpias legiveis,

8- Não seÍão aceitos documentos cujas dalas eslejam rasuradas;

9- A CPL reselva-se o dúerto de solicitaÍ o origlnal de qualquer documento. seÍnpre que julgar necesúrio;

l0- Será inabilitada a ernpresa que deixar de cumprir quaisquer dos requisitos solioitados neste edilal;

DA VISÍTA TÉCr\üCA

30.18 A lioil,aÍLe deveÍá vistoriar o lwal on<lc serão cxtrutatlos os si:rviços obJcto dcsu IOMADA DE PREÇO. prr interrnálio rie

F.ngenheiro ciril do quadro frermanente da ernpresa para inteirar-se das condiçiles e do grau de dificuldades existentes, ern companhia

de sen'idor do Muicipio de Eldorâdo dos Cárajás

30.19 - O horario da visita deverá ser previamerte solicitado em forma de requerimento (EMPRES^) ao Mirnicípio de Eldorado Dos

Caraiás atrarés de requcrimento no e-mail: iean. sarcedotn:t«rtmail com até a data de 07de Janeio & 2022.

30.20 - A visita serú realizada no dia somcÍrte mr rlia l0 tlc Janeiro rle 2022 tlando inioio as 09 00 horas com saida da sede da

Prefeitura municipal de e Eldorádo dos Carajás de aoordo com ÍesJtonúvel desla fn€Íeitura

30.21 - O respodsável técnico credenciado pela licitante p6ra etêtuar a usloria, irá apresentar-se ao Muorcipio de Eldorado dos

Carajás - P mhido da carta de credenoiamento da empresa, de acordo com o modelo constaite no 
^nexo 

do presente edital:

iuntamerúe c.Ín a certidão de regisúo da lioitante e do responúlel té.nico emitida pelo CREA.

30.22 - A declamção de üstoÍia dev€ú sel elaboÍada de acordo com o Anexo aonstante deste Edital e vistada pelo servidor do

Municipio de Eldcrado dos CâÍajás - PA desigmdo pâÍâ este fim.

30.23- Fica designâdo acompanhar as errpresas duÍaflte a vistoria o Senhor Jean Carlor da Mota Sar.ccdo, Engenhelro do Sedetana

de InfraestrúLna, o qusl lisitom o atestado de üsito téoÍrio!.

DA GARANTIA DE PROFOSTA

3 L - A gaÍafltia da pÍoposta ficara vincriladâ a empresa vencedom para a asslnatura do contrato.

DÂ PROPOSTA . EI{YELOPE N" 2

32. A proposta contida no Envelope no 2 delerá ser ap,resentada da seguinte lôrma:

32.I - ern originol, de preferência emitida por computador ou datilogmfada, ern uma únioo lia, redigida com clareza, sern ernendas,

rasuras, acréscimos ou errtrelinhas, devidame e datadâ e assinadâ, como tambérn rub,ricadas todas as suas folhas;

32 2 - fazq m€r/.rÃo ao núneÍo desta TOMADA DE PREÇO e conter a nome comercial da licitante, o CNPJ, n&nero(s) de telefon(s)

e e-mail, se houver, e o respectivo endereço com CEP, hem como banco, a agàcia e os respectivos códigos e o nl'lÍnero da conta Iura

efeito de emissâo de nou de empeÍüo e postericr pagamento:

32 3 - üdiooçâo dos preços;

32 4 - indicação dos prazos;

dR-
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32.5 - anexar o Cronograma Físico-Financeiro da execugão dos serúços;

32.6 - quaisquer outms informações julgadas necesúrias e convenientes pela licitante.

33. As licitantes deverâo. pam fins de elaboração da píropostâ, veílicâr e compaÍáltodos os desen-hos fomecrdos para execução dos

serviços.

33.1 - No oaso de falhas, erros, disorcpâocias ou orrlissões, bem, aüda, hansgressôes às Norrnas Téçnicas, regulamentos ou posturas,

cabeÉ à licitante fonnular imediata conuoicação escdta â Cornissâo de Licitaçâo, para fms de esclaÍecirneito por paíe da Comissâo.

34. Em nerüuma hiÉt€se o conteúdo da proposta poderá ser alterado, seja com relação a prazo de entrega, prazo de garantia e preço

dos serviços, ou de qualquer outÍa condiçâo que importe modificaçâo dos seus termos originars, ressalvadas âquelas destinadâs a

sanar apenas falhas formais, âltqaÉes essâs que serão analisadas pela Comissâo de Licitâção.

34. I - Serão corrigidos automaticamsrte pela Comissão de Licitação quaisqu€Í erros de soma e/ou multiplicação e o preço global das

propostls, sc faltar, bem como as divcrgências quc p(rvenl.u'd (ljorrercm enlrc o prcço unitário e o total do ilEm, quando prevaluierá

sernpre o lmmeiro:

34.2 - a lalla de datz. assrnatuÍa e/ou rut[ica nas declaraçôes elaboradas pela própna hcitante ou na proç»sta poderá ser suprida pelo

represeltante legal pÍesente d reunião de abenura doo eovelopes DocumenhçAo e Proposta oom poderes para esse hm; e

34.3 - a falta do CNPJ c/ou endereço oompleto poderá tambérn ser prcenchida pelos dados ctxrstantes dos documentos apresentados

dcnro do Envelopc n.'Ol - DA DOCUMENTAÇÀO

Será exigida da licitanle c{mcorÍmte a a[ÍesentaÉo à Administração, também no envelope de holrrsla , comprorãnte de prestaçâo de

garantà correspcÍrdente ate loZ (um poi cento) do \âlor globâl de suâ pÍoposta, com valdade para todo o periodo da p,roposta,

mediante a opção por urna das seguintes rnodalidades

34 3. 1- cauÉo em dinheiro ou úhrlos da diüda pública;

34.3.2- a gornlia em apreço, quando crn diúciro, dcvcrá scr eletudda cm caderncta dc grupança em falor tlo Mwricípio tle Eldorado

dos Cârajás

34. 3. 3- seguro-gâÍântra;

34.3.4- fi ança banctu'ia.

DOS PREÇOS

35. A ücitante deverá indicar os preços unitáno e total por item e subitem, ftxos e irreajustáveis €, ainda, o global da proposta.

35 I - Para efeito de elatnração d, proposlâ não FxleÍão seÍ allerados os qrlantitativos indicâdos nâs plarrilhas de orçâmento do

Município de Eldcrado dos CaÍa1ás;

35.2 - caso hoja olgurno dirergàroia entre os quontitÂtivos indicodos na proposta e os údicodos nos planilhas de orçomento do

Munioipio de Eldorado dos Carajás, a Comissão de Lioitação reserva-se o direito de oorrigir e refazer os úlculos da propostat

35 3 - a licitante delerá indicaÍ o perc€ntual do BDI juntamente com sua comf,osiÉo de preço.

36. (fs quantitativos indicados na plânilha de orçamento sâo merâmentê eslirnâtivos, não acarretando ao Mrrnicipio de Eldorado dos

Caajás qualquer otrigação quanto a sua execuçâo ou pagaÍneÍrto.

37. Nos preços ootodos deverão estú inolusos os enoorgos sooiais e trabolhistas, todos os equipomeritos, instuÍreltos, lerramentos e

máquinas neccsúrios ao desenvolúmento dos trabalhos, enlirq quaisqueÍ outras desp€sas neoesúrias à realiiaçâo dos serviços. ben

assim, deduzidos quaisquer descontos que veúam a ser concedidos.

37.1 - A cotação âpresentadâ e levadá em cônsideÉção lrtrra efeito de julgamento será de exclusiva e tolal responsabilidáde da

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

38 Sô serâo sc€itas cotagões em moedo neoiqúI, ou seja, em Reol (R]$), em olgaismos arÁbioos e, de preferência, tâmbém poÍ

extenso- prelalecendo este ultinro, enr caso do dirorgência, desprezando-se qualquer lalor além dos ceutavos.

l$ôú5 ,.íí i-c 'Porú o:rf io.*rj vejcn, e so/ôon'l ir rndo (b sêNllrâ í(.y ;:do '
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DOS PRAZOS

39. Os serviços devedo sff iniciados no pÍazo máxrÍno de 03 (úês) dias , contados a franü da Ordem de Serviço €mitida pclo

Mumcipio de Eldorado dos Carajás.

39 I - O prazo para inlcio dos serüços será de até 03 (tês) dias, conhdos do recebimento da Oldem de Serriço expedida pelo

Municipio de Eldorado dos Camjás e o da conclusão, o proposto pela lioitante venoedora, se inferior ao máximo definido no caput

desta Condiçâo;

39.2 - qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverá ser preúammte comunicado ao Municipio de

Eldorado dos Carajás;

40. O prazo de garantia dos serüços não poderá ser úferior à 5 (cinco) anos, oontado do Termo de Reoebimento Defmitivo da

reforma e adequaçâo a ser emitido po Comissão desipçrada pela autoridade comp€teúte.

41. A proposLâ dcvcrá ú, a valitladc minüla de 60 (scssenla) rlias. contada da data estabelccida no preâmbulo tlesta TOMADA DE

PREÇO para o recêbimento dos enr,elopes Documentâção

42. Caso os prazos estâbelecidos rtas Condiçôes anteÍiores nâo estejam expressâmette indrcados na proposta, os mesmos serâo

consideradoa como aceitos para efeito de julgameÍrto.

43. Se, por motivo de força maic,r, a adjudioação nâo puder ocoÍrí dentro do período de lalidade das píopostas, on seja, 60 (sess€ntâ)

dias, c oaso persista o inüzessc clo Mmicipio de Eldorado dos Caralás. ptúcrá ser srlioitada prorrogação gcral da validade relkida a

todas as licilantes, frn igual Fazo, no mínimo.

44. Decorridos 60 (sesseítâ) dus da data previíâ para o recebimento e abertura dos en\elopes l)ocwneÍrtação e Proposta, sem a

solioitação de pronogaçío de prazos ou a convocação pera oeleb,raçao do controto, respectilBmente, ficam as lioitantes liberadas dos

oompromisms assurnidos-

DO TIPO DD LICITAÇÁO

45 Tratâ-se de TOMADA DII PREÇO, do tipô menor f,reço, enqua&ada no art. 45, § 1., inciso I da Lei n. B 66í9j
DA DESCLASSItr'ICÀÇÃO DÀS PROPOSTÀS

46. Âpos a análise das píopostas, serão desclassifioadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.' 8.666i93, as pÍopostas que:

46.1 - apresentarcm preços excessir'os ou maÍlil-estamente mexequiveis, assim considerados aqueles que nâo !,púam a ter

demonstrada sua üabilidade anavés de documeotação que comprole que os custos dos insuÍnos são coerentes com os de mercado e

que os coeficientes de pÍodrÍiüdâdÊ são compativeis corn a execução do ohjeto:

46.2 - não ateaderem às exigências contidas nesta TOMÀDA DE PREÇO.

47. Ccnsideram-se manifestomente inexequi\€is as propostes cujos valores sejam inferiores o 7004 (setenta por oento) do melor dos

sepuintes ralores:

a) média aritÍnélica dos valores das pÍoposlas superiores a 50oÁ (cinquenta poÍ cento) do valor orçado pela Admúistração: ou

h) valor orçado pela AdÍninislração.

47.1 - Das licitantes classiÍicadas na Íôrma das alineas "a" e "b" cujc valor global da proposta tbr inÍêrior a 80% (oitenta por c€nto) do

mencr lalor a que se referem as alíneos aoima mencionados, será exigrda. para assinohrÍo do contato, prestaçâo de gorsntia adicionsl,

dentÍe as modalidades preüstas no § lo do al. 56 da Lei no 8.666/93, igual a difermça enbe o valor resultante do parápgafo anterior e

o valor da correspondeÍrte proposta.

48 Quando tcxlas as licitaítes forem inabilitâdâs orr l«lâs as propostâs Íbrem desclâssiflcadas, a Comissão de Licitação J,(üerá fixar

às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresenlação de nova docuÍnentaçâo e/ou de outras prol,ostas, escoimadas dâs câusas

referidas nas Condiçôes ônteriores-

DO JULGÁMENTO DAS PROPOSTAS

/5(.'ros.r129 'go.o O!i,: i(rios ueJô,, e soirox? o rldo íc SÉNHOp Iêr sío
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49 Após analisar a oouformidade das propostas c.orl o estabelecido uesta TOMADA DE PREÇO e seus Anexos seni declarada oonro

mais vantajosa para a A&ninistração a oferta de menor preço global.

50 A Comissão de Licitação poderá solicital parecer de Gcnicos perteÍrceotes ao Quadro de Pessoal do Municipio ou, aindá, de

pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, paÍa orientar-se na suâ decisâo.

50 I - A Comissão de Licitação efetuará análise údividual dos proços unitiáÍios cotados nas pÍopostas das licitantes.

50 l.l - Caso se velifique na proposta de merror valor global a ocorrêncra de Meuor preço cour preços marrifestaorente supüiores aos

orçados pelo Municipio de Eldorado dos Carajás , d€vsrão ser estabelecidas, po. meio de acordo com a licitÀnte ofertante do menor

preço, novas bases ccúdizentes com os custos envolüdos.

5l. Considera-se menor pÍeço global o valor total apuÍado na proposta, ou seia, o somatório de todos itens da planilha de preços

apres€nlada de p€la proponente-

52. Nâo sc rcnsirlcrará qualquer oferla de vanlagcm nã() prcvista ncsta TOMADA DE PREÇO, inclusive hnanoiamcntos suhiidiados

ou a fundo perdido, p"eço ou vantagem haseados nas ofertas das dernais licitantes.

53. Não se âdmiúá pÍopôstâ que âpresentaÍ peços global ou unitiino srmbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os

preços dos insumos e salírios de meroado, ooresoidos dos respeotivos enoargos, ainda que esta TOM D DE PREÇO não teúa

estabclecidô iimites minimos, exc€to quando se refeÍirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais

ele rmunoie a parccla ou à tolalidade da r€mungração.

54. A Comissâo de T,icitaçâo, além do .ecehimento e exame das pÍoF)stas, caherá o julgamento da obediência às Condiçôes aqui

estabelecidas, bern, ainda, em seus Ancxos, e a decisâo quanto às dúudas ou omissôes deste [:dital.

55 Não se a&nitira poposta que não apresentar todas as cómposiÉes unitüas de sen'iços

DO DESEMPATE

55 No oaso de empatc enLre duas ou mais propostas. scrá efetuado sr.rrteio cm ato público. para o qual tülas as liçitantes sclâo

convocâdas.

DO DIRETTO DE PETIçÃO

56. Observado o disposto no artigo 109 cla Lei n." 8.666193. a lioitaíte poderá apr€sêntar rectÚso ao Presidente da Comissão de

Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, I contaÍ da intiÍnação do ato ou larÍatura da ata, nos casos de habilitação ou inabilitaçâo

da licitante ou dojulgamento das p.opostas, anulação ou Íevogagão desta TOMADA DE PREÇO.

56 I - Para efeito do disposto no § 5'do ârt 109 dá Lei n" 8 666/93, ficám os autos destâ 'rOMADA DE PREÇO com üs1a

Aanqueada aos mteressados.

57. Iúterposto, o recuÍso será comunioodo ds deruais lioitantes que poderâo impugnô1o no prazo de 05 (cinco) dias úeis. Findo esse

periodo, impugnado ou não o rccuÍso, a Comissâo de LicitaÉo podcrá, no prazo de 05(cúco) dias úteis, reoonsiderar a sua decisão ou

fazêlo subir, d€üdam€nte infofmado, ao orderudor de despesas do Munictpio de Eldorado dos CaÍajás - PÂ através da (o)

Presidente do PREFEIILIRA MLINICIPAI DE EldoÍado dos Camjás.

58 Quaisquer argumentos ou subsidios concementes à detêsa da licitante que pa'etender reconsideraçâo total ou parcial das decisôes

da Comissõo de Lioitação dererão ser apresentados por escrito, exclusivomelte, anexando-se oo recurso próprio.

58.I - O recurso interposto deverá ser comúticado à Comisúo de Licitaçâo, logo aÉs ter sido protooolizado no Serüço de Protocolo

do Muiclpio de Etdorado dos Carajás.

DA ADJUDICAçÂO

59. A execução dos serüços correspondorte ao objeto desta IOMADA DE PREÇO será adjúicada GLOBALMENTE a runa única

ernpreso, depois de atendidas as Condições deste Edltol.

DO TERMO DE CONTRÀTO

iso,as 412, 'Pd.o a.it ie.;osrelaíít e soibo.l o Ínicto d. SEn_t-rOe&J jelo.'
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60. Sem prejuto do disposto no Capitulo III a IV da Lei n.'8.666/93, o contrato será forrnalizado e conteiá, ÍreressaÍial)ente. as

Condições já especificadas neste Ato Convocatório.

61. Quaisquei corldições apreseÍrtadâs pela licitante vencedora ern sua proposta, se pcrtineotes, poderão ser acrescentadas ao contralo

a ser assinado.

DÀ AS§INATI]RA DO TERMO DE COI{TRÁTO

62. O Mrurioipio de Eldorado dos Carajás convooará ofioialmentc a lioitante veiroetlora, dtuante a validade da sua propostia para, no

prazo rÉximo de 5 (ciÍrco) dias úteis, assinff o Çonlrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem preju2o das sanções prcüstas

üo aÍ. 8l da Lei n'8.66ttl93.

63 O prazo da oonvooaçâo poderá ser prorogado uma vez- por igual período, quando solioitado pela licitante vencedora durante o seu

transcurso, desde que ocorÍa motivoiustiflcado c aoeito pelo Munioípio de Eldorado dos Carajás - PA.

64. É t'acultado ao Munioípio clc Ellorado rlos Carqás. a[avés da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE Eldorado dos Carajás - PA,

quâído a mnvocâdâ não assinar o referido dncumentô no prâ7o e côndições estatelecidos, châmâÍ âs licitantes Íemanescentes,

obedecidâ a ordem de classrficaçâo, para tàzêlo em iguâl p'Íâzo e nas mesrnas condiçôês propostâs pela primeira classil'icâda.

inclusive quanto aos preços atualizados, ou revogar esta TOMÀDÂ DE PREÇO, independenteÍnente do oomin8ção previstÂ no aí. 8l

da Lei n" 8.666193.

65. - A rerusa üjusLifio{rda da licilantc vcncedora em assinar o oonlÍato. aoeitar ou rettar o insbumcn(o cquivalente, durtro rlo przzo

estâbelecido pela Administraçâo, caracteriza o descuÍrprimento total dâ ôbrigaFo âssumidâ, sujeitandô-a às f,enalidades legalmente

estabelecidas.

66. O disposto no subitem antoÍior nãô se aplicâ às licit&ntes oonvooadas nos termos do art. 64, § 2o da Lei n.' 8.666. de 2l de jmho

de 1993, quo não aceitarem a contratação, nas mesmas oondições propostas pela adiudioatrfuia, inclusire quaflto ao prazo e preço-

DA EXECUÇÃO DO COi{TRATO

67. Seni exigida da licitante lencedora a apÍesenlâÉo à Administração, tamhem no fÍazo máximo de l() (dez) dias úteis, conudos da

data da assinah-Úa do contrato. comprovante de prestaçâo de garantra correspondeÍte até 50á (cinco por ceÍrto) do valor global de sua

proposta, com \ãlidade para todo o periodo de execuçâo dos serviços, mediaote a opção por runa das seguintes modalidades:

67.1 - caução ern dioheiro ou tituloe da divida pública;

67. 1. I - a garartia eÍn apreço, quando em diúeiro. dererá sef, efetuada em cademela de poupança em faYor do Mwricipio de Eldorado

dos Carajás.

67.2 - seguro-gâÍa[tia;

67.3 - fionçr boncriria.

68. No caso de rescisão do contrato, por culpa da licitanre vencedora, nâo será devolüda a gaantia, respoosatilüando-se a licitante

por perdas e danos causados ao Mwricipio de Eldorado dos Carajás, além de sujeilar-se a outras penalidades preüstas na lei.

DÂ VIGÊNCIA

70. A ligàcia do contÍato seni de acordo a publicaçâo, tendo inicio e vencimeÍrto em dia de expedierte. devendo-se excluir o

primeto e úcluir o ultimo.

70. I A sim sendo podendo rr aditirado por igual periodo, de aoordo Ar. 51 da Lei 8666/93.

DOS ENCÂRGOS DA CONTRÁTANTE E DÂ LICITÀITTE VENCEDORA

71. CaM ao Mrmicípio de El<lorado dos CaÍajás, através da('o) PREFEITTIRA MI,MCIPAL DE Eldorado rlos Carajás.

71. I - permitir o li\re acesso dos empregados dâ licitante lencedora ao local da prestação dos serviços;

71.2 - prest Í as infoEÍrações e os esclareoimeÍrtos que venhafi a ser solicilados pelo Preposto ou Responúvei Tecnico da licitante

l,enoedorat

!54ios t12O:'Pa{o Are íol1t}a vefam e s.nb4h o ínêa 7c s€ll'jâe í€:z i.jlo
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71 3 - acompanhar e fisoalizar o aDdarrelto dos serüços de refonna e edequação, por illerürédio de Coúrissão para taüto formalÍEnte

designada;

71.4 - aúoÍtzaÍ quaisqtrer serüços pertinentes à refo.ma e adequaçâo, decorrentes de imprelistos duraÍrte a sua exel,uÉo, mediaÍrte

orgamento detalhado e previamentê submetido e aprovado pelo Municipio de Eldorado dos Carajás, desde quc oomprovada a

necessidade deles;

71.5 - rejeitar qualquer serviço exe;utado equivorcadarlente ou eni desacordo conr as oÍietrtaçõ€s passadas pelo Mtuicípio de

Eldorado dos Carajás ou com as especificaçô€s constantes deste Edital;

71.6 - solicrtar qre seja refeito o serüço recusaó, de acordo com as especihcações constantes deste Edital;

71 7 - at€staÍ as notas fiscais/faturas correspondentes e hscalizar o serüço, por intermédio de servidor do Municipio de Eldorado dos

Carajás, especialmente designado para esse hm.

72 Cabqá à licilartc rcnccdora:

72 I -ser resfrrnsável, em íelação aos seus empregados, JxÍ todâs as despesas decorrentes da execuÉo dos serüços de reforma e

adequa$o, tais como:

a) salírios;

bt seguros de aoidenter

c) taxas, impostos c oontribuições.

d) indeni zações;

e) vale-retêiçâo;

0 vales-tÍanspoÍtes; e

g) outras que pcrvenhua veúam a ser criadás c exigidas pelo Goremo:

72-2 -Íoantít os stus emprcgatlos sujcitos às normas disoiplinurcs dr-r Munioipio de Eldr-rrado dos Carajás, porerq scm qualquer

ünculo emp.egaticio com o órgão;

72.3 -manter, ainda, os seus empregados identiticados, quardo ern trabalho, devendo sub6túuir imediataÍnente qualquea um deles que

seja considerado inonveniente à boa ordem e às nonnas disciplinares do Municipio de Eldorado dos Carajás;

72.4 -responder pelos danos oausados düetaÍÍlente ao Mrmicípio de Eldorado dos Carajás ou a terc-eiros, decorrentes de sua culpa ou

dolo, quando da execução da reforma e adequação, não excluindo ou redrzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o

âcompanlamento p€la(ô) PREFEITURA MUNICIPAI DE Eldorado tlos Carqás:

72 5 -res:ponder, tambem. por quaisquer danos causados diretÀrnente aos bens de p,ropriedade do Mumcipio de Eldorado dos Carajás,

quando esses teúam sido ocasionodos por seus empregados durante o exeouÉo dos serviç-os;

72 6 -araar oom d€spesa decorrente de qualquer infraçâo, seja qual for, desde que praticada por seus empregados na execução dos

s€rviçosl

72.7 -assumir inteira e totâl responsabilidade pêlâ execuçâo do p(ojelo. pela resislàlcia, cstanqueidáde e estâbilidade de lodâs as

estrutrras da otra a executaÍ;

72.8 - veriticar e comporar todos os deseahos fomecidos para exeouçâo Cos serüços:

a)no caso de falhas, erros, discreÊâncias ou omissôes, bem, ainda, trans€tressões às Normas Técnicas. regulamentos ou postu.as,

cabeú à licitante formular imediata oomuricáção esüita ao Muiclpio de Eldorado dos Camjás, de forma a evitar ernpecilhos ao

perfeito desenvol!,rmenlo do obieto deste certame

72.9 -reqar, corrigir, rernol'er, reconstruir ou substituir, às suas expensas: no total ou em parte, os serviços efetuâdos rcferentes à

reforma e adequação em que se verificorern licios, defeitos ou inoorreções resrltontes da exêcução ou dos moteriais uülizados, no

prazo miiximo de 5 (cinco) dias ou no prazo pâra tanto estabelecido pela fisoalizaçâo,

isc,ús.í129 'Ítrü {ri( ía.x» vdant e soibaÍ', {, âêô dê sÊ:{r.roR &r sÍo '
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72.10 -proqtlenciar. poÍ colla Fópria, t«la a sinaüzação oecesúr ia à c\orução dos seniços- no sentido de evitar qualquer tipo de

acidente;

72 I I -fomecer instâlaÉes adequadas paú a flscalização dos seÍüçcs;

72. l2 -iníalaÍ umâ placa de identifioaçâo da obra com os dados necessários e oâ forma dâ legislação p€riinente;

72.13 -removsr o entulho e todos os mateÍiais que sobrarem, p,romovendo a limpeza do looal da otra, durante todo o pcriodo de

execuçâo e, especiaLnelte. ao s€u 6nal;

'72.14 -$eslü a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente Edital, conforme o disposto no § 1" do art. 56 da l.ei n'

8.666193,

72.15 -permitiÍ, aos técnioos do Municipio de Eldorado dos Carajás e àqueles a quem o Mrmicípio formalmente indioar, acesso âs

suas instalagôes e a todos os locais onde estiverern sendo estocados materiais relacionados oom o objeto;

72.16 -c.omunioar ao Mmicipitr cle Eldorado dos Carajás. por csorito. qualquer antrrnaliilade dc cimit€T urgcntc c prcstar os

esclarecimentos que jul gar necesúrio:

72.17 -responsabiiizar-se pela constru$o, opração, manutenção e segurança do canteLo de obras, r.igilância, organiação e

manúenção do esquema de preveirção de incêndio, ttem como outras constÍuções prorisórias neoesúrias, conforme prerrsto nas

Especificaçôes Tecnioas;

72.18 -rcsponsatúli:zar-se pelas rlespevs deooúcntgs da rcjeição de equiparnenlos, materiais e serviços pelo MunicÍpio de Elilorado

dos Caraiás e Írlos atrasos acatÍetados Jr]Í esta rejeição;

72.19 -responsabilizaÍ-se por todo tÍansporte necessário à prestaçâo dos seniços cootratados, bem como por ensaios, testês ou provas

necessários, inolusive os mal executados;

72.20 -proüdenciar, às suas expensas, atestado de similaridade de desempeúo dos materiais ap,reserrtados, iunto a iníituições ou

fundaçõcs oapaoitadas para este fim, qruurlo do uso <le similar ao desorito rus lispu,ifiuções Téonioas, sernpre qu: a hsoalização do

Municipio de Eldrrado dos Cârajásjulgar necesúÍio;

7221 -exígSr de seus subcontÍatâdos, se t-or o caso, cópia da AR'l dos serúços a serern realizados, apÍesentando-a â Unidâde de

fisoalização do Mturicípio de Eldorado dos Cara-1ás, quando solicitado;

72.22 -responsabrlizar-se pela perfeita exeouçâo e oompleto acabamcnto dos serviços contratados, oh,rigaodo-se a prestar assist&roia

técnica e a&ninistatita necessária paÍa assegurar andamento convenicnte dos trabalhos;

72 2l -submeler a aprovaçâo da Comissão fiscalizadora do Municipio de Eldorado dos Carajás, o(s) nome(s) e o(s) dado(s)

demonsaadvo(s) da respecti\a capacidade tecnica do responsável tecoico que, porve[tta, veúa a substituiÍ o originalmente

iadicado;

72 24 -submeteÍ à Comissão fiscalizadora do Mrmicilo de Eldorado dos Carajás as arnostras de todos os materrais a serem

empregados nos serviços antes da sua execução. quando solicitado;

72.25 -garantir, J,elo pÍazo minimo de 5 (cinco) anos, todos os serl,iços executâdos, côntâdos â partir da data da emissão do Termo de

Recebimento Delinitivo, conÍôrme artigo 618 do Côdigo Ciül tkasileiro;

72.26 {uronte o período de garantio, a licitante leocedora deverd, sob pena de ser incluída no cadastro de empresos suspensas de

partioipu em licitaçâo realizada pelo Mwricípio de Eldorado dos Camjás, atender aos chamados da (o) PREFEIIURÁ MUNICIPAL

DE Eldorado dos Carajás no prazo máximo de 15 (quirze) dias. contado da comunicação oÍiciall e

72 27 -mânter, duraíte toda a execução dos serviços em compatibilidade com as otnigaçôes a serem assnmidÂs, todas as condições de

habilitação e qualifrcação exigidâs oesta TOMADA DE PRFIÇO.

73 CobeÍô, oindÂ, à licitonte vencedoÉ, como paíe de suas oh,Íilgções:

lsc,rs.r1â, 'pora o!.: lodbs vetcm p- toiba.l r âCo dc 5É§HOPfê7'ilc
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73.1 - efetuar o registo do contrato uo Conselho Regiorral de F:rgenharia, Ar quitetura e Agououúa - CREÀ ern ctunprirnarto ao

disposto na Ler n" 6.4t)6, deOT l2 77.

73.2 - indenizar ou reslaurâr os danos causados âs üas ou logradouros publicos,

73.3 - remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventu:a existentes no local da obra: e

73.4 - oumprir cada uma das normas regulamentadoras sotre Medicina e Segurança do Trabalho.

DÂS OBRIGAÇÔES SOCIÀI§, COMERCIÁIS E NSCAIS

74 À üciEnle \€ncedora caberá, ainda:

74.1 - assumir a Íesponsabilidade poÍ todos os encargos preüdenciários e ot,rigagões sociais preústos na legislação social e

trabalhista ern ügor, otrigando-se a saldrí-los na épooa própria, vez que os seus ernpregados não manterão nerúum vínoulo

smpregaúcio com o Mrmioipio de Eldorado dos Caraiás;

74.2 - assrmir. lambém, a responsabilidade por trxias as provir.iências e obrigaçôes estabeler.:idas na bgislaçâo esptlific-a r]e aoidqrtes

do trabalho, quandô, ern ocor&rcia da esJÉcie, forsm útimar os seus empregados no decorrer dos serüços ou €Ín conexâo com eles,

amda que acôntecido ern dependência do Municipio de Eldorado dos Cara.1ás;

74.3 - assumir todos os etrcaÍgos de possivel demanda trabalhisa, cllel ou penal, relaoionados â exeouçâo dos serüços,

originariamenle ou vinculados por pevenção, conexão ou continência; e

74.4 - assurnt, ainda, a responsabilidade pelos encargos fisoais e oomcroiais rcsttltantes da arlj«-licaçâo r.lesla TOMADA DE PREÇO.

75 A inadimplência da licitante, com referênciâ aos €nceÍgos estahelecidos na Cbndição anterioÍ, nâo transfe.e a responsahilidade por

sêu pagaÍlento ao Mrmicípio de Bldorado dos CaÉjás, nem poderá onerrí o objeto desta 'I'OMADA DI PRLÇO, razâo pela qual a

licitaíte venoedora remmoia expressamente a qualquí r,'inoulo de solidariedade, ativa ou passiru, oom o Municipio de Eldorado dos

Caajás

DAS OBRIGAÇÕES GERÂI§

76 l)everá a licitÂnre vencedoÍa obseÍvar, tambérn. o seguinte:

76 I - é expÍessamente p,roibida a contrâtaçâo de senrdor pertencente ao Quâdro dc Pessoâl do Município de Eldorado dos Caralás

durante a ügêrcia do contrato;

76.2 - expressamente proibida a veioulação de publicidade aceÍ.Ír do conüato, sall'o se houv6 prévia autoüação do Município de

Eldorado dos Carajás; e

76.3 - A subcont ataçâo dos sewiços, lolâ1 ôu Fârcial somente será admitida se prcüamenle arÍorizada plo Municipio de Eldorado

dos Carajás - PA.

76.4 - Só seró aceita a proposto comeroiol que estiver assinada pelo socio proprieúrio da ernp,resa e pelo engeúeúo oiúl

respoosável.

DA RESPONSABILIDÂDE TÉCMCA PELA EXECUÇÃO DOS STRVTçOS

77 CalÉÍá à licitante vencedora f,ro\,idenciâr, jrmto ao CREA a devidâ Anotaçâo de Responsabilidade Técflica-ART relâti\,? aos

serviços objeto da presente licitaçâo, de acordo com a legislâção vigente.

77 O respooúvel téonioo pelos s€rüços â serem desenl'olvidos deverá t.:r !ínculo formal com o licitonte vencedoro e deve!á ser o

indicado na fase de habilitação do certame licitató,no.

DO ACOMPANHAM ENTO E FISCALIZAçÃO

78 A execuçâo rlos serüços será acompânhâda e fiscâlizada fx)r Comissãô desigMda pelo Mrmicipio de Eldorado dos Carajás,

permitida a contratâção de teÍcetos para assisti-la e subeidiá-la de informaçôcs pertioentes a essa aaibuiçâo, devendo:

78 I - promover as ovaliações dss etapas exe-outadas, obseÍvado o disposto no Cronograma Físico-Financ-eto: e

78 2 - atestar os documentos refeÍentes à co[oluúo de cada etapa, nos termos contratados, para efeito de lxgamento.

Iact(,s 41?., 'pa!a ere íooos r,a-o./] e soibol-.l o /ndo *6 sÊN|jÕP&r'§lo
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79 Alenr do acornparÍramento e da Escalizagão dos serviços, a L\ridade de fisoalização do Mr-uricipio de Eldomdo dos Carajás ou

outro servidor devidamente autorzado poderá, ainda. sustaÍ qualquer tÍabalho que esteja sendo executado em desacordo com o

especificado, sempre que essâ medidâ se tomar necesúria.

80. A licitante vencqlora deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovaçâo do MLrnicipio de Eldorado dos Carajás. duÍante o

periodo de ligênoia do oontÍato, para representi-la semprc que for neoessirio.

8l A licitarrte vencedora deverá manter no local r.la obla. dur ante a sua execuçâo. 0l (un) orgeiúreiro irsorito no CREA e aceito pclo

Municipio de Eldorado dos Carajás, que na ausência do resFx)nÍivel técnioo, se não lor o próprio, para represenúla sempre que for

82. O reFnesentante do Mmioípio de Eldorado dos Carqás anotdá em registro próprio todas âs ocorrências relacionadas com a

execução dos serviços mencionados, determrnando o que for neccssriLrio à regularização das faltas ou deleilos obserlados

83. As drcixics e proüdênoias que ultrapassrem a oompetência do reprcscnlânLc Llo Munrcípio de Eldoratlo tlos Carajás tleverâo scr

solicitadás â seus supeÍioÍes em tempo hábil parâ a adoçào das medidas convenientes

DO RECEBIMENTO DOS SERVIçOS

84. §ós oonoluida, a reforma será re-oebida proüsoriamente pelo Município de Eldorado dos Carajás, mediante termo

cirounstanoiado, assinado pelo Munioípio de Ildtrrado dos Carajás e pela lioitante vencedoÍa partes, no p,razo de até l0 (dez) dàs úteis

conlados do reoebimcnto da úmrmicação escrita onoamiúada pela lioittmte vcnoetlora.

85 O recebimento definitivo dos seniços será eletuado fr)r Comissão designada pela autoridade cornp€tente, mediante terÍnô

crÍcunstanciado, assinado pelas paÍtes, apos o decurso do pmzo máximo de 30 (einta) dias úeis. necessáno à obser\'ação, ou à

üstoria que comprove a adequâção do objeto aos termos contÍatuais, observado o disposto no art. 69 da l,ei n" 8.666i93.

86. A reforma $mente será considerada concluída c em condiçôes de ser recebida, após oumpndas todas as obrigações assumidas

pcla lioitantc venocdora c atestada sua con{jlusão pelo Municipio de Eklorarlo dos CzLrajás.

DA ÂTESTÂÇÃO DOS SER\1çOS

87. A atestação das notas fiscais/tàtuas retêÍentes às etapas dos serviços caberá ao Setor competeÍrte do Municipio de bldorado dos

Carajás ou a serndor designado para esse fim.

DA DOTAÇÃO ORÇAMEI{TÁRL{

88. A despesa com a execução dos serüços objeto dcsta TOMADA DE PREÇO, mediante a emissão de nota de empeúo. está a

cargo da dotâÉo orçamentiiria Municipal Exercício 2021 Projeto t005.267820013.1.013 Construção e Recuperação de

Pontes e Bueiros, Classficação econômica 4.4.90.51.00 Obrm e instalações, dotação orçamentaria do sstado SEDOP:

07t01.15.451. 1489.7645 444052 Ol0li030l, Prefeitura: 1305 26.782.00 t3. 1013.449051-1001/1510.

88 2 - A despesa para os anos subsequentes, quando lbr o caso, será alocada à dotação orçamentária píe\ista para atendimento dÉssa

hnalidadc, a ser oonsigruda ao Muocipio cle Eldorado dos Carajás na Lei Orçamenuiria do Mtmioipio.

DO PAGAMENTO

89. Obedecido o Cronograma lisico-linancero apresentâdo, a licitante vencedom solicitáÍá ao Municipio de Eldorado dos Carajás a

medigâo dos trabalhos executados. Uma vez medidos os serviços pela fiscalüação, a licitante venoedora aprcsentará nota fisosVfatrua

de serüços para liquidagão e pagamento da despesa pclo Município de Eldorado dos Carajás, no rrazo de l0 (dez) dias contados da

aprcsgntaçào dos dooumentos na Unirladc dr lisoali:zaçâo do Município de Eltlorado dos Carajús.

89 I - Somdrte serão pagos os quÍrnlilativos efeti\amenle medidos peh frscâlizáção;

89 2 - as mediçôes serâo etêtuadas pela tiscalização, otuiecendo-se o segumte:

/srr,1?s.al?c 'p.,r? qle iêaros !e!c/rl ê Éiboil 0 rndo Jc SÊ\'lloi?êi i5tc
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89.2.1 - qurrzanalrne te, eür ounpÍimento ao Crolrograura Fisico-Financeiro, quando ser'ão feitas as medições pla Comissão

fiscaüzadora do Município de Eldorado dos Carujás, considerando-se a fab,ricação e os serviços efetivamente exeoutados e por ela

aprolados, tomando por base as especiírcaçôes e os deserúos do proleto;

89.2.2 - serão eÍnitidos os Boletins de Medição dos Serviços, ern duas vias, que deverão ser assinadas com o De acordo do

Respooúvel Técnioo, o qual hcará oom unra das üas:

89 2.3 - as nedições deverão ser wlicihdas pela lioitalte vetcedora até o 3" (teroeiro) dia útil do rnês subsequente e a fisoalizagão terá

02 (dois) dias úteis para exeoutar a medição.

89.3 - A criterio da fiscahzação e no exclusivo mteresse dâ Adrnidstração, as medrçôes poderâo ser feitas considerando-se os

materiais e equipamentos fomecidos e depositados no canteiro da rcforma. Neste oaso, o valor a ser levado em conta paÍa €feito de

pagamento será o ousto dos rnateriais e equipamentos oonstante das oomposições de custos unitiidos ap,resentadas pela lioitante

venoeciora:

89 3.1 - eÍrtende-se Ín custo a ootação de Jrreço âpresentadâ pela licitânte vencedoÍa nesta TOMADA DF PREÇO menos o BDI

cootmtual; e

89 3.2 o BDI relativo aos maíeriais e eqipârnentos, bem, aindtr- a parcela dos serviços relativos à mâo de-otxa e respeotivo BD[,

serão pagos após a efetiva e oompleta aplicaçâo dos materiais e instalaçâo dcs eqLüpamentos.

89.4 - as notas fisoâivlaturas deverão scr emiiidas e entregucs pela lioitimte venoedora no Setor Finaneiro tlo Munioípio dc Eldorado

dos Cara.1ás, para fins de liquidação ê pâgamento, até o dia 30 de cadâ mês após a medição, de forma a garantir o recolhimento das

importâncias retidas relatrvas à contriburçâo preúdenciária no prazo es'tabelecrdo na alinea "U', inciso l, arügo 30, dâ Lei n" 8.212191,

e altera$es posteriores.

89.4.1 - No oaso de as notas fiscais/fatruas serem emitidas e entregues no Setor linanoeio do Município de Dldorado dos Camjás em

üla postcrior à indioa<la na Cr.:ndiçâo aoima. será imputado à licitanle vcnoedora o pagameÍrto dos eventuais cnoargos moratúrios

decoIrentes.

89.5 - O pêgamento dos serviços somente poderá ser elêtuado aÉs a apresentação da nota tiscal/làtura âtestadâ por serüdor

designado, conforme disposto no art. 67 daLei rf 8.666193, e verificação da regularid.ade da lioitante venoedoÍa junto à Seguridade

Social - CND e ao Furdo de Carantia por Tempo de Serüço - CRF.

90. O pagameÍrto da primeira fatura,4}ota liscal someÍrte poderá ocorrer, se acompaúada dos comprovantes dos seguintes

documentos:

90.I - Registro da otra no CREA;

90 2 - Matdoula da oh,ra no INSS; e

90 3 - Rela@o dos Empregados - RE.

91. O Município cle Eldorado dos Carajás reseÍva-se o direito de recusar o pagameÍrto se. no ato da atestação, os s€rüços executados,

os eqúpamentos ou os Ínlteiais fomecirlos nâo estiverem em pefeitâs condições de flucionamento ou de acordo com as

especilicações apreseotadas e aceitas.

92. O Mruricípio de Eldorado dos Carajás poderá deduzú da importânoia a pogar os wlores correspondentes a multos ou indenizrgôes

devidas pela licitante rencedora nos termcs TOMADA DE PREÇO.

93 Neúum pagaÍnento será efetuado à licitante vencedora enquânto penderte de liqúdação qualquer obrigação ünanceira e

previdenciária, sem cgre isso gere dteito a alteraçâo de preços, compensação finânceira ou aplicação de penalidade ao N4uaicipio de

Eldorado dos Carajás.

isâ,r,s.rr aar 'i1r,ti qte ,aaji§ !gÊrl, e 9olôâ.s § .na!o da Sl§}lüll i§I !rl9
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94. Nos oasns de elsntuais Etrasos de pagaÍrreDto, desde que a Iioitarrte wrroedora rrâo tsr ra oorroonido de alguna forrna para taDto,

fica conenciqrado que o lodice de compensaçÍo finanaeira deüdo pelo Municipio de Eldorado dos Carajás, entÍo a data acima

referida e a correspondeÍlte ao efetivo adimplemsrto da paÍcela, se!á calculadâ mediante a aplicaçâo da seguinte fórmula:

EM=IxNxVP
Onde:

EM = Encargos moratórios:

N = Número de dias entre a dara preüsk paÍa o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valq da parcela a seÍ pêga.

I = Índice de compensação frnar:ceira = 0,00016438, assim ap-rado:

I=(T>0 I=(6/100) r=0,00016438

365 365

'l X = Percentt âl da taxa anual = 67o-

94. I - 
^ 

compensação fmaoceira pre\ista nesta CondiÉo s€rá incluídd na íatuÍa,tlota hsoal seguinte ao da ocorrência.

DA ALTERÂçÃO DO CONTRATO

95. O oontrato a ser f,.nnado pqlcrá sor alterado nos casos previsÍos no art- 65 rla Lei 8 666/93, rlesrle r.pe haja interesse da MunicÍpio

do de Eldnrado dos Carajás, com a afÍesentâção dâs de\,idâs justifrcativas adequadas a esta TOMADA DE PRFÇO

96. O Muricipio de Hldorado dos Carajás poderá alterar unilateralmeÍlte o cont ato nos seguinles casos:

96. I - quando houver modificação do projeto ou das espeoificações, para melhor adequaçâo tecnica aos seus objetiros; e

96 2 - quando neoesúria a modificação do valor oontmtual em decorrência de acréscimo ou diminúção quanrihtiva de seu objeto, nos

limitcs previstos no artigo 65 rJa Lei de Lioitaçôes.

DO AT]MENTO OU STJPRESSÃO Ix) VALOR A SER CONTRÁTADO

97. No nteÍesse do Municipio de Eldorado dos Carajás o valor iocial atuaüzado do cootrato poderâ ser aüÍnentâdo ou suprimido até o

limite de 50% (cinquenta por oento), conforÍre disposto no ort. 65, psrápu:afos l'e 2', ú Lei n" 8.666/93.

97.1 - A licitante l,encedora froa otrigada a aceitar, nas mesmas condiçôes lioitadas, os acréscimos ou supÍessôes que se fizerem

nec€ssários, até o limite ora previsto, calculado soke o ralor contratado; e

97.2 - nenhuÍl acréscimo pcderá exceder o limite estabelecido nesta Condição; e

97.3 - nenhurna supressâo poderá excdeÍ 25yo do valor inicial atualizado do contrato, salvo âs sup(essôes resultantes do acordo

celebrodo entle os partes.

98. Em caso de zupressão dos serviços, se a licitante leÍrc€dora já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes

deverão ser pagos pelo Municipio de Eldc,rado dos Carajás pelos custos de aquisição regulaÍmente comprovados e monetariamente

corrigidos, F,otlendo caber indenüação por ôutros dânos evellüalmente decorentes dâ suJ,ressâo, tlesde que regulamente

comprovâdos.

DAS PENALIDÀDES

99. O ataso injustiÍoado na exeoução dos serriços ou o descurnprimento das otri3ações estabeleoidas oo conhato úeitaÍá a lioitante

venc€dora â multa de 0,3% (zeÍo r,ÍÍgula aês poÍ cetrto) por dia e por ocorrência sobre o valor total do contrato, até o máximo de I07o

(d€z por ce o), rôcolhida no prazo de l5 (qúnze) dias, uma rez comruicado oficialmenle

100 Pela inexecuçâo total ou parcial do objeto desta TOMADA DE PREÇO, o Município de Eldorado dos Carajás poderá, garantida

o prévü defeso, apücar á lioitÂ e vencedoÍa os següntcs sanÉes:

100 I - advertâroia:

bc/ús ,r12t: 'qcrú qt€ íocbi lEa,n P- séibonl o rrAô dc SÉe'|iop&r 5lo

Rua dd Rio veínrelho " ot - Celltro - km roc!, qJàdra 5] CEP:68524-ooo- Eldoràdo doCdrajá5/PA
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100.2 - multa de 1A%o ()ez por oento) solxe o valol total @ntratado, no caso de ilexecução do soflhato, recolhida ro prazo tle 15

(quinze) dias, contados da comunicação ohcial;

100.3 - susperlsâo temporária de pârticipâr em licitação e lmpedimelto de conkatar com o Muricípio de Eldorado dos Carajás pelo

rrazo de alé 2 (dois) anos;

100.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou oontratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos

determirantes da púrição ou até que seja promorrda a reabilitação pclaIrte a pr ópIia autoridade que aplioou a penalidade. que será

concedida sernpre que a licitante ressarcir a Adminisúaçâo pelos prejuizos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada

com base no subitem anterior.

101. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante .,'encedora estará sujeita às penalidades tratadas na Condiçâo anterior:

l0l. I - pela reousa injusüficada ern assinar o corrhato;

l0l.2 - pela não apresentaçâo rla garantia de que bala cste Edital;

101 3 - JElo atraso nâ execuçâo dos serviços, em Íelação ao pÍa7o propnsto e aceito;

101.4 - pelo nâo cumpnmento dos prâzos estabelecidos no Cronograma lisico-! tnancefo:

101.5 - pela leousa em substituiÍ qüÂlqu€Í material defeituoso empregado nâ execução dos serviços- que vier a seÍ rejêitado,

caraoterizada s€ a substituição não ocorrcr no prazo máximo de 5 (ciooo) dias, ou no prazo para tanto estabelecido p€la tiscalizaçâo,

r.:onlarlo da data rJa rcicição. e

l0l .6 - pela Íecusa em refazer qualquer seniço que üer a ser rejeitado caracterizadâ sê a medida não se efelivar no prâ7ô máximo de

5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela t'tscalização, contado da data de Íeleição.

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

102. Atém das poralidades citadas, a licitante vencedora Írcará suieita, ainda, ao çancelameflto de sua insorição no Cadastro de

Fomq.:rr.lores rlo Municipio de Eldorado dos Carajás e, no que urubcr- às rlernais ponalidades refcridas no Capitulo Ma tei n.'

a.666193.

103. Cornp,rolado o impedimeoto ou recoúecida a força maior, devidâmerte Jt§riticado e aceito pelo Municipro, em Íelação a um

dos eventos arrolados na Condiçâo 101, a licitante vencedora fioará isenta dês penalidades menoionadas.

104. As sanções de adrertêoçia, suspensão teúpcrária de partioipar em licitação e impedimento de côntÍatar com a Administração

Pública, e declaração de inidoneidade para licitâr ou üontratü com a Admrnistração [\'ülica poderâo ser aplicadas à licitante

vencedoÍa jrrntâmente com as de multa, descontando-â dos Íagamentos I serem elehlâdos

DÁ RESCISÃO

lO5. A inexeou*o total ou paÍoiol do oontrôto en§a a suo rescisâo, cont-oÍme disposto nos oíigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93

105.1. - os casos de resoisão oodtratual serão formalmento motivados nos autos do processo, assegurado o contÍaditorio e a ampla

dettsa.

106 A rescisâo do conhato poderá ser:

106.1 - derúmúadâ poÍ ato rmilateral e escrrto do Muorcipio de Eldorado dos Camlás, nos casos mumeradm nos incisos I a X[ e

XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, notificordo-se a lioitante venosdoro com a entecÉdênoia minimo de 30 (trinta) dias: ou

106.2 - amigável, por aoordo entre as Frartes, reduzida a termo no FrÍocesso da licitaÉo, desde que ha.ja c<xrveniência para a

Admini stração; ou

106.3 -judicial, nos termos da legislâção vigente sotre a Ínaléria.

107. A rescisâo administrativa ou amigável será Írecedida de aúoÍüação escrita e ftmdamqltada da autoridade competente.

DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

j5l]{r5.ií ?cr 'poú Çrd ioaJc.s vdil/ú e ,or'bqr1r a lnéa d:'€líHOl? fez i$lé
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108. É facultado a qualquer oidadão hupu!Írar, g)r escrito, os tenuos da presente TOMADA DE PREÇO, ate 05 (cinco) dias

úeis antes da dâta 6xada paÍa abeíura dos enyelopes de habilúação (Documentação), devendo o Municipio de Eldorado dos Carajás,

por inteÍmedio da Comissâo de Lrcilaçâo, julgar e responder â impugnação em até 24 (horâs)

109. Decatá do direito de impugnar os termos deste Edital perante o Mturicipio de Eldorado dos Carajás a ücitante que nâo o fliz er até

o 05 (Quinto) dia útil que anteceder â data marcada para reçebimcnto e aberlwa dos snvelopes DocuílentaÉo, aPoÍrlan.io a-s falhas ou

irregularidades que o üciariaur. hipótese ellr que l,al comuricação nâo teÍá efcito de recurvr-

110 A lÍnpugnaqão feita tempestivame[te p€la licitante não a impedúá de paÍicipar desta TOMADA DE PREÇO até ô trânsito em

julgado da decisâo â ela pertioente.

I10. I - A impugnaçâo inlerpo$a deverá ser comtmioada à Comissâo de Licitação, Iogo aÉs ter sido protooolizada junto ao MunicíPio

de no Eldcrado dos Caraiás.

DA TOMADA DE PREÇO

I I l A criterio do MuÍricípio de Fldorado dos Carajás, esta TOMADA DE PRFÇO Jrderá:

lll.l - ser anulada, se houver ilegalidade de olicio ou por p,rôvooaçâo de terceiÍos, mediante parecer escrito e deardamente

fundametrtado: ou

ll1.2 - ser revogada, a ju2o do Mmicipio de Dldorado dos Carajás, se for considerada inoportr.rna ou incoÍI1€nient€ ao interesse

público, deoooclte de fato supcrvcniente dcvidamsntc oomprovado, pertilcntc e sufioicntc paÉ justiÍioar hl oonduta: ou

I I I 3 - |er slra data de abernrra dos enlelopes T)ocumentaçâo e PropostÂ tÍansferida, poÍ conveniência cxclusiva da AdÍninistÍâção

I12. Seni observado, airdá, quanto ao procedimetrtô destâ t OMADÀ DL PRI':Ço:

I 12. I - a anúação do procedimento Iicitató o por motivo de rlegalidade não gera ob,rigoção de indenizar, ressalvado o disposto no

paráprafo rinico do art. 59 da Lei n " 8.666193;

I12.2 - a nuliclarle rlo prN,€dimento lioitat(,rio induz à do 
'.:ontrato, 

res:iallado, ainda, o disp<-rsitivo citarlona alínca anlL:rior, c

I 12.3 -no caso de desfâzimento do pÍoc€sso licitatóÍio, fica a§seguÍado o contradiÍório e a ampla defesa.

I I l. A oiterio do Municipio de Eldorado dos Carajás, esta 'l OMÀDA DE ['RLÇO poderá:

1ll I - ser anulada, se houver itegalidade de oficio ou poÍ prov@ação de terceiros, m€diante Parec€t escrito e de\idÂmenle

fundamenbdo; ou

111.2 - ser revogada, a juÍzo do Municlpio de Eldorado dos Carajás, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao intercss€

público, decôrrente de fâto srpe ,enieíte de\4damente comprovado, penineÍtte e suficiente para justiÍicât tal condülâ: ou

I I 1.3 - ter sua data de âbertura dos envelopes DocuÍnentâçâo e Proposta transtêrida, por conleÍriàcia exclusira da Administraçâo.

I 12. Será observodo, ainda, quanto ao prooedimento destu TOMADA Dll PREÇO

112.1 - a anúação do proc€,lirÍlento licitatório por motivo de ilegalidade nâo gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no

paÍá8rafo único do art. 59 da t ei n.' 8.666/93;

1 12.2 - a nulidade do procedimento licitatódo indüz à do contrato, ressolvado, ainda, o disposiüvo citado nâ alínea antaior; e

i 12.3 -no caso de deslàzúlento do proc€sso licrtatório, tica assegurado o contraditório e a ampla delêsa.

DÀS CON§IDERAÇOES ESPECIFICAS

113 As dúüdas e/ou omissões, porventuÍa existeotes Ílas Especificações constantes dos Anexos deste Edital, serão resolüdas pelo

setor competente do Mtmioípio de Eldorado dos Carajás.

114 Todos os trabalhos deverão sff eyecutados por mão<le-oka qüâliticada, delendo â licitante vencedoÍa estar ciente dás íoÍmas

técnicas da ABNI. correspondeÍrtes â câdâ serligos constantes das Especificaçôes.

ll5. A lioilrnte t'eooedoÍa hoaÍó otrigado a exeoutaÍ fieLnente os serúos programados nas especificações, nôo se sdmitindô

modifioaçôes sem a prévia consulta e oonoordância do Muricipio de Eldorado dos Carajâs.

,5o,o5,r1:§: ?lt úoliú íed?)s ?dcrr f ,o,bs?)r t Dldo.1G 56§ -r()Fíé7 rrlê "

Ruà dd Rio veímelho " or - centro- km 1oo, íluadra 5r CEP: 68524-ooo - Eldorado do carà.iás/PA
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DAs CoNSIDERAçÔES FINAIS

I 16. A licitante deveÍá indicar em sua proposta, ou encamiúar até a dala de assinah.ua do contrato, o nome e o núm€ro do tel€fone do

seu preposto, que estârá sujeito à aceitaçâo do N{unicipio de Eldorado dos Carajás. para representâÍ â licitante vencedora oa execução

do contlâto.

117.1 Em oaso de dúvida, a intcressada dcverá oontatar a Comissão de Licitação do Município de Eldorado dos Carajás Rua da Rio

veÍrnelho o 0l Cerrtro krn 100. Quatia 5l CEP: 68524400 Eldorado do CarajáJPA. para obtençâo dos esclareoirnezrtos que

julgaÍ necessáÍios.

DOS ANEXOS

I 18. Sâo paÍes integrantes deste Edital os seguintes Anex<x:

ANtrXO I . PROJETO I PLANILIIAS OIÇAMINIARIAS CRONOGRAMÀ FISICO TINANCEIRO E DTMAIS

DOCUMENTOS

ANEXO TI. MIM ITA DE CONTRATO.

ANEXO I - MODELo rjr. PRUjURAÇÃO

^Ntxo 
tv DECL^R^Ç^O INDIC^NIrc O RESPONS^\€L TTCMCO

ANIXO V - DECLAIi,{ÇÀO D[ VISITA TECMCA

ANEXO VI - DECLARAçÂO OE ruTNAO,q. DE EDITAL

ANEXO VIT . T'EC[,ARAÇÃO DE FATOS SI'PERYF:NIENTES

ANIXOVlu-DLCLAIL{ÇÃODECUMPruMEN]OIX)DISPOS',ION()lNCl§OXXXT IXIARl.7'DACONSllrulÇÀo

FEDER L (Cwnprimento da t ei No 9.854/1999)

AÀItrXO IX - DI]CLAIItr{ÇÀO D[ MICRO EMPRISA OU IMPRDSA DD PLQUENO PORTT

ANIEXO X - DECLAIL{ÇÃO DE PLENOS CTT@RIMENTOS DOS P.EQUSITOS DE I{ABILITAÇÀO

ANEXO XI - DECI,ARAÇÃO DE DISPONIRT],IDADE DE PFSSOAI, TÉCMCO

ANEXO Xll - DICLAIL\ÇÃO DB tNtxlSl ENCIA t)E PLNI)LNCIAS -IXPEDIDA PELO MUNICiPtO DE ELDORÁ]XI DOS

c^R^J^S -P^

ANEXO XIII - CARTA DE APRESENTAÇÀO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

DO FORO

l19 As questões decorrentes da execução deste Inshünento, que nâo possam ser díimidas âdministÍati!"mente, s€rão processadas e

julgadas na Comarca do Municipio de Eldorado dos Caralâ, com exclusâo de quÂlquer otúro, por mais p,ririlegiado que seja, salvo

nos casos pÍeüstos no art 102, Inoiso I, olíoeo "d- da Constinrição Federal.

Eldorado dos Carajás 15 deDezemblo de202l.

+e""n""-
ffipvps

Comissâo dc i.icitaçâo
I'rcsidente dl oomissào

lici{,s -', Lí 'rrarü.i.ic id.los uelírd e 5?r'lÀír, o r:êd dô 5É,{/.lrl? l*.'t 5lo '
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ÁNEXO I
pno,nto nÁstco E rLANILHA, cRoNocRAMÁ, cALCt Lo DE BoNIFIcAÇÃoMEMoRTAL DE cALcuLo E

DEMÁIS DO(-TJMENTOS.
TOMADA DE PREÇO XX)LXXXXXXX

ORÇAMENTO SINTf,TICO

.om BDI
It€E C,ôdigo B.nd D6.ísóo

Lt
7t209 001

SINAPI
7.1?10,001

Uhd Quant \'.lor Lnil

l2

li

I\-ll)

IlJD

6U0

-r0 10.t8

ó8.21

I!Í3XK\l 288

0.5.1

t1-312.24

2r2.07 r7:r.8{ 1.{86.08

5l t.9I 659.08 9.886.20 i

To.sl Pe3o (0/6)

:t01.00

tJJ3 ú/o

l.l3 9.

g.l0 
"/o

3-322,66

t.66l.i:l

3,M'/o

1.53 qô

l.5l9ô

2012 o/o

3,53 ô/o

0,19 9ô

st Rvl( ()s PRlll,t\tI\\Rus

SNAPI PLACA DE OBRA EÀ'í CI IAPA DE ACO
GÁIVAMZADO

BARRACAO P.q.RA DETUSTfO LM
TARÚÁS DE MADEIRÀ COBERTfRÀ
ETI FII}ROCIMENTO 4 IÍV, I\-CI,T-'SO
PISO ARGÀLÍ,ASSA TRAÇO 16
(CA,ÍE}iIO E AREIA)
MoBIUzAÇÀo E
Df,SNIOBILIZAÇÃO

MoBtr,IZAçÀO DE PIiSSOAL E

EQLI tPÀIíÊNTO

orsuonrzÁçÀo I>e rrsso.n- t:
EQU IPAMENIOS

TOTAL DE BI]f,,IROS Df, 1 BOCÂ
($lttPLF,s)

BUEIROS Df, T AOCA

2.2

I

0000m01 PÍóFrio

,

I t-297,92 1.661.31

1 1297.92 t.ó61.13 I.óól-lll

76.197.0í)

25.599.00

00000002 ftópíio

23.1.8J5

.i

.t.l

985t5

957\2

93592

9708.r

94968

sl\.\?l

SI\..\PI

SI\,ÀPI

SINAPI

SIN,qIII

S]\.\PI

sf,RvI( osI\ICIAIS

LL\íPEZ Â NÍEC ÁIiIZADA DE C,ANfiDÁ
\ac[:TÂr, \EGETÀÇÀo E PEeL'ENAs
ÁRvoREs (DIÀ-NGTRo DE TRoNCo
MENOR QfE (].2O M), COLI TRATOR
DE ESTEIRAS,AT O5/2OIE

Éí* AV ÀDEIRA HIDRÀL]I,IC A SOBR}:
ESTEIRA CO\l G.ARRA GIRATORIÀ
I)T, MANIJIBULAS. PLSL)
OPERACIONAL EN]'RE 22.00 E 25.50
TON. POTE}ICIA LIQT]IDA ENIR-L I 50

E 160 tf - MâNa,'rENÇÃo AF_l112016
PEDRA tsRITADA N. 5 (76 A TOO Vi\l)
POfl 'O PEDREIRÀ1'ORNECEDOR
SÊM FRETE
TRÁNSPORTE COM CAMN\,HÃO
BASCTILAT'*TEDE I4 Nf. E\Í VIA
LRBÀNA EV REVESTIMENIO
PRrMÁRro (UN-IDADE : Mi)o<r0.
Al 07/2020
collplcr,lÇÃo :vrec,i:'lIC A DL sot,o
PARA E)GCUÇÃo D[ RADttr& co\.l
COMPACTADOR DE SOLOS TIITO

PLACA VIBRATóRIÀ AI_09/zot7
COr*CRETO M-ÀGRO PARA L ASTRO.
TRÂçO I:.1,5:4.5 (CIMENTO, ARtrIA
NGDIÀ/ BRIIA I) - PRIPARO
NGCÀMCO coM BEToNEIRÀ 600 l--
AF_072016
BUÉIR()s 3. t 9?.6ri

8 -rt z.:E :'99.71 :.197.n8

0.-11

I{ ó8 1.550.{0

0.ó7

0.5t,t6

0_22'/o

,3

4

.5

441.7:1 238.J3

3.2

-i.2.I 92226 SINAPI TLtsO DE CONCREI'O PARA RF'ES
COI,F,TORAS DE ,\CUAS PLI'VIAIS.
DIÀÀETRO DE 1OOO I!O4 JLNTA
Ri(irrÀ lNSlALAlx) LM LOCAl,coM
ALTo NhTL DE I\TÉRFERÊ\CIAS .
TORNF-CIMENIO E ASSENIA\{FNTO,
Ar I ?r20t 5

\l 2.9.1 oj

Loio6 d.l:§: "PeÀj, qlc íodrj verrâm e )?ôq.,. ê .ndo Í4 srlata(}R lê? r;16. '

Ruô dd RioveÍnrelhoôor-Cenlro- knr 1oo, qradra 5r CÉP: 68524 ooo - Eldolado do CàíajáslPA

§I

t_)

n.27

t.l..t 87,10 t)51.t )

1,56 t 99 573.12
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.3 IX)CA DIi I}UDIRO Í ,\I-AS

Ptv)

CONCRETO FCK = 25MPA TRAÇO
I :2,1 :2,? (CIMENIO/ AREIAÀIÊDI n
BRITA 1 ) . PREPARO MECANTCO
coM BETONÊIRA 600 1,. .\F _0',|20t6
Telo tu ollha dê â9o om I 2úrÍu

FABRICAÇÀo. Mo\,-r^cEM E
DES\íO\"I AGL\4 DE IORNÍA. PARÀ
BI,OCO DI] COROÀ\íENTO. E\Í
MADF,IRA SERRADA.I.=25 I!,!\T. 7

urILzAçÕES. 
^F_06/20I 

7

ÁLAS

?.021,68 l

t.'l.to,ts

6,17 o/o

6,11 o/n

t.{ó 963,6 .t74,89

l1

6ó.5q

ú07.85 2.188.26

156.08 :.t,15.9:

15.06 1.002.85

607.85 19,15.r2

1q85.:i.t

:.:70.55

9{971

00ó1

S6546 SINAPI

. 949ó5 Sl\APl

SNAPI

Pró?.i;

CONCRETO FCK = 25]\,íP,4. TRAÇO
| :2.1 :2,7 (CI!ÍENIO/ .{REI A\{EDLq"
IJRI'I A I ) . PRLPARO MECANICO
COM BETONEIR A 600 L, AF 07]20I6
Tclha cd úllhà ê â9o coln I 2nm

,mu,rçÀo m alôco, vtci
BALDRAME OU SAPATA
trTILlZ rÀu\Do .\ÇO C^-50 DE l0 I\d\í -

MONTAGEM, AF.O6/2OI?
CONCR.L'IO ICK = 25MPd IRAÇO
I :2.3:2,7 (CIMENIOT ARÊlA-!ÍEDI§
tsRITÀ I) PREPÀRO I\{ECÀ\ICO
COM BEIONEIRA 400 L AÍ_07/2016
MURo Dtt coN'lDNÇÂo

94971

0064

%531

92226

985:-í

94971 SINAPT

t..Í5 ô,'u

0.sl %

1.55 qô

5.89 9ô

0,s0 9ô

0.82 %

\t

H

r2,72

25.14

l,ll 119)7

:i,t 474,89

óI.r.59 80-i.lil) i).7.1o/ô

.1.52426 i 4.22 o/o

o1a9 607.85 t-215-70 t,t2 0ô

219

7.301.00 ))(' o/o

r2194

10.1,51

1.15 0/.

1.95 %

3.,1.1

3..1.2

J.5

3.5.2

I.I,I

SNA?l

ProFio 2118.61

SI\-API

CONCRETO tCK = 25MPd TRAÇO
l:2.1:2,7 (CINÍENIO/ ARETA MEDI§
BRrrA l) - PREP.àRO MrcÁNCo
COMBETONEIRA 600 I,, AF 07']()I ó

Telâ eb ú.1h. de âsa coln I znn

,]

0064 PróFio

%a:r Sn''APi

121,94

io:,:r

156.08

132.49l-esnrõ,1çÀo. l.rorr.rcav r
DESMONTAGEM DE FORNÍA PARA
I]I,(X]O I)T] COROAÀ'IIN I O. EÀ,'

i\,ÍÀDEIRA STRR-ADA. 1.: 2J \fl\1- 2
urILZAÇôÊs. Ár 06,2ol7
TOTAL DE ALEIROS DIi 2 B(X'^
(DUPI-rO)

AUf,,IROS Df, 
' 

BOCA ( DUPIO)

SIIR\,'I('O TNCIAI§

TLIBO DE CONCRETO PARA REDES
coLEToRAs DE ÁcuAS PLLrvlÀs.
DIÀNGTRo DE I ooo r'o\r, JLN"1 A
Ri(irD,{ TNSTALADo FÀ{ L.xlÂL L1)M
erro xirtt- tp nrgnFERÊNCIÁs -
FORNF'ÍMFNTO E ÀSSENTA.\'iÉNTO,
AF-12/2015
LIMPEZA NIECÁ.NlZADA DE C{\'I-,\DA
\LCD'IAL, WGLTAÇÀo tr PtreLtrfiÀs
ARVORES (DII\GIRO DE IRONCO
MENOR QLt O,2O M). COM TRATOR
DE ESTEIRAS, AF-O 5/2018
LSCAVADEIRA HIDRAI]LICA SOBRX
ESTEIR{ CO\{ GARRA GIRATORIÀ
DE MANDIBL'I-AS. PESO

OPERACIONAL ENTRE 22.00 E 25 ,50
TON, POTENCIA LIQUIDA ENIRF] I50
l, lô0llP ' \1.\\llF-\('.\o .1[ I I ll)ló

l97rE9,í|

32.&n.59

11196.43 : 10,59 0/o

It.i3

-l

SNAPT

SÀ-API

SNAPI

1ó 312-2E 399.71 6.:9J.3ó

600 0.11 10t.00

-10:8 51.68 1.t50.409t717

/scl.rs aI aâ 'làr, qre loíloa reJ.l,n e roiôt r» o.?do {16 seÀ'tiop lêz 5íe.'

Rua dd Rio vernplho " or - Centro- kÍn roo, qradra sl CEP:68524'ooo- Eldotado doCaÍajáíPA

..13

3.3.1

:.3.1.2
121,91

1t.77

-:.1.1.3

r.:.t

I

.).,

8

E



:.t

,rl4 0000.172? sN^Il

9708,I SI\ÁPI

,)496Í SINÁPI

{.2.1

1).1971 Sl\,Wl

EtdóiáiIo
do Carajás

0064 PÍ@o

96J.í6 SÀ'API

PEDRA BRnADA iÍ. s (76 À 100 \!\í)
TÚSTO PFDREIRÀTORNECEDOR.
SÉM FRETE
TRA-NSPORTE COM CAIVÍÍI''HÀO
BASClrt-Â§"TE DE l,t \4- E\MA
T]RBANA EV RE\f STI]'{ENIO
PRrMÁRIo (tiNrDADEi NI3xxM).

^t1 
071)010

colloecr.rç Ào IvucÀrvrcA DE sot,o
PAR^ F.xÍcl iÇÃo t)Ít R ÂDInR, co\Í
CO\,ÍPACTÀIX)R DE SOI,OS TIPC)
lLaca vmn,qtónI.t" al_osrzo r z
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO.
I RAçO 1:{.5:4.5 (CIMLN lO/ ARtrlA
MEDIA/ BRTIA I) " PRI]PÁRO
IGcÀvco coM BEroNFrRÀ óoo I-.
Ar_07/2016
B(X]À Dtr BUI]IROS f, ,qLAS

PI SO

68,21 87 30 I 903 t4

1.56 1.99 861.61

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAçÃO CPL

:1.8

\Í3\I\\t .116

1.75 0"

0.80 qn

0.02 9/.

0,31,16

.1.10 9"

0.92 ",v

0.85 d/,

0.81 345.1I

47,1.89

0.67 18.09

14t.71 i57.80 l

4.991;t 1

8,991.11

.1.{:18-,lE

4.1ó

1.56

.l7l.E9 607.E5

t:

ll

47.1_89 607.85

28.5

66.59

l2l,94

11.77

0.51

.1.2 425 o/o

425 n/o

235 voCoNCRTIO IC( = 25MPA" IRAÇO
I :2.i :2,7 (c IMENIO/ ARFII A iúEDI À
BRITA I) PREPÀRO\IIC,.\.'\'ICO
Co-ltÍ_BETílNElRÀ 600 l. 7$ 072016
Telha cm tualhâ de âço com l2'm

KC

94965 SIN,\PI

9í971 SI\.\I]I

ART,AÇÃo D[ DL(X]o. vICA
BALDRÁiÍE OLI S-APATA
LTILZANIXI .1ÇO Crr-50 DE l0 NÍ\I -
MONTAGEM. AF_06/20 I 7

CONCRETO FCK = 25MP\ TR^ÇO
I i1,3 :2,7 (CMENTO/ .ARÊI A-\'ÍEDIA
BRITA 1) - PREPÀRO \{ECAr\ICO
coM BLTOStrIR A ,r00 t,. A[ 07/2016
MUR0 Df, CoNTf,NÇÀO

1.00?.85

g5'7.20

5.286J9

L811.55

1.3

{.1-l

6)3./o

1.68 '.oCONCRETO ICX = 2'1\IP§ TRÂçO
I :2,i :2,7 (Cn!ÍENTOT ÂRI:I ÀI,íEI)I A'
BRITA I ) . PREPÀRO MECANICO
COMBETONEIRA6OO L, AF 0712016
'I ellE em mslhâ de aço co,Í' l2mm

FABRTCAÇÀo. Mo§rA{;EM E
DESNÍONTAGEM DE FORMA P.ARÂ
BLOCO DE CORCTAÀIIIN]'O. ENÍ
\ÍÁDlllR;\ SlltRADÀ Il 2t \tr\!,l
lrtr-zÀÇÕt s. Al-_06 2or7
AIÀS

CONCRTTO IiCK- 25MPd TI{AÇO
I :2,]:2,7 (CTT{ENTO/.AREIA NóDIÁ,
BrulA I) - PREPÀRO MtcÀuco
COM BEÍONEIRA 600 I,, AI' O7l2016

Tela €m mâha de aç. om I 2mm

l- ARR rc AC lo. t\,Ío\T.{ iFNí F.

DESIIONTAGENI DE fOR\IÀ PÀR,\
BI,OCO DI.] COROÀ\IEN]'O, ENÍ
MADEIRA SERRADA,I- 25 I!ÍTI2
urrI-zAÇÕES AF_oó 20l ?

TOTÀI, DE IIT]EIROS Df, 3 M)CA
(TRIPI,())

BUf,IROSf BOCÀS

SER\IÇoS I\ICI,U§

121.94

103.51

156.0E

t32-49

I,72 o/ô1.472.96

i.10r.00 3)6 n/o

1.945.12 . 0.90 rt

1.589.88

0064 PÍópíio

96J]I SNAPI

0064 Prop.io

%53r isrN'ÀPr

_2

,3

_4.

.4..1

1,2.72 121,94

I0tr.5 r

156.08

13219

1.985.3,t

I i70.55

0,91 %

1.5 5 0,â

.t0.{.r5,76

10.,135.76 ,

15.,'67.5r

iairús 4t a, 'poe ai!! iaa,os lejen 
" Soibali o.n& íc sÊ§f/Op l.ê? :sla

Rud dd Rio veíÍne lho " o1- Centro- km roo. qJiidrd 51 CEP: 68524'ooo - Eldorddo do Carajás/PA

34,55 o/o

l1á2 o/o

411 1'

4-2-t -2

.1.2.1.3

l?t.l

r 1.1.1

607.E5

t5ó.0u

15.0ri

613.5e

I
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PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTo DE LlcrrAçÃo cpl

r5.1.1 92226 SIN.\I'I

i.1.2 98525 SI\API

95712 SI\À?I

5.1..t 00004727 SINAP1

5.I.5 93592 SINAPI

9708.1 SI\Á?I

i.L7 9,1968 SI\Apl

,6

TLIBO DE CONCRETO TARÀ RtrDES
cot-FToRÀs DE ÁGtrAs PLLryI^ts-
DIÂr,trRo DE looo N&í. JLINTA
RiGDA- rNSTÂr-ADo EM Loc^L coNI
Al-'Io NÍVEL DE N'TERFERÊNCI As
FORNFCIMF,NTO F, ÂSSI:\ITAÀ,íF,NTO,
AF l720tJ

CoNCRITO rCK :25MPd rRAçO
t:2.1:2,7 (CII{ENIOi AREIA MEDI.d
BRITÀ l) - PREPARO MECÁ.N1co
coM BEÍONEIR.A.600 I-- Ál_07/2016
Tela €m mllhâ de â9o oon I 2mm

I,IMPDZA À,ÍDCANZADA DL CÀMADA :

\EGETAI. VEGETAÇÀO E PEQUENAS
.,\RYORES (DIÀ\GTRO DE TRONCO
NÍENOR QLE O.?OMJ. CO\I TRÀTOR
DE ESTEIRÀS. AT-O 5/20I8
lSCÀVADEIRA HIDRÀTLICA SOBRE
ESTEIR,d CONT GARRA (iIR{TORIÀ
I)E \I,{]\r)ÍI] LLÂS, PESO
oPR ACIONAT- SiTRE 22.00 E 25.50
TON. POTENCIÁ LIQUIDA ENTRI] I50
E l6o.lp - iltANlrlrNÇÃo. ÀF llr20ló
PF,RA BRmADAI§. 5 (76 A loo \!\Í)
R)STO PEDREIR.\,FOR\ECEDOR
SEM FRETE
rr*.*ipon rs ioú cAMn\HÀo
BASCLÍL,\YIE DE I4 \Í'. E Í \:ÍÁ
TIRBÀ\A E\I RE\TS'TI\TI]\'IO
PRrMÁRIo (uN'IDADF, Nt])o(Nr)
ÁF 07/2020
colplcreÇÂo lÉcÂMCÀ DE sol-o
PÁRA E)GCrrÇÀo DE RADIER, co\t
COMPACTADOR DE SOI-OS TIK)
F!-ACA VIBRATóRrÂ Ar o9/zot 7

coxôiiro uacno penÀ i,r.srro.
I tL{ÇO 1:1,5:4.5 (CI\IEN I O/ ,\R}:lÁ
N{EDIA,BRNAI) .PRIPARO
MECÀMCo coM BÉ'I ONEIRA 600 L.
Ar_07/2016
PISO

\l t.1 I1218 ,199.71 9.593.01

n,27 o.-ir 20.r.00

tr5 ,10.38 51.6t3

t3.8 68-21 87.t0 :.51.1.2{

i6 0.51

t.D8 3.15-11

8.83 9ó

0.19 % ,

:.:t1 00

103tE.72 t,to x

I .06 %

0.02

0..1.1 o/ó

5.2.t I

5.2.2

5.3.:l

4,95 47.t,89

t:l

607-a5 1.008.86 l9497] SINAPI

KG

:r.16 %

7.1tva

0.9) 90

0.85'n

r.ó5 %o

1.30 9,'ô

006,1 PtóFio

9654ó SINAPI

t2t.9t

11.11

1'79.31

7.0{a-i2

4'.71,89 607.85 2.431.40 .

t5ó.08 5. t 50.6.r

t 5.0ó 1.04E.ô.1

9496J SINAPI

91971 SI\API

ÂR\'IÀÇ.À.o t)E Bloco. \,IGÀ
I]ALDRAML OU SAPAIÀ
trtLzÀNl)o ÀÇo c^ 50 DE l0 \Ní -

\ío),TTAGEU Cr 0612017

COIiCRÊTO FCK = 25MPÀ TRAÇO
I :2.3 :2,7 (CIN{ENIO/ .AREI A-MEDI l|
BRITA I) PREPARO IUIC,/IJ\IICo
c()v tsEl ONLIRA {001.. A} 07 2U 16

tlrlRo Df, coNTENÇÂo

CONCRf,TO FCK = 25MP.d TRAÇO
l:2.1:2,7 (CINÍFNTO' ARFIA MÉDlA,
BRrrÀ l) , PREPÂRO MEcÀNrco
COM BDTONEIRA 6O0 L. AII O7l20I6

t.3

00ó,r PÍóFio Telhã em Eâlhà & sço.om l2lm 16 121,94

l0l.5lSINAPI

STN Àfl

r,.ABRrcÀÇÀo, MONTA{jE]\'Í E
DLSI!'ÍON'I'ÁGEM DE I'ORIIIA PARA
BLOCO DI] COROA]\{Ê§IO. F,I\t
NlÀDEIRA SERiADA. rr It Il\L l
urILzAÇõES. .\I 06,20 17

AI,AS

156.08 2.497.24

132..19 2.119.8:t16

3,2 {7{,89

1,95 %

607 85 | 9.15 ll

7.301,00

CONCRETO FCK - 25I\ÍPA" TRAÇO
I i2,3r2,7 (CIMENTO,/ AREIAÀ4EDIÀ,
BRITA 1 ) . PREPARO ]!ÍÊCANICO
coM BETOi\IEIRA 600 L. AF 07/201,5

5.1.1 9{97i

t,at ./o

5.1.3

5.2.1

5.2_:t

It t.61 r/a

M:]XKNí 576 t,5ó 1.99 1.14ó.24

0_61 24.12

ls{!d§ 41ao 'Í10..ú qlle i({ri}s veJo,ô à :;aib<ri o â*ô da Sf.tÊ.ÔP I(:z 54.,. "

Rua da Rio veÍnrelho " o1- CeniÍo- kÍr 1oo, qJddta 5': CÊP:68524-ooo- Eldolôdo doCatajás/PA



PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LtClrAçÃO CPL

{3 +.

@
5.1.2 006,1 Irrópriô l clha çm nalha d. áço com 12nm 't2.71 12 t .91

25,1.1 l0t,5l

156.08

32..19

1.985.t4 0.9

3.i70_55 t,55 9,ô5.1,1 9ó531 SI\API rABRrcAç.{o. rr.toNTAcENI E

DES\ÍONTAGEM DE TOR\Í{ P.qR:\
BLCTO DE CORO,{\íENIO. E\I
]VíÀDEIRA SIIR^D^. E:25 ltt\Í. l

Arr 06,20r7

lorôlscm BDI

l ol.l do BDI

259.5{{,?l

12.672,52

332211'23

/5crat {r 25. 'pon, ôrê Íoooa veJê.n e siboct . r?io <íc sgNHOp iéz $lo

Rua da Rio vermelho o o1- Centro - km 1oo, qràdrà 51 CEP:68524-ooo- Eldolado doCarajár/PA
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r- q-

Etdtiiâtlo
do CarqÉs

PREFEITURA DE ELDORADO oO CaRI.IÁS
DEPARTAMENTo DE LrctrAçÃo cpt-

ANEXO I
pno.trto rÁsrco E PLANILHÂ, cRoNocRAMA, cÀLClrLo DE BoMFrcAÇÃoMEMoRtAL DE CALCULo E

Df II1ÀIS DO('UMENTOS.
oRç^MÊNTo 

^NALfrICo

Ciidigo B.mo De*tiçao

742(»/t]c1 S§ÁP:

{»00481:t SINAPI

«lü)4,117 ShAPI

sERl tCOS PREt_l\tLN_IRES

thit

rttizl,a

:9101CAN'T
CÀNTiJIRÔ DE
OBRAS

: tarEs,
Fl,'fiDAÇóES E
ES''RÜ-ITIRA§

.ON'RETO MAGRO PARÁ LASÍRO.
TRAçO I 4,5r{5 (CrMnN-IOl AR.ELA LOiiDIÀ
BRI'TÀ I) , PREPÀRO MECÁNICO COM
BETONE]I{A 4OO L AF O7/2OIó

16.i9

4.11

8E]16 SNAPI

88262 SI\-API

00004191 sn ÁPl

abooJoTr siii'APr

PONTAIEIE +?,5 X 7.5' CM EM PINUS,
MSTA OU EQU] VATENTE DÀ REGIAO '
BRUTA'iREc,o 

DE ACo polüiô aotut calnca t t x
lo (2 3/1 X l0)

i SEDI . SER\1çO§

:

SBR\,'E}iITE COM ENCARGOS
COM!LEMTNT ÂII!]S

sDr suR\{Ços
DritrRsos

CÁRTINTEIRO DE FORVAS COM
FN'ÀR'í)S(]OVPI,EI\íFNTÀRF,S

20)(I)rm,l

ti.:J

5.El

20,

I.r. t 9

E

M

KG

)ví

:Ã.57

81.77

18,.1

:r:.
E.l

,1.48

ó,0E

L.2

74XIüMI SINÀPi 5ll.9l!l.l,9l

õo

8816 Sli\N'l

CANI
CANTEIRO DE
OtsRAS

SEDI . SERI,IÇI)§
: DIWRSOS

Di-sEauÇos
\,TRSOS

SEDI . SER\'IÇOS
DIVERS'»

:1.0i

00ó()0rll) 58,0ó

ll

BÂRRACAO PARADEPOSIIO EM i'ABUÁS
DE lv[ DEIR A, COAIiRTITRA IiM
NBR(TIMB.ITO 4 IúV, INCLUSO P]SO

ÀRCÂÀ{ASSA IRAÇO I rS aCIME:\TO E
ÀREIÁ)
§ERI,-ENIE OOM ENCÀRGOS
coMPLEI!,IE\T r\REs

ão

IER!U\

,-úacnal

t32.7:

124.811

3.61

].t,

t5:

Slilao SiNr\Pi

8826: SI\API

7196i/010 slN^PJ

r'EDREIRo coM ú\-'CARCoS
COMPTIME].IT AR!S

]J

:I

5L
t

CAR?INTEIRO Dli FOI(VAS COM
INCARCC» COMPLaIdENT APJI§

ESCAVACÂO MÂNUAL DE VALÂ EM
À,{ATERIÁI DE I À CÀTEGORIA ÀTE I-'M
EXCLLIINTDO ESCOIÁ\ENI O /
ESC'N AMINTO

I4C\TI
\IO\'I MF}ITO I]Ii

00tx)2,ll8 s-\APl lEM PR(TESSO DE DE§ATIVACÁOI
DOBRADICA EM ACO/FERRO, :' X 2 1 /2'
E I-? A ].E IÁ\,Í. SIM À\8I^ CRO]úADO(I''

@0@367 SNÀPI

óoo 137í''-aT^'API

(})ol 14ó? SINê.PI

ANCÂDO, TAVPA BOLÀ CCl!{

ÁREt^ cRossÁ, Posro
JAZD&TORNECEDOR (RETIRâDO \A
JAZDÀ,SEM TR.ANSPORI9
CIMENTO PORTLÀ|,JD COI\,IPOST O CP I -.12

0 o:@rtro

3.61@lIú(c

UN_FECI]ADI JAÀ DF, SOBPJPOR 1']PO CÁDiAO-
EI\,Í FERRO CONÍ ACÂBAI!íE\TO
RESÍNIDO, SEM \,t 

^C^NLTÀ 
SEM

CIL]NDRO. INCLTÍINDO CIIA\IE TIP1J
SIVPLES

isc.os.ri ?9r 'poJú qt$ ioocs rdem a l.;bafi o mao aío S6,\'|iÇR fêr §ío

Rud da Rio veímelho " or. - Centro - km r.oo, qràdra 5r CÊP: 68524-ooo - Eldolado do Carajás/PA

1

1.1

l-oi)(()rxx)

o0l r}]')m

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ÂCO
GÀLVÂNIZADO

PLACA DE OBRÁ (?ARA CONSIRU CAO
CI\4I-) EM CIIAPÂ OALVANIZ"\D.A 'N ]]'
-aDESMD-Á! DE .10 X I,l25.M
SARRAFO NAO ÁP,{RELHATXJ '2.5 X 7'
C},í, EM NL\CARANDI]BA ANOELIM OU
EQ-rllVÂlI\lE DA REG,IAO . BRrlrA

LS -> t 7.8li

6.0rxpü.n

l;;ú"



mü|:745 S,\An

(úür5i)6l sI\ÁPi

0000440E slNAl)l

, \.] :.

Lnsu.nô qrrol2llslN^Pr

IANIALE'E ROUÇO SEM iRAIÂMENTC.
D = U A I L'À4 tl = 3 n4 nM EUCATIPLO OU
EOUVALENTE DA REC1AO - BRUTA (TIARA
ESC'()LAMBN 1 O)

M.ECO DE ACO PôLIDO CONI CÀBECÁ 18X
?7 (? tâx l0)

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTo DE LrcrrAçÃo cpr-

\Í 4.50mdú x.r2

oJDrrüE 11,95

10.s9

lr).lr)

t1(,,Lid§;

RIPÀ NAO T.PARELII DA '1,5I5'CM, EM , M.derisl
ItrÀCÀRÁNDUBA }NCELIM OU :

EQTI VÁLENIE DA RECIAO . BRI'T\
TÀBLÂ NÁO ÀPÁRELIIÀDA'2,5 X 30' CM Md.nâl
EM N'ACARANDIIBA .ANGELM OU
EQUVÁLÉ\TEDAREC]AO BRUIA
MHAIJB l.LtsR(rciMlN I OONDULADA E = I,ld.nql
4 lvÍ]vÍ. DE 2,44 X 0,50 M (SEM 

^MI-A}.üO)

5 oii(Ilirr) I0.1

8 rr! i ri x, ::.,i!

I :r)(r)r)(t) 19 {»l

KG

M

M

l05 8l

t4.1.17

LS = 9l-97 MOcú LS -> l9?,
81)

659,
OE

9.88
ó2000m

MOBtlU,^ÇÀO U D t§Nt()BlLtLÂÇÂ('

I,MD

CHP

Uní
L ?r 7,9?

3.122Íó

t 191,92

c».7613467 s.\.\r):

MoBILtzAÇÃo DE PEssoAL E
EQT]IPAMENTO

§FRVF-\,ITF. COI\f -NaAiCOS
COMPLEMENT ÂRES

sEoP - §tiR\{ços
OPERACi CiNAI S

c4i,ii\HÀo rccq rBT r { loo Kc. !-ARGÂ
ú r1L MÁx 9]lir(G.Disl t:N tN} EL\os
1.56 l,! PorÉNcIA I 8s cv. TNCLUSI\,E
CARROCbITIA TIXA AI]I'R I A ]JE ]TTADLliiÁ
Pl TR}NSPORTE GEBâL Dtr CÀRGA S-ECÀ
DIN{EN A!}{OX 150X 6.51r X O50 M, CHP
DIIJ&\O -AF Od2rl4

cHoR ar-'sros

\{ÀQrINÁS E
' lQLrPANrtjN IOS

Ill4?

, sDI - §ERvlçOS
i Dr\,ERsos

Mo co L§: 382
80

166
l.ul
1.66
rJJ

.198,lo

104 t2

]63.4t

000

Cmrsiç müXrú2 Pr.?no

,,1167 sÀ,\Pl

''nÉ§úôiir.iz.ÀÇ'Âô iji ÉF:§iôai F
EQI]'IPAME}iTOS

cAr,fi+IÀo rocq rar t,r loo KG, cARcÂ
tü-il MÁx 9 ?t o Kc. Dlsr ENTRE Etxos
3,56 t ( potÉNcrA 185 cv, rNcr-usr-vr
CA&ROCE&IÁ FLXA ABERTÀ DE MÀDFI RÂ
P/ IRANSPCRTE GERAL DE CAI(GA SCÂ,
DIMEN APROX ],'OX 6,JÔX O.Í M, CI{P
DItlR\O AI (ú2014

SERITSNI'E COM ENCARCOS
COMPLEMJ\T ARES

C: IP

11

2(,li!:

3ó3_41

:4 0000000

Totd

r i9?.91

E99.76

'OPEL,\CICNA]S

CHOR - CUSTOS
IiaJRAP.la)S DE
MLeLqNÁs l,
EQTIIPAMENTOS

ô.0!)cÍxLro 11147

EDI . SER\'IÇOS
DIWRSOS

MO$oLs;

lri,59

MOm!S > t3i
80

166
l.l3
1.6ó
rJ,,

l-s > 17 7.q1

0{0

lrl r]rRí)s r)r,rl lvx l1

sERyIÇOS ti\.-tCL!S
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PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAçÃO CPL

91693 SII\API

91692 S 
^Pi

88219 S:\,\P:

000401c.1

llEuo mm45l7 SINAPI

l'BÚo O)o(,etAS Slr.API

t,AlRlcAçÃq MoNTACEM E
D!]§MON IAAIM DE IORIVTA PAR À tsI ()cO
DIJ COROÀMENTO EÀ]l MADEIRA
S!itRr\-D-\ E=25 MM, 2 UlillZÂÇÔE§

SERRA CIRCT]LAR DE BA\ICADA COM
MOTOR ELú"Iru@ PO.iNcl A DD 5IF.
COM COIFA PARÂ DISCO I O' , CH]
DIUR\O Ar 08/2015

§BRRA CIRCULAR DE BANCADA COM
MOTOR ELÊTUCO POI]à:IICIA DE 5HP
COM COIFA PARÁ DISCO I D" , CHP
DIUÀ\O. ÀF 08/2015

S RRÁIO '15 X 7.j'Cr"Í zu PI\1rS. MISTÀ
OU EQUIVAL]]NTD DA REALAO - DRLTTA

TÁ.DL A NAO APARN UTÀDA '2,5 X ]O' CM.
EM MACARâNDIIBÀ AiIGE]-IM Ou
EQU-IVA]-- ENTE DA REGIAO . BRUIA

15,90

6Sl 8..t0§I]\API

sl}iÂPl

B)N"IALETE '7.5 X 7 5* CM EM PINUS,
\4iSTA OU EQU]VALENTE DA REOIAO
BRU'IÁ
PRE..,o DE À.o PoL]Do coNI cABEcA
DUILÀ 17,\ 27 t: l2X ll_r

96!-1t S}.AP; FLTE§. . 1.00(Dqlo 103,51

^t 
06 lot,

IÀuo

CHCR. CIJSTOS
; I IORÁIUOS Dt]
. À,!ÁQLTINAS E
I EQUII'AMENTOS

i cHoR - cusTos
HORÂRIOS Di-]

i MÁel qNÀs E
r EQIIPÂMjNIOS

: sDI 'SERIIç(X
: DIWRSOS

J SEDI . SERVIÇO§
. 

DIVEIiSOS

CH]

caIP

iJ

iI

I,

(G

M

I<G

\.Í

M

0.0?80lm 2r.91)

ootÍdt, 24,03

lr8

27.r9

'r.5E

11,51

0.1 I

AJLDÀ\TE DE CARPINTEIRO COIV'

FNCAR(r)S COMPI,I I\,íF']\ITAR ES

88262 S]NAPI CÁRPINTEIRO DE IORMÀS COM
ENCÀRC,O] COMPI-E}VÍENIARES

DESN{OLDÀ\TE PROÍEIOR PAir\ IORMAS ] À,ÍdeNa]

DE ÀíADEIRA, DE BASE OLEOSÁ

o6t q]ü]í]

I ió3oüIl

0.0!flq.x)

I 2050üD

ql0!2ó92 sl\API

E\flN,§ÔNADAEN' A(iUA
mm5O?4 Si\APi PREa,O DE ACO POLIDC CO\I CÀBECÂ 15X

n(! r!x li)

f i";" - mooaiil

I 780Jü',r)

LS - t5,12

vglor do BDI =>

l7 5l

:E.93

11.71

132,49

1.665J
7

Qi!d.+ 12720
0o@

sER\ lÇo§ L\tcL{rs

Código BaD.o

s?::e sl\^Êl

Jr.6Jr.,íJ

r5.76',t5r

1.1 Lnd

cl

C.JI]

I1l8

Tôt l

31128TTIBO DE CONCRETO PAR.A REDES
COLEIO&AS DE ÁGUÁS PLUTI]ÀI§.
DIAN,ÍETRo DE I IToo T4!T ,LNTA RiGID\
INSTALADO EM LOCAL COM AJ, IO úI8I,
DE INTE§MÊNCIAS - TORNECJ]NENTO E

^stu.I A§SEN-IAMENTO
DE TUBOS E
PECAS

c.soi cusTos

À{ QLrrN,.§ E
IQLIIPAMIN I O§

cHilR - (rsios
HORÁR]OS DE
\,IAQTITNÀS E

' EQUIPAMENIO6

: SEDI - SER\'IÇO§
,DIIERSOS

, sbi , §ERl,rÇos

: sEDt - sÊR.\,,tÇc»
: DI\,'ERSOS

'.;;i;4
âo

56,12 SNêPI ESCÀVADEIRA HDTLAULICA SOBRE

!§ l'ErlrÀ.S. cAÇ'ÀMtsA 0.80 v3- PESO
OPERACIONAL I7 T. POIEI.I(IA BRTIIA 1 I I
H! - CHI DIURNO. Á!', oí?Ot 4

56 ] $}ÀPI TSCAVADEIRÀ IIDRÁTILI.A SOBIú
ESIErRAS, CAÇAMBA o,8o vr. PESO
OPERT\CIONA} 17 T. POTENCIA BRLTI À ] I I
HP . CHP DILRNO ÂF Oó'20I1

o4l.r0oür 5lr7

24,35

11.85

19.9ú

t91,,

Môcm ls= 50.,i0

'Corpciç 886i9 S:\AP:

,\qilúÍ
aonrfuiç 3lJ:,1ó :il\AP:

; q0?80rnl 617.83ÁRGAMASSA TLAÇo I rl @M voLLvE DÉ
clMENTo E AREIq I!ÍEDI À LMIDA),

....f.R-ry.489.!44.1!u.3! â!-qq?t!.?. _..
ÁSSENTADOR DE TTIBOS COM ENCAROOS
COMPI,EMFNT ÀRES

sERiE.]iE cóM ENCARGoS
COI!ÍPLEMEYT ARES

il

o9.l7orlí, ir.oe

189rc0r}1 16.tq

1.03(x)ql,) lEE. tl

88116 St\ÀPl

rDt0?753 SlÀAPl TUBO DE CONCRETO AIIMADO PAIIÀ
AGUAS PLU\4ÁJS. CLÂ§SE PÀ.I, COM
EiICAD(E PONTA E BOLSÀ DIANGTRO
NOMINAI DE IO@ TO\,Í

MOenLS= 2Á 97 ls -> 3.41

Ito.ús .r1 2c 'parü 4ue í(r,.Í velc/rt e 
'oiutn 

o rnC.o ,a 56NHOp 16: 5to '
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PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LTCTTAçÃO CPL

199,?l

9593,0

5.1.2

úr

I Comrcç

ião

9E5]5 SINAPI

8ral sN^Pi

89012 St\ÁPl

883,]I SINÁPI

CHOR CUSIOS

\{AQL[NÀS E

:lQ!lPAMrNf(»
lcqop cusrm

8ORÁruO§ DE
, \úAQLTIN}§ E

EQUIPÂVENIQ§

I ssD . senúÇos
iDr!,EBSO§

i SEDI . SER\4ÇO§
: DIVERSOS

Oor):{iIX) ,l,l.8l

o.0uo6r1ú 12?,35

oL\)30«D 20,34

|R9,\\ .a.\ç.\,)

cHl

n.21i 9'P*ç
i

881r6:il\,v: SER\ENTE COM ENCARC{S
COMPLEME\IT ÁRI]S

TRATOR DE ESIEIRÁs. POIÉNC'IA ]M TP
PESC OPERACIO!{AL 9,4 T, CCM LÂN['']A
1l9llÍ3 , CIIP DÍURNo A.F 0í2014

]ARDINEIRO COM ENCARCOS
COMPLEME IT ÂRlS

H

r10.1

00i

007

L§ => 0.05 0,10

0,14

204,m
00lxlo

5.1.1 Códi8o

95 712 sl\,1P1

'l rrú

I HoRÀRros DE
À,IAQSINÁS E

: EQL1PAMENIOS

Qúú.

LOOu)TnO .O,18

Totsl

10.38F,SCAVADEIRA HIDRAI]I,ICA SOERE
ESTEIRA COM G ARRÀ GIRATORIA DE
I"IôNDIBLILÁS. PESO OPERÁCICS]A!
ENIRE 22,00 B 25,50 ION, POIENCIÀ
UQLIIDA ENTRE ] 50 E I 50 HP .
Nt-1i.r-rrENÇÀo Ar_t t/20I6
ESCAVADEIR,\ I]IDRAULICA SOBRE
E§TEIRÀ COM GARRA GIRAIORIA DE
It\NiDIBLrl-r\S. PESO OPEP-\üw-^l-
ENIRE 2,!O B 25,50 TON, POTB.IqA
LIQUID\ ENIRE ] 50 E I 60 HP

Lhd

I

UN

o.(»

576 995,:l m040615 stN,\Pl

I-S:- qm 0,m

r.EOE,6
000m

í-ôdiÍô llomo D.rriçlo

ma§427 sl\APl 68,21

87,t0

2.st42

Und Qm . V.lôr
tloil

mr I Orrt()rúl 68.:1
PLDRE]

BÂiiÀrÀN í(76.A lú}"À,rtpôió-' Mi;;"j.-
RÂTFO&\ECEDO& SBM TRETI]

Valor do BDI => 19.09

flru,

91592 Si\ÁPi

Und

le(3x(M l.üÍ»lm
t,nti
i,56 1,56iRAÀ-SPORIE COÀ,( CÀMIN'HÃO

BA§C-IJLANTE DE 14 NÍT ElJ }'IÀTIRB'ÀIA
EM RE\,aE Sn\{EN'TO PRIMARIO (UlllDADE
MlxKÀo Ar 0?/2020

TRÀN.
TRANSPORTES.

' I)ESCÀRCÁS

lio@s.rl:o ?oíü ailre iodri l/gâr» e so,bsr, êâ?êo3"s€N}]oBle?blo '
Ruôda Rio vernrelho " o1- Centro- km roo, qraúa 51 CEP:68524-ooo- Eldorado doCaÍajárPÀ

qr .- 21,0m
00m

Li\ff2A À.,ÍEcÀÀrzADA DE CAMADÂ
!EGET^L, \Eç,Er^çÀo E PEeuF.l.§
ÁRVO&ES @IAMETRO DE TRONCO
IVENOR QUE 0.r0 Àô. CCr TRATOR DE
E§TE]RA§ AP-I]5zOIE - -
TRATOR DE ESTEIRÂS. PO]ENqA lMHP
pby) opERAcloNA! 9.4 I. coM LÁ§4rNA
119 Iví3 - cHI DILTRNO Ar-06?014
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CHOR - CUSTOS

MÁQL,TNÀS E

CIIOR, CUST(»
HORÁR1OSnE
MAQLINAS E
EQLTIPAMENÍOS

or}l65rm ?]0,@

8987? §:NAI)I

cAMlNl-IÃO BASCIJI-ÀÀTE l4 Ml. CC{\'t
(:AVAIO MNCÁNICO DU CÀPACIDÁD!
NId\IMÁ DE TBAÇÃO CON@D{ÁDO DE
ló{,\)o KG. POt',ENCTA iE6 CV. lNC1.r-rSl Vt
SEMIREBOQT]E COM CAÇAMBA
ME'IÀLICA , CT1P DIURNO A! Ii]2TII]
CAMIMIAO BASCUI-ANTI' ] ,I M] COI\,I
CÂVAIO IIMCÂMCO DE CAPAC:DADE
Iúd\IMÁ DE TRAÇÀÔ CAMBINADO DL
l6rx,0 KG. POTEI',íCIA :8ó CV. IN-CI-US| \E
§DMREBOQI,]D COM CAçAMBA
Mt,r ArlcA , ctll DtuRNo tu ll/tul{

a.u,

('llt

o05

0.:ll

(I1l

I,q9

r_l{6,
4

l,ti::

00000

SINAPI COMPACTAÇÁO MECi\NICA DE 5OLO
PÀRÂ LXE'UÇÂO DE RADIEq CO\{
COMPÀCTADO& DE SOLOS TIPO PL,1CA
\TIBRq.T ORI A ÂF O9,2O]7

Tlpo

i FTJES -, 
FINDAÇóES E

i ESTRTIIT]RAS

I OO(r)Ot)o 0.53 0.53

PLACA \,IDRATóRIA &EV]]NSi\trI COM
MOTOR 4 TEMA)S A GA§OLI!"A" t ORÇA
CSNTRITUC A Dt 25 Lj (:5m XC D.
POTÊ).JCIA 5.5 CV - CHP DIUR\ O
AI-0!/2015
SF,R\,'ENIE COM FNCARGOS
COMPL.EME\T ÂRES

sEDt , sF R \,1(, a)s
:DI\ERSoS

PEDREIRO COM F-NCARGOS §EDi - SIiR\{çOS
. Dt \ERSôS

MC *f, LS =>

Vslú do BDI ->

91277 St\APl

Cmpoiç E8JO9 SINAPI

'c oR cusTos
F',ORÁRIOSDÍi
À,ÍAQLjINAS E
EQUITÀVEÀII D§

l

00m

IS- 0,16

0,67

24,12

5_1.7

94ró8 SI\API

IIpo

i.1Íis,- .-

FLq{D.AÇÓES E

E§TRIITLIRAS

cHoR - CIJST()S
IIOFáHOS DE
À,AQLTINÀS E

, EQUPAMENIOS

BETONEIRA CAPACXDADE NOMTN-AL DÊ
d» L, CAPACIDADE DE MSTTIRA 3ó(, T,
MOTOR ELETRJCO TRIFÂSICO POIENCIA
DE 4 CV, sEM CARREGADOR - CHI
DITIR\O, AF i I/20I4

i cHoR, cusTos
HORÁRIO6 DE

I ÀrAeLrINAs E
EQLIPAVENTOS

Qr.

r qrooirô
Uní

3,15,ii '

Tot l

3,15.1lCONCRETO MAGRO PARâ LA§TRq -
TRAÇo l:4,5r45 (CIMENTO ÂRElÂ MEDIÀ
BRITÀ I) , PREPÁRO MECÁNICO COM
BEI(,{EIRA 610 L Ar 07/&16

BETONEIRA CAPACIDADE NOI,íINAI DE
6)0 L, CÁPACIDÁDE DE MSTTJ'RÂ 34I L,
MOTOR ELETRICO TFITASICO Pí]IENCI-\
DE 4 CV, SEM CARRECÂDOR . CIP
DIIIR\O AI 1I/2014

SIR\,ENTE I]OM ENCÀRCOS
COMPLEME)IT ÀRES

IEDRÀ BRITÁDA N I i9.5 à 19 MM) POSTO
PEDRI]IRÀF OR\ECEDOR SENÍ FRETE

89?:5 SINAPI

892:6 S]\ÀPI

cámpeiç 88lló slNÁPl

0.ó9(oqr {16

0.6i(lloll) 1,00

sEut - sÉR\,IÇos
DIVER§OS

SEDI . SERyIÇCS
DI\',ERSOS

:t ll

43.i'8

l9r J

u

OPERADOR DE BEIOT\EIÀA
E§TACIONÁRIÀ/N,OSII JRADOR C ÔÀ4

ENCARC,O§ COMPLETV{ENIARES
r\REIA MED1A POSTO
.IAZDÂTORNECEDOR (RETIRADO \A

8817' S:\APl

, llEmÕ qlctro37o SIN^PI

.tazÍ)À sEÀ,í TR^NsPoR IE)
ull,(rl3?9 slNAPI clMENl o l,oRLLAlll c(Àflvüj l o cp I 32 Mdcnâ]

oooa472l slNAPl

u

Kê ?13.45(ÍJO(() 0.91

05820ü10 79,58

lS = 18.ó2úô*r Ls; :l:ii
vÀlor do BDI =' 96.63

MOcm LS - al.0i

lsiJô6 {t É',: 'poi, Al]C íod?§ }qÍrí, , Joúí ?. o â1ôo d,sÊN!.OBiéa Irlo "
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PREFEITURA DÊ ELDORADo DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LrCrrAçÃO CPL

0t)0
Pr.§o Total .. !77,fi

5,2,1

Com

f irEsCONCREIO FCK = 5MPA TRAÇO ] I] i7
(cI\GNTo alEiÀMilDtÀ BRrrA l) -

PREPARO MECÁNICO ccÀ,! BEToNEI&À
ífiL. !§ A1A0)6

rl\DÁça»sl
IISTRIfII AS

DETONDIRA CAPACIDADI] NOMINN , D]]
600 L. C,APACIDADE DE MSTLIRA ]6( L.
MOTOR ELEIRICO TRIFA§]CO POfENCI4
DE 1 CV. SEM CAR REGADOR . CHP
DILÍR\O AI 1Y2DI4

HoRÁRjoS DE
NÍÀQ(q^-ÁS E
EQLIIPAMENIOS

À{AQTqNAS E

EQUIIAMENI (»

i SEDI 'SERI'IÇ(»
i DlvlERSOS

1 sor - §rnr,,(os
' DIVER§(X

PISo

sERVENTE CONÍ ENCÂRCOS
COMPLÉN,ÍEYT ÁREs

PED&ABRITADAN I i9,5 â l9l\'{M) ElsTo
PEDREIRTVFoR\ECIDOR SEIII FFITE

I 1:x}úúú t7.r,89 47{E9

cttr

cH

18.216í.i

4.7:

0.ú I

892:5 SINAI1

892:6 SINAPI

.1,:6

BETONEIRA CÁPACIDADE NOÀ,ÍINAI DE
úlO L. a APACIDADF. DE MI SIl ,T A l6ar L,
MOTOR ELET&ICO TRTFASICO X)TENCI A
Dg 4 CV. sEM CARREGADOR . CHI
DruR\O r'.F I l/r14

!i

It

ão

OPERADOR DA BETONEIRA
EsrAooNÁRIt Msrln aDoR co\.l
FNí- ÁRílÔS CÔI4PLEIITÉNTÁRES

ÀREtÀ MEDIÁ , PO§TO
]ÀZDÀ€ORNECEDOR (RETIRADO \A
JA.aDA SEV TRAN5PORTE)
CIMENTO PORTLAND COI,4POSTO CP II 3:

88114 S:\,AP:

881r7 S]NAPI

l98i:Ír'_rrc 16,59

I :i(I)ü:ll l'í,?8

32"84

2Í).9?

iE. i6

331(»

t?-5o

mc«1170 siNAPl

O(J(]OI]?9 SINAPI

rú004r1 §i\APl

o72rurm 52,50

t64.q(rr(D 0,91((;

Valor do BDt =>

r.l2
l-1296

LS =- I ?..1' t?,ól

6)7.85

J.6a7,l

TellB;D rsl]ts& à9) coN lzorm I OOmilOO l2 i,94 12i.94: ÁsTU -
ASSF:ÀIÍ A\{ENTO

i DE TLIBOS E
' 

PECA§.isbi-sÊRüÇos
DI1,'E&SOS

88116 Si\ÁPl

mo.1ll12 s:\AP:

00043058 sN^Pt

ão

I sDl 'SER\4ÇO6
DMTRSOS

SERVENTE COM !NCÀRCOS
COMPLEME \I1ÀRES

;l 8,1!)

ÂX}ME RECOZDO ]6 BWG, D = I 65 MNT

(o,arr 6 KcÀ4) ou I 8 BlvG, D : 1.?5 MM (0,01

{GM
^co 

c^-50, l ú,0 tírr'! ou l!,5lul\,!- ou 16,0

}[\'! OU 20 O I!O4 TÚBRÂDOE CCRTÀDO
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D 16!00(]0 7.81KG l0l.9l

- -úo 
";;-rs 

=' ll.3ó

t5606

5.150á

7ll LS=> 621

5.2J

5.2J

MURo DE coN I E\Ç Ào

ÂxM,iÇÀo bE Bloco, rlcA BALDRÁME
oII SAPATAIlTIÍ.ÍZANDO AÇa) CA,í0 DF l0
N[\4 . MONIAGEM AI 06/201 7

I iq,'rs -
' FI hiDAÇôF.s H

ESIRLTI L1RÁ§

uní
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do Carajás
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ooSqntD :0,90

oo2qldll tó,21

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LTCTTAçÃO Cpt-

CORTE E DOBRA DE AÇO C,{JÚ,
D1AMLI &O D! I O.L' MÀ4 LT I ILIZADO T,À,!

E§TRLITT'RÁS DÍ IERSAü FJCI]IO ].NES
A} i7t0t5

I.I]rEs -

EST RLrTt lads

À!-\{ÀDOR COr.t INCA&GOS
COMPL,EME\T A&E§

sEi:-s[RVIÇOS
DIWRSO§

NIIDANIE DE ARMADOR COM
ENCARGOS COMPLENÍENT ARE S

sEDr - sER!',lÇOS
I]IVER,SOS

^R,{MERECC7]DO 
16BWC.D - l.6iMM

(0.0 6 KG,n,l-] Oi; !8BWq D . I.:5 Nd\{ aUr)l
I(c^4.._. ,
ESPACÂDOR / DISTANCIADOR CIRCUI,AR
COM ENTRÁDA I,ATERÁ]-. EV PLAS'TICCT
PARA \'ERCALHÀO '42 A I2.J' Iú\,t
CoBRIMENTO ]Í) lv$,

H

1r8t:i s \,\P

,l8li!t siNAP:

Lt.l

MO sr LS => I,EE

15,116

t.lrt2j
.l

LS =- C.87

0sm

sDi -suRl!Ços
DI!'U1LS()S

E9226 Si\AP]

88i16 Srl\,\Pi

881i7 STNAPI

úDoaBr(] sIÀAPl

ootxrlSr, slN.liPl

(r]004721 StN^PI

CH]

;1

CHOR (:I;§TOS
HoRÁRlos DE
),,ÍAQ!qNAS E
IQI]ÍPAMENIOS

l t1d,

BEIONEIRA CAPACIDÀDE N(}úINAr DE
600 L. CÁPACIDADE DE MI SIU&A 3óO T,
MoroR ELÉT!üco rtFÁs,co PorÊÀc]A
DE 4 CV, SEM CARREGADOR , CHI
DILTR\O AF ] 1/:' 14

SiiR!Iil,!TE COÀl ENCARGOS
COMPI.EMI:\I ARES

PIDRA BRITADÀ N I i9.5 e 19l4U) POSTo
PEDREIRÀTOR\ECLDOR, SE\I TRITE

OPERADOR DE BETONEIRÂ
ESTACIoNÁRrdÀ,{sniRADoR coNí
ENCARCóS COMPLEI!ÍEI.iTARIS
ÀREIÁ MEDIA - T'J§T')
].AZDAEORNECEDOR (RI]IIR-\DO \iA
]AZDÂ §EM IRANSPORTI])
CIMENIO PORTLÀND CON{POSTO C! T.]:

l.:51Íirú I6,7t

3ó4 r]Í(xno ütl

o.597cr»0 79,5E

SED] , SL' RVIÇOS
DIITRSOS

H

KCI

t0 ll
I119ô

:]t,61

dr?.8i

2.5r6,6
5

LS

000

.J.'

l'€lhB m m8lhaê à9ô cofr l2mm
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PRoJETO BÁSICO E pLANtr,ItÂ, CRONOGRÂMA, CÂLCU|,O Df, BONIFICAÇÃOMEMORIAL Df, CALCI'LO E

DEMÁIS DO('UMENTOS.

BDI

i5cros.r1ec 'Ít rü qt,e i{rbs Yelctr e roibon} Ô l,lio íc S€Nri?p aêr xíê

Rua dd Rio veÍnrelho" o1- Centro- kÍn roo, qrddla 5r CEP:68524-ooo- Eldoràdo do Càrajás/PA

DETAI,HAMENTO DO B.D,I. . OBRAS DE RODOVIAS E FERROVIAS

CONSTRI,]çÁO DE BUtsIRoS \A ZI)NÁ RLRÀI- Tx) T,IT'JNICÍPtO DE ELDORADO DO CARÁJÁS
Obrâ: -P.r

CO}ÍPOSIÇÀO DT; BDI

Dlt\tosÍRÀTtvo D,\ ( otrtPosl '.\o Do B.D.I
Do qrsto dirtto da úÍan

0.50!,0Riseo

offtÍâlÀdninis

Do qrsto dirllo da úra

Dorâsto diÍsto dÀóÍa1.1 t59"I Colins ISS. CPRB

0,650,á

Do qrslo {.lin lo du óÍa

Dô orsto diÍcto da c*rra

4,50p,"

Do orsto dir€to da obra0.rl}'o

28,009áB.I}I

BDI CALCUIÁDO DE ACORDO COM ÀS RECOMENDAÇÔES DO TRIBT'NAL DE CONTAS I)A LNIÃO

FONTE: Àcordão N' 2622/2013-P.

c+s

Do c.usto diÍÍ,to da óra
R

Do ctrsto dirslo da órst)f

Do Clrsto dircto dâ abraAC

L

I

1.ff)9á

Do <r sto diÍslo da obra

Do cuslo dirêto da ôrâ



t)
., \-

Eldiíiâilo
do Carafás

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTo DE LrcrrAçÃo cpr-

ANEXO T

pRoJETo BÁsrco E pl,ANrr,HA, cRoNocRÂMÁ, cALCUt,o Dn, BoNIFICÂÇÃoMEMoRTAL DE cALcIlLo E
DEMÂIS DO('UMENTOS.

BDI

rR\ç
(EiTLll_

TI?.)S DE OBRi

SE{;[XO - Ç-à&-§ILl Ef\( o

1'Qú,Írir

coNsrRUÇÀo
EDIFICIÔ§

DE +. (!Ê, {l_E(r-. r_2P.

CoNSTRUÇÀO DE
RODOI'IÀS E FER-
RÔ1'IAS

3 801í 0.l::. o_ ie:i

CONSTRUÇÀO DE
REDES DE AAAS-
IECIMENIO DE
ÀGJÂ- col-EaÁ DE
ES'OTO E CONS.
IRUÇôES coRR-L-
T.A:TA§

LrlJ!,. 4.91% 0. 16"," 0.'19?; 0.75j" i_ l§Bô

.õNS]REçE DE
MANI'NTEçÃO DE
EsTAgÔEs E RE
DtlS DÉ IrISI RIIIIJI-
ÇÀ0 DE FTERGLA.
ELETÊ]CÁ

5. 2v/n 5 97'/o a l5'... o 519. 0.:ói.

OBRÁ.§ PORTUA- .I OO''!

R ,{s, MIRÍTrMÂS
E TLUI/IAIS

5, tt9i o.8l1i t.::ai l-161ô

TIPOS DE OBR{
DEíPf§.T FDi.{\('E&l LIÍ RO

r1Qu.,r{ J' Q trr.ril 1'Qtr,'iü 1'Qnríl

CoNSTRUÇÀO DE EDlrICIoS l:11ô t.lir,; ó.:d! a a 9óF ,
cõr§TFçÃÕ DE RO»O\tls
F. F5.RR.()a'IÂS

I c:!.

õNSTÍI]çAO DE REDÉSDE
aBÂsrEC'lMrN-ro DE Á(ãIA.
COI.ETA DE ES@IO E ONS-
rRr-rÇÕEs CORRtrLÁTAS

l.9f! o 9*,ô r,7" 5,Or9r,

ÊffiTRUÇre DE LíÂ}IUTEN-
ÇÀo DÉ ESTÂçÔES E REDES
DÊ DISTRGUI(Éo DÊ Itr {ER-
úA ELÉTRICA

1,010/. 1.ll'.

O.RAS PORTUAXIAS. MÀRI -

IIMAS E FLI'\/IAIS
I t]1a 3 {rl?à lr) {1.;

L9rô§ .11à, 'por'o cl/i' lo<íra ?elc,, e J?ibê oftCcdêSÉNT 
"l?leYnle

Ruà dd RioveÍírelhoôor-centro- km roo, cpadra ç CEP:68524-ooo- EldoÍado doCaÍêjás/PA

I

I

ti

I



r.- +-
Eldiitãito

do Carajás

pREFEIIJRA DE ELDoRADo Do cARAJÁS
DEPARTAMENTo DE LtctrAçÃo cpt-

ANEXO I
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ANEXO I
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ANEXO II - MINI.ITÀ DE CONTRÂTO
TOMADA DE PREÇO XX)O(XXXXX

O Muioípio de Eldorado dos Carajás, atla1es da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Caraiás, neste ato dcnominado

CONTRATANTE. localizado rra Rua da Rio yennclho o 0l - Ce tro - l]u 100, quaúa 5l CFIP: 68524-000 - Eldorado do

carajás/PA, Íepresentado p€lo (a) sr.(a) Iara Blaga Miranda, de outro lado a --, insorita no CNPJ (Ml-) sob o n"

cslâtElecida na . d{ra\rnle dmominada simplesmentc LI()NTIIA I Al )A.. nestc â1o

representada por , de acordo com a rcpresenlação legal que lhe é ôutoÍgada lx)r têm entre si -justo e

avcnçado, c oclcb,ram o prcscntc contalo, dc conformidadc com a'IoMADA Dtl PREÇO n'XXXXXXXX c a pÍoPosta aprcscntada

pela CONTRATADA, sujeitarrdo-sc CONTRATANTE e CONTRATADA as Iloruns disoiplilarcs da l,ei n" 8 666/93 e aherações

posterioÍes, mediante as Cláusulas que se seguem:

cLÁllsULA PRIMEIRA - Do oBJETO: CoNTRATAÇÃo DE EMPRE§A ESPECIAIIZÀDA PARA CONs'l'RUçÃo DE

BUEIROS NA ZONÀ RURAL DO MUNICÍPIO DE ELDORADO DO CARÀJÁS _ PA CONTORME COI\WENIO DE

coopERAÇÃO T]qCMCA ENCARGOS, QUE CELEBRARAIU, ENTRE SI O ESTADO DO PARÁ POR MEIO DA

SECR.ETARIA DE E§TADO DE DESEI{VOLV-IÜíI'NTO I,'RBANO f, OBRÀS PIJBLICA _SEDOP E O MUMCiPIO DE

ELDORÀDO DOS CARAJÁS, PROCESSO N" 2O2Il5405I4 E CONIVENIO I\P 33/202I'

l. os seÍI,lços o,a cont.atâdos .Dmpreetrdem as espe,iÍicações, descritas nos Anexos do edital da T()MADA DE PRI]Ço n.

XX)«X, pêrtes integrantes deste Contrato

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VÂLOR

dâ f,roposta de Jneços e o cronogÍama fisico-iinanceiro apresertados pela CONTRATADA

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXf,CUÇÃO DOS SERVIÇOS

l. os serviços deverão sôr executados no psriodo de 6 mês apos o a oÍdem de seÍ\iço conforme crono€rama lísico finânceiro'

1.1 - o prazo para inicio dos serúços será de ate 3 (três) dias, oontados do recebrmcnto da ordern de seniço exçredida pela

CONTRATANTE e o dc conclusào. scrá de aoortlo oom o proposto pcla CONIRATADA. sr: inllerior ao máximo dehnirlo no oaput

desta Cláusulal

2. O pÍazo de gatarl.ta dos serúços deverá seÍ de 2 anos, contados do I ermo de Recebrmento L)et"lnitivo a sel emitldo poI comissâo

designada pela autoridade oompetente.

CLÁUSULA QIIINTA - DO AMPARO LEGAL

l. A lalratura do pÍescntc Ctlrltrato deírorÍe da rcalização Lla TOMADA DE PREÇO n" XXXXXX)C(XX'

2. Os §er\rços foÍam adjudicados em fâvor da CoNTRATAI)A, nmlorme despacho e)(arado no pÍocesso licitatório ToMADA DFI

PRLIÇO n' XXXXXXI{)CXXX, tomando como base o drsposto no atügo 45, pdágralb l',Úrciso l' da t'ei n' 8 666/93'

CI,ÁUSULÀ SEXTA - DA CÁRANTIA

t. será exieida rla coNTRATADA a apresentação à Adrninistraçâo <lo coNTRATANTI], no prazo máximo de l0 (dez) dias úteis,

contados da datâ da assinatura deíe ContÍato, comprovante de Flrestaçâo dc garanúa corespondenle a 19lo (Um por c€nto) do valor

globel de sra proposta \"encedorâ, medianle â opção por r|rna das seEintes modalidacies:

t.l - câução em dinheiro ou titulos da dír"rda pública;

Ll.l , a gsrantia em spreço, quando ern dinheto, deverá seÍ efetuâda ern cadernela de poupaúga crn lavor da coNlRÂTÂNTE:

1.2 - segno-garantia;

1.3 - fiança bancária.

2 No caso de rescisão deste cdrtrato, por culpa da CoNTRATADA, não será devolüdá â gaÍanlia, responsâhilizando-se a

CONTRATADA po, perdas e danos causados ao c()NI RÂTAM'E- além d§ suleltar-se a outÍâs Penahdades pleustas na lei

Roa dd Rioveímelho"or Centro knr 1oo, qredra sr CEP: 68sur.'ooo- Eldolàdo doCdrêjis/PA
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CLÁUSI]LA §ÉTIMÀ - DA EXECUÇÃO DO CONTRÂTO

l. A ex€cução deste Contrato, bem como, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas cootratuâi§ e pelos preceitos de dircito

público, aplicando-se lhes, supletivamente, os prúcipios da Teoria (ieral dôs Contratos e as disposiçôes de direito privado, na forma

do artigo 54, da Lei n'8.666/93 combinado c<,m o mciso XII, do aíigo 55, do mesmo diplorna legal'

CLÁUSULA OITAYA - DA !1IGÊNCIA E DA VALIDÂDE

l.A ügârcia íleste Contrato telá inicio a prtir r1a rlata dc sua assiratura e vigelá ein confol midade coln o plazo determinado no

cronograma <io projeto inicial, tendo inicio e vencimento em dia de €xpedirnte, devendo-se excluir o primeiro e inclúr o último'

2.A sim seodo podendo ser aditivado por igual periodo, de acordo Art 57 da Ler 8666/93

CLÁUSULA NONA - IrcS ENCARGOS DO CONTRATÀNTE

1. Caberá à CONTRATANTI:

L l - pcrmitir o livre aoesso dos urnpregados da coNTRATADA ao looal da prcstdção clos serviços <le reltrrma e adequagio,

1'2-PresÍaÍa§informaçôe§eosesc|arecimentosquevenhamasersolicitadospelopqnsroouresponúrelrecnicodâ

CONI'RA1'ADA

1.3 - acompanhar e üsoalizâÍ o andâme[to dos serviços de reforma e adequaçdo, pü inteÍmédio da comissão porâ tanto forrnalÍnente

desipmada;

1.4 - autorirar q'rásqucr surriç.<rs pçÍtmcrÍ.cs ao ob]cto deste conkato. decorrcn(cs de impnevistos durantc a sua execuçâo' mcdiantc

oÍçâmento detalhado e preüamente sutrmetido e aprorado l)elo Municipio de Eldorado dos carajás, desde que compÍovada â

necessidade delesr

1.5 - rejeitaÍ qualquer s€Íüço exeoutado equivooadanrente ou em desaoortlo com as orienta@s Passâdas pela coNTRÀTÂNTE ou

oom as espeoifioações constantos dos Anexo§ do Ddital da TOMADA DE PRIiÇO n" )OOCOG)O(X)§'

1.6 - solioitar que seja refeito o scrvigo reousadtr, rle ariordo oom as especifioações consta[tes dos Ancxo§ do Edital rla ToMADA DE

PREÇO n' XXXXXXXXXXXXXX.

1.7 - atestar âs trotâ tiscal-/làtuÍas corresgrndentes e liscalizar o ser\4ço, por lnteÍmédio de senndor da CONIRAIAN'I'E,

especialmente designado para esse Írm.

CLÁUSULA DÉC.IMA . DOS ENCÀRGOS DA CONTRÁTADA

1. Caberá à CONTRATADA, além dos etrcaÍgos preü§tos oo§ Anexos do Edital da TOMADA DE PREÇO n" XXXXXXIC(X'

I I - s€r respon§ável, eÍn Íelação aos seus emprcgatios, Íx)I t«lâs as clespesas decoÚentes da el<ecução dos serviçÔs objeto deste

coÍrtralo, tais como:

a) soláí-ios;

b) se!$ros de acidente;

c) taxas, impostos e contlibuiç&s;

d) údedza çôês.

e) vales-releição;

0 vBles-trerspoíe;

g) outras que púventrúa venham a ser criadas c exigidas pelo Corerno:

1.2 - manter os seus «npregados sujeilos às normas disciptiaares <]a CONI'RATANTE, porém, sem qualquer ünculo emFegatiaio

com o óÍgâo;

1.3 - manter, aiada, os seus cmpregados identiírcados, quando em trabalho, develdo substituir imediatamente qualquer um deles que

seja considerado inconveÍriente d boo ordem e is normos disoiplinales da CONTRÂTANTE;

1,n:45.rl â1, "PirrúC!.r n írí'! !§.rE . tc?lr{t r } rn.&* t1e sâlvlo'r i.:1 ':ía
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1.4 - responder pelos danos caüsados diretamente à Adrdnistração da CONTRATANTE ou a tuceiros, deoorlentes de sua oulpa ou

dolo, quando da execução da reforma e adequação, nâo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscaiização ou o

acompaúaÍrento pela CONÍRATANIE;

1.5 - respondgr, também, por quaisquer danos caussdos diÍetamente aos bezrs de propnedade da CoNTRÀTANTE, quando esse§

teúam sido ocasionados por seus empregdos duÍante a execução dos seÍviços:

1.6 - acar com despesa deoorrente de qualquer inÊação. seia qual for, desde que praticada por seus eurpregados rra execução dos

serviços ou no recinto da CONTRATANTE:

1.7 - assumir inteiâ e total responsabilidade pela execuçâo do proteto. pela tesistência, estaÍIqueidâde e estabilidade de todas as

est_uluras da obra a executar:

1.8 - lrrihoar e comFnrar todos os desenhos fornecidos para exeouçâo dos serügos

a) no caso tle falhas. eros, disr,rçânoias ou omissôcs, bem. ainda, lraEsgresstres às Normas Tétnicas. regulamcnlos ou politua§'

caberá â CONTRATAI)A formular imedrata mmunicação escita à CONTRATANTE de frrma a eütar empecilhos ao perfeito

desenvolümento dos seÍuços.

1-9 - reparar, oorrrgú, remoler, Iecoostruir ou substituil, Às suas €xp€nsaq no total ou ern paÍte, os seo.iços efetuados em que se

verihoarern üoios, defeitos ou rnoorreçôes resultantes da exeoução ou dos materiais utilii.ados, no praT'o máximo de 5 (cinoo) dias ou

no prazo paÍa lanto cstabctet idr-r pela fiscalüação:

l.l0-Proúdenciar,rx,ÍcoítaJ,rópria,todaasinaliTâçãonecessáÍiaàexecuçãodosserüços,nosentidodeeütaÍqualqueÍtiÍx,de

acidenle;

l. I I - fomeoer instaloções adequadâs paÍo a fisoalüaçâo dos scrüços de reforma e adequação:

1.12-instalarúÍ!âplacadeidenüficaçãodaob(acomo§dâdosoecessárioscnaformadalegislaçãopertin«rte;

I 13 - removcr o ctrtulho e t{rlos o§ materiais que sobraÍem, promovcn<lo a limpe:ua rlo ltral da ot-na, dLÚrmtc todo o pcriodo de

e\ecuçâo e, especiâlmente. âo seu linal:

l.l4 - prestar a garanüa ern relaçâo aos serviços, exigida pelo presente contÍâto, contbrme o disposto no § l'' do art 56 da Lei n"

a.666/93:,

t.l5 - peÍmiú, aos técnicos da CoM'RATANTE e àqueles por elc formalmcnte indicados, acesso às suas iníalaçôes e a todos os

Iocais onde estiverem serdo estocados mateÍiais relacionados c'om o objeto:

l.16 - comrulicâÍ à AdÍninistração dá CoNTRÂTANTE, PoÍ esclilo, qualquer anormalid.lde de caráter ugente e prestaÍ os

esclarccimentos que julgar necesúrio:

t.l7 - responsabilizar-se pela consttuçôo, oPerado, maouteoçâo e seguronçs do conteiro de obl as' vigrlânoio' organizoçio e

manúsflção do esquerna de prevenção rle inoêndio, bem como outras oonstÍuções provisórias necessiirias, cooforme prwisto nas

Especificaçôes Técnicas constantes do Edital da TOMADA DE PREÇO n' XX>O()OüI«XX'

l.l8 - resÍnnsâbilizar-se pelas <iespesas clecorrentes dá rejeição de equipamentos, Ínateriais e serüços pela C()NTRATANTE e peios

atrasos acarretados poÍ e§ta Íejeição:

l.19 - responsobilizor se poÍ todo tronspôrt€ necessóÍio à pre§taçõo dos seniços contÍatados, bem como Por eÍIsoios, lestes ou provús

neoessarios, inolusive os mal executados;

1.20 - proüdenciar, às suas exp€nsaq atestado de similaridade de desempenho dos mateÍiais apre§cnudos. junto a in§titüções ou

firndâÉes cápâcitâdas para este frm, qtnndo do rrso de srÍnilaÍ ao descrito nas Especificações Técnicas con§tantes do Edital da

TOMADA DE PREÇO n XX)C(X)OGXXX. sempre que a fiscalização da GoNTRATAÀiTE julgr necessário;

1.21 - exigú de seus subcontÍatados, se for o caso, cópia da ART dos serüços a serem realizodos, aPfesentsndo-s á unidade de

fisoaüzação da CONTRATANTE, quando solicitado;

Ruâ dd Riovcrmelho"úr-Cerrtto- knr ro<r, qJadra sr CEP:685:2,-ooo-EldorddodoCdÍêjás/PA



,;o

Eldiiiãtto
do Carajás

PREFEITURA DE ELDoRADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTo DE LICITAçÃo CPL

1-22 - resporrsabilizar-se pcla perfcita execuçâo e completo acalEfilelrto dos sea\iços Dolt]atados, otrigando-se a prgstar assistência

técnica e administrativa necessâria para assegura.r andam€nto conveniente dos trabalhos;

1.23 - submeteÍ à ap,rolaçâo da Comissâo fiscalizadoÍa da CON'IRATANTII, o(s) nome(s) e o(s) dâdo(s) demoÍrstrativo(s) da

respectiva capacidade técnica do responsálel técnico que, ponentna, venha a substituir o originalmente indicado;

1.24 - gaÍantiÍ, pelo p,razo minimo de 2 (dois) anos, todos os sen'iços executados, cmtados a partir da data da emissão do 'l ermo de

Recebimento DefiÂitivo, conforme artigo 618 do Códrgo Ciril Brasileiro:

L25 - durante o pedodo de garantia de que [atam os itens 1.24 e desk Clâusula, a CONIRATADA deverá, sob pena de ser incluida

no cadasbo de emprcsas suspensas de participar em hcitâção rcalizada pelo CONIRATANTE. atender âos chamâdos dâ

CONTRÂT,ÀNTE no prazo máximo de l5 (quirze) rlias, contado da comunicaçâo ofioial; e

1.26 - manteÍ, dumnte toda a exeoução dos serviços de reforma e adequaçâo, em compatibilidade com as otrigaçôes assumidas, todas

as u.»rliq:ões dc habilitaçâo c qualifioação cxigidas na TOMADA DE PREÇO n" XXXXXXXXXX'

2. Caberá, ainda, à CONTRATADA, como PaÍte de suâs otrigaçôés:

2. I - efettrar o reglstro deste contato nô ctxrselho Regional de Engenhafla, Arqütetura e Agronomia - CRLA,

2.2 - indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouÍos públicosl

2.3 - rernanciar quaisquer redes ou empeoilhos, pon'entura existentes no looal da ob(a: e

2.4 - oumprir arda r-rma das n<nmas regularnentarlxas sobT e Metlicina e Seguança do Trabalho'

CLÁUSI,LA DÉCIMA PRIMEIRA - DÀS OBRIGAÇÕES SOCIATS, COMERCIAIS E FISCAIS

l. À coN l RAl ADA cabení, arnda:

1.1 - assumt a responsabilidade por todos os enoargos previdenciários e obrigações sociais preüstos na legislação social e trabalhista

em ügor. oh,rigando-se a saldáJos na epoc a próprra, tez que os seus empre€êdos não manteÍão trenhum ünculo empreÉlatício oom a

CONTRATANTE:

1.2 - assumir, tamhém, a responsahilidade Jnr todâs as Foüdências e otrigações estabelecidas na legislação especificâ de âcidentes

do trabatho, quando, em ocorrência da esÉcie, forem ütimas os seus empregados no decorrer do lorüecimento e do desemPeDho dos

serviços ou em oonexâo oom eles, aúda que aconteoido em dependência do CONIRÂTÀNTE;

1.3 - assumir todos os enoargos de possivel demanda trdbalhista, civil ou penal, relaciooados à execução dos serüços, orlginariamente

ou lüculada por prerengâo, c,onexão ou continência' e

1.4 - assrrnir, ainda, a resfsnsabilidáde pelos encarg<x fis:ais e comerciâis resultantes dâ execu§ão deste Contrato.

2. À inadimplencía da CONTRATADA, com ret'erêncra âos encargos eslabeiecidos na Condição antedor, nâo trâÍsfêre a

responsabilidade por seu pogamento d Administraçdo da CONIRATANIE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, Íozâo Pela

qual CONTRATADA remmcia exp,ressamente a qüâlquer \,ínoulo de solidariedadc, atila ou passiva, com a CONIRATANTE

CLÀUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBR]GAÇÕES GERAIS

l. Deverá a CONIRATAf)A ohserl?r, também, o seglrinlel

l. I - e expressâÍrente proibidâ a contatâçâo de senrdoí F€rtencenle ao Qua&o de Pessoat do CONTRATANTE durante a üg&rcia

deste contÍato;

1.2 - é expressameíte proibida, também. a',eiculaçâo de publicidade aoerca deste Conaato, salvo se houver préria auloÍizaÉo da

Admmi stração da CONT RATANTE: e

1.3 - A subcontratsção dos serviços. totâl ou f'arciâl someüte será admitida se [Íeúamente autorizada pelo Mrmioipio de Eldorado

dos Carajás - PA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDÀDE TÉCNICA PELA EXECUÇÀO DOS SERVIçO§

r$c.os .Íl ?c '&-rlü oL,é l.rJg,j vEam a: saba.i ., rnôo a1c S6NraCe &t ::ro
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l. Caberá à CONTRATADA proridenciar, jurto ao CREA, a derida Anotação de Responsatilidade Téonica-ART relativa aos

s€niços objeto da preserte licitação, de acoÍdo com a legislação vigente.

2. O responsàvel técnico pelos serliços a serem desenlolvrdos deverá ter únculo formal com a CONIRÀTADA e deverá ser o

indicado na fase de habititação do certame lioitatório da I OMADA DE PREÇO n" XXXXX)GX

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANIIAMENTO E DA FISCALIZAçÃO

L Duraüte o período de rigência rJeste Conlrato. a execuçâo dos ssrúços de refonna e adequaçâo scrão acollpaohados e fiscalizados

por Comissâo da CONTRATANTE, para taoto instituidâ, peÍmrtida a contataçâo de terc€iros para assisti{a e sutnidiá-la de

informações pertinentes a essa atribuição, derendo:

l.l -promover as avaliações das etapas executadas, ob,servando o disposto no cIúIogÍama Fisico-Financeiro; e

1.2 - atestar os documentos Íeferentes à conclusão de cada etâpa- nos termos deste Contrato, paia efeito dc pagamcnto.

2. Além do acompaúamento e da hscalúação dos serviços. o Titular da CONTRATANTE ou outro servidor devidarnente aulorizar.lo

rx)rterá, ainda, susar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desâcoIdo cofi o esrrecificado. sempre que cs*r medida se

tomar oecesúía.

3. 
^ 

CONIR T^DA deverá mdicar pÍeposto, a ser submetido á aprovação da Àdministragão dê coNTR T^NIE, duaote o

período de rigência deste Contrato, para r€pres€ntála sempre que for necessárirr

4. A CONIRATADA dcvcrá manter no looal da obrt\ úrrante a sua cxecuião, 0l (urn) eirgcnhciro üsoito no CREA e aoeito pcla

Administração da CONTRATANIE, que na arlsência dô ÍesJrrnsáve1 tecnim, se nâo fÔr o pÍópÍio, para re;resenúJa sempre que lor

necessário

5. O reF,resenlante da CONTR T^NTE anotaÍó em registo próprio todas as ooorr&roias relacionadas com e exeoução dos serviços

mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados

6. As decisões c prgvi<lências quc ullrapassarcm a oompctência tJo represcrrtante da CONTRA'I ANTE ilcverão ser solicitadas a seus

superiores em temÍD háhil para â adoçâo das medidâs covenieÍltes

CLÁUSULA DÉCIMA QT]INTA - DO RECEBIMENTO DA OBRA

l. Após oonoluido, o objeto deste contreto será reoebido proúsoriamctrte pela Âdmidstração do CONTR\T^NTE. mediante úermo

cúounstanciado, assinado pelas paÍtes, no ptazo de alé l0 (dez) dras úters oortrados do recebimento da comunicaçâo escrita

encaminhada pela CONTRATADA à CONfRATANIE

2 O recebimento clefinitivo do objeto desle contÍato seÍá efehlado por Comissâo designâda Jlela aul.ridâde competenle, mediaíle

teÍmo circmstânciado, assrnado pelas partes, após o decurso do prazo máxrmo dc 30 (Ernta) úas úteis, necessário à ob6ervação, ou à

üstoria que oomprove a odequoção do objeto aos termos oontratuais, observado o disposto no art 69 da l,ei n'8.666/93.

3. Os serviços somente serão considerado concluidos e ern condições de ser recebidos, após cumpridas todas as otrigaçôes assumidas

pela CONTRATADA e atestada sua oonclusão peta CONTRATANIE.

cLÁUSTILA DÉCIMA SÉXTA - DA ATESTAçÁO DOS SER}'IÇOS

l. A alestação dâs notâs liscais/tàtüras ÍeÍêrente ás etapas dos ser\aços execulados objeto de§e Contrak) caberá ao CONTRATANIE

ou a servidor desigrado para esse Írm.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DESPESA

l. A despesa com a execução dos sefliços objeto desta TOIúADA DE PREÇO, mediane a cmissão de nota de empeúo, está a cargo

da dotaÉo orçamentária Mrmicignl Exercicio 2021 ProJelo I005 267820013 l.0li ConstÍllçâo e RecuperâÉo de Ponles e Bueiros,

ClassiÍicaçâo econômioa 4.4.90.51 .00 Ob,ras e instalações, dotação orçamcntariâ do estâdo SEDOP: 07101. 15.451 . l '189.7615 44405 2

OlOl/0301, Prefeitrua: 1305 26. 1a2. 0013 1013. 449051-1001/1510

;a.rios .at ir"pd..r qrG í«)bi ve|cfl é §oibant e ,tCo dG SÊN:'OP rer $ía
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1.2 - A despesa para os a11os sut§€quentes, quarttlo for o caso, será alo,;ada à dotaçâo otçaluetrúriâ plelista para atendirnento dessa

finalidade, a scr coosignada a COMRATANTE, na Lei Orçameatária do Município.

cr-Áusula oÉcnu otrAvÁ - Do PÂGÁMENTo

l. Obederci4o o Cronograrna Fisico-Financeiro apresentado, a CONIRATADÀ solicitará â CONTRÂ'IANTE a medição dos

tÍabalhos exeoutadoô. Uma rez medidos os serviços pela fisoaliiação. a CONTRATADA apresentará nota ltscal/fatura de serviços

para tiquidação e pagalretrto rla rleqxsa pelo CONIRATANTE. media[te ordern tunúria excditada eI colrta coÍrente ou cheque

nominal ao credor no prazo de l0 (dez) dias contados da apesentaçâo dos drrcumentos na GoNIRATANTE

l.l - Somente serâo pagos os quantrtativos efetivamente medidos pela fiscalüaçôo;

1.2 - as mediçôes seíão efetuadas pela hscalizaçâo, obeJecendo-se o seguinte:

1.2.1 - quinzenalmente, sm oumprimento ao cronogama Irisico-financeüo, quando serão feitas as mcdi{xs pela comissão

hsoalizadtra rja COMRATAN Ih, consirleramdo-se os s$viços clletivamcntú exscutado§ e por ela aprovados, tonundo por base as

especificaçôes e os desenhos do projetol

1.2.2 - seÍão emitldos os tsoletins de Medição dos serviços, em duas rias, que deverão ser assinadas com o De acoÍdo do Responsável

Téonico, o qual fioará oom urna das vios;

1.2.3 - as medições devorão ser solioitadas pela coNTRÀTADA ate o 3" (terceilo) dia útil do mês suboequente e a hscalDação teÍá

02 (dois) dias úteis para executar a mediçâo.

I I - A criterio da fiscâli7ação e no exclusivo intdresse dâ CoNTRATANTI-], as medições Jx}:leÍâo s€r leitas considerando-se os

matenâis e equlpamenlo§ tbmecidôs e d?ositados no canteilo dâ otrâ. Neste caso, o valor a ser lerado em conta pala etêito de

pagameíto será o custo dos maleriais e equiPamento§ constonte dos comPosições de oustos uniúrios apreseotadas pela

CONTRATADA:

1.3.t- cntcÍúe-se 1x)r ot§(o a ootação de pr€ço apresentada pela CONTRATADA na TOMADA DE PRIÇO n' XX)C(XXIO( menos

o Rl)Í cofltÍalual;

1.3-2- o BDI relatiro aos materúls e equipamentos, bem, amda, a parcela dos sen'lços Íelativos à mâo-de_obT a e 
'especlivo 

BI)[,

serão pagos após a efetiva e completa aplicaÉo dos materiais e instalação dos cquipamentos'

1.4 - as notas fisoaiVfatuÍas drverão ser ernitidas e ente!+,es peta CONIRA IADA à CONTRATANTE, para fins de liqüdação e

pagamento, de forma a garantiÍ o recolhimento das importâncias retidas relaúvas à contribuição plendenciária no pT azo estabelecido

na alinea "b", inciso l, artigo 30, da Lei n" 8 212191.

1.4.1 - No caso de as notas tiscáis/Íãturas serem emitidas e entreSues à CoNTRATANI E em data poslerior à indrcada no item

afltef,ior seró únputado d CONIRATADA o pogamento dos eveütuais encâr8os moÍatórios decoÍrentes'

1.5 - o paeêmento mensal dos serüços somente poderá seÍ efetuado após a apreserrtação da nota isoal/fatura ateslada por servidor

designado, conforme disposto no aí.67 da Ler n'8.666/93. e verifrcação da Íegutaridâde da CoNÍRATADA juÍtto à seguridade

S<rcial - CND e ao Frmdo de Garântia por TemPô de SerüçÔ - CRI

2. O pagaÍneoto da primerâ Íàtnâlnota tiscal sommte podelá ocorrer. se acomparhada dos cünprovantes dos seguútes documentos:

2. I - Regisho dâ ob,Ía no CREA:

2.2 - Mahioula da otra no [NSS; e

2.3 - Relaçâo dos Empregados - RE.

3. A CONTRATANTE reserva-se o diÍeito de rccusâr o pâgamento se, no ato dâ ateslação, os serüçÔs execütádos, os eqllipammlos

ou os materiais fotnecidos úo estiverem dm perfeitas condiçôes de ftmcionarnento ou de acordo com as especiÍicaçô€s apresentadas e

aoeitss.

lsúrs c1 â, 'Âir.i:, qri :oalor leJe6 ( soil,a' 't ., l,éo r/ê 5ÊÀ'HO3 &" !jl{}

Ruadd Rio vermelho " or - Centlo- km 1oo, cpadrà 5r CEP: 68524_ooo - Êldorado do Carajás/PA
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4. A CONTRATANTE poderá duluzú da ünportânoia a pag os valores correspoudetltes a urultas ou irdenüações deüdas pela

CONTRATADÀ nos termos deste Contrato.

5. NeÍúum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto petrd€nte de liqúdação qualquer obrigçâo hnanceúa e

preridenciária, s«n que isso gere diÍeito a alteração de preços, comfleosaçâo Írnanceira ou aplicação de penalidade à

CONTRATANIE.

6. Nos oasos de evenltrais atrasos de pagârnento, desle que a CONTRATADA rúo tenha colcorrido de algrurra [onna paÍa tanto' fica

convencioÍrado que o índice de compensação financeta deüda pela CoNTRATANTE, entre a data acima referida e a coÍespondente

ao efeúvo adimplonento dâ paÍcela, será calculada mediante a aP[câçâo da seguinte fórmula:

EM=lxNxYP
Onde:

EM = Encargrx moratórios;

N = NúmeÍo de dias en§e â dâta Íneüstâ para o pâgamento e a do efetivo pagameíto:,

VP = val6 dâ paÍcelâ a seÍ paga.

I = taxa de compensaçio fioanoeiro = 0'00016438, assim apumdo:

I=Gx/100) I =(6/100) I:0,00016438

6. I - À compeosagão fmanceira perista nesta cláusula srrá incluida na iàtu.rnota fisoal seguinte ao da ocorrênoia.

CLÁUSI]LA DÉCIMA NONA - DA ÂLTf,RÀÇÃO DO CONTRATO

l. o presento contrsto pqlerá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 rla l,ei n" 8.666/93, r-lesde que haja intcresse tla

Administração da CONTRATANTE, com a apesentâçào dá-§ de\4 das .justifi oativas, adequadas â este Contralo'

2. A CON'lRA'LAN] E poderá alterâÍ unitateÍalmmte este conhato nos seguútes câsos:

2. I , qr_uldo houver modihca$o do projeto ou das especificações, para melh<rr adequaÉo técnica aos seus ob.letivos: e

2.2 - quando neccssÁria a modiírcação do valor coÍrtratual ern decorrência de aoréscimo ou diminuiçâo quantitatira de seu objeto, nos

limites preüstos no artigo 65 da Lei dc l,icitações.

CLÁUSULA I'IGÉSIMA - DO ATJMENIO OU SUPRESSÃO DOS SER!'IÇOS

l. No interesse da Admrnistração da CONTRATÀN'1'E, o valoÍ inicial atual;ado deste Contato podeÍá ser arÍ[entado ou supÍimido

até o limite de 25% (vinte e cüco por cento), conforme disposto ío ortigo 65, porógrufos l'e 2o, da Lei no 8.666/93.

l.l - A CoNTRATADA fica otngada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou suPr€ssões que se fizerem

necessários. até o limite ora preüsto. calculado sotre o \alor contratado; e

1.2 - neohún acrésrimo prrlerá exceder o limite estabelecido nesla cláusl al e

1.3 - neúuÍna supressão podeÍá exceder 25o/o do valor inicral atualuado do conhato, salvo as supressôes ,esultântes do acordo

celekado entre as Portes.

2. Em caso de supressão dos serüços, se a CONI'RATADA já houver adquirido os materiais e posto no local dos tÍabalhos. estes

deve!ão seÍ pagos pela CONTRATANTE pelos custos de aquisição regulamente comprovados e monetariamente corigidos, podsndo

caber indenização por ouAos danos evmllMlmenle decorreÍrtes dâ §rPresJão, desde +rc rcgulamente compÍolados

CLÁUSIJLA VIGÉSIMA PRIMEIRA . DAS PENALIDADES

í5aús a! ?Oi 'frorú qr? Íooos velc.n c *ib.t.,- (, /réo dê sÉNÊOP fê-z ]sto '

Rua da Rio veÍmelho " l)1- Centlo kmloo,quadra5r CEP:68524'00()- Eldolado doCôraiáslPA

365 165

'1'X = Percentuâl da taxa anual = 69'0.
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l. O ataso injustificarlo ua exeouçâo dos seniços ou o descumprimmto rJas obrigaçÔes estalxleoidas llcste Cotltato sujeitará a

CONIRATADA à multa de 0,3Yo (zuo ürgula lrês por cento) por dia e por ocorr&rcia sotne o valor total deste Contrato, ate o

máximo de l0% (dez por cento), recolhida no prazo de 15 (quinze) dàs, uÍna vez comunicada oficialmente.

2. Pela inexecugão total ou parcial do ob.jeto deste conlrato, a CoNIRATANTE poderá, garantida a préúa defesa, aplicar â

CONTRATADA as seguintes sanções:

2. I - advetência.

2.2 - rInita de l0% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de in€xecução deste ConÚato, recolhida no prazo dc 15

(quinze) diâs. contados da comunicação oficial;

2.3 - suspensâo temporária de participar €Ín licitação e impedimento de conbatar oom a Admmislração da CoNTRATANTE. pelo

gazo óe até 2 (dois) anos;

2.4 - <ler,laraçâo de inidtrreidadc para lioitar ou oonlmtar. com a Administragâo Públioa enqr.:anLo perdurarem os moli\os

determinanfts da punição ou até que seja pomoüda a .eabilitação perante a pÍópria autoridade que aPlicou â penalidade, que será

concedida sempre que a coN I RA I ADA ressatct a AdmlnistÍação Pelos prejuizos resultantes e apoa decorrido o prazo da sânÉo

oplioada oom bose no subitern anterior.

3. Pelos moür'os que se seguern, prinoipalmcnte' a CONIRATADA estârá suieita às P€alidades tÍatadas ÍIo

itcm anterior:

3 1 - pela não apesentaçâo da alólice de seguro contra risc<n de engenharia, conlorme disÍr,sto na cláusula sexta;

3.2 - pelo atraso na execuçâo da oka. em relaÉo ao prazo proposto e aceito'

3.3 - pelo úão cumpnmento dos ÉÍazos estabelecidos no Cronograma Fisico-Financero:

3.4 - pela reousa ern substitut quaiquer mate.ial defeituoso ernprepado na exeoução da oh'ra, que üer a ser rejeitado' caÍaotcrizada s€

a suhititurção não oicorrer no prazo rniiximo de 5 (oinoo) r.lias, ou no prazo para lanto estabelccido pela hsoalização. oontado da rlata

da rejeiçâo; e

3_5 - pela Íecusa em Íelàzer qualquer seruço que vier a ser rejeitado caracteÍizada se a medida nâo se etêtivar no prazo máximo de 5

(cinco) dias. ou no prazo PaÍa tanto estabeleoido pela hscalização, contÂdo da data de rejeição'

3.6 - pelo descumpnmento de alpgma das cláusulas e dos prazos e§tipulados neste cootrato c em sua proposta.

4. Alérn das peDalidades citadas, a CoNIRATADA ticalá suleita, ainda, ao cancelameoto de sua inscrição no câdasÚo de

Fornecedores da CíINTRATANTE e no que couber, às demais penalidattes referidas no Câpítulo IV da Lei n'8 666/9j

5. Comprovado o impedirÍento ou recoúecida a fbrça maior, devidamente justiticados e aceitos pela Admmistração da

CoNTRATANIE, em reloçôo o um dos eveltos oÍolados no item 3 destâ cláu§ulu, o coNTRATADA ficará isento das penalidades

meloionadas.

6. As sanções de adlertàtci4 suspensão temporária de participar ern liaitação e impedimento de contratar com a Admini§tração da

CONTRATANIE, e declaração de inidoneirlacle para licitar oü contratd com â Adminislrâção h'lblicâ poderão ser aplicadas à

CONTRATADA juntâÍnmte com as de multa, descontando-a dos pagamentos â serem eÍêtuados

CLÁUSULA UGÉSIMÁ SEGUNDA - DA RESCISÀO

l- A inexecução total ou parcral deste Contrato enseja a sua Íescisão, oonforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n'8 666193

l. I - Os casos de rescisão conúatual deveÍão sü formalrnsnte motivados nos autos do processo, assegurado o confaditório e a ampla

defesa

2. A rescisão desle Contrato poderá ser:

2-l - determinada por ato rúiloterol e escrito dâ Àrlminishaçõo dtl CONTRÁTANTE, nos oorcs entunerados nos incisos I a XIl e

XVII do artigo 78 da Lei rnenoionada, norificantlo-se a CONfRATADA com a antec€dênoia minima de 30 (trilta) dias;

/scros.rl?, 'rbÀ, +re i€t 05 vgtvn e Jaibo.à a *dô ío sÉi_PÕ" le" irlo "

Rua da Rio vernrelho o o1-Centro- knr 1oo, qrddra 51 CEP:68524'ooo-EldoÍadodocàrêjás/PA



.- \.
EHlíitiilo

do Caraiás
PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS

DEPARTAMENTO DE LICITAçÃO CPL

2.2 - a|ripável. ptl aoordo errtse as parte§, reduzida a telmo llo ploccsso da lioitação. desde que haja cortreniêrrcia para a

Admini straçâo da CONTRÂTANTE; e

2.3 - judicial, nos teÍmos da legislação vigente sobÍe a flâteria.

3. A rescisâo a&ninistrativa ou amigiível deverá ser preoedida de auto.izaçâo escritâ e fundamentada da autoridade competente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRÂ - DAS CONSIDERAÇÕES ESPECIF1CAS

l. As duúLlas e/ou oEissões. l»rveDtula erústúrtes oas Iispeoificações constantes do Edital da TOMADA DE PRXÇO n"

XX)«XXX, s€râo resolridas pela CONIRATANTiT.

2. Todos os trabalhos delerão ser executados por rnâode-obra qralihcada- delendo a C()NTRATADA estar ciente das normas

técnicas da AIiNf. correspoadentes a cada setaiços oonstantes das Espccifioaç&s

3. A CONTRATADA ficará otrigada a executar l'relmente os serriços prograrnados nas especificações, nào se adrnitindo

muliÍioaçõcs scm a prévia r,r.nsulta e oonoordância tla CONIRATAIifE'

CLÁUSULA VIGÉ,SIMÂ QUARTÀ . DÀ YINCT]LAÇÃO AO EDITÀI, E Á PROPOSTA DA CONTRÀTÁDA

l. Este cootrato fica vinculado aos termos da l'oMAl)A l» l'RtÇo n.' xxxxxxxx. cula rea[zação decorre da autorDaçào dâ

coNTRÁTÂNTE. oonstante do processo lioitotório í." xx)«x, e aos temos das Propostas da coNTRÂTÀDÀ

CLÁUSIJLA VIGÚ§IMA QUINTA - DO FORO

1. As questa)cs deco[entes rla exeoução dcste lnstrurnL'nto, quc não possam ser dirimidas adminislrdlivamcT rtc' serão prooessadas na

comarca do Municipio de Eldorado dôs caÍa.lás, com cxclusão de qualquer outro, Por mais pri\ilegiado que seja, sahn nos casos

preÍistos no âÍt. 102, lnciso l. atínea "d" dâ ConstltuiÉo leêral.

2. E, para hrmeza e talidade do que foi pactuado, lawou-se o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, paÍa que sütâm

um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinada§ pelo§ represeotantes das paíes. CoNTRATANTL e CONTIIATADA, e pelas

tcstemLrnhas alxrixo Elclorado dos Czrajás - PA, eru 

- 
tle dc

C()NIIiAlANlt coN'tRA l Al)A(»
TESTIJMl]N}IAS

1.

lJ.rro: J.: t., 'íroÂr l?l/.: iocLl'çe).t.1 e soibat ! r ,rdo Ja SENLCp ê: rllê '

Ruada RioveÍfirelho"o.L-Cerrlro-knr.Loo, riJddra 5r CEP:68524'ooo- Eldorâdo do Carajás/PA
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ANEXO Itr
MoDELo DE PRocuRAÇÃo

(PAPEL TIMBRÀDO DÀ EMPRESA LICITANTE)
ÀSSINATTJRA DEVIDÀMENTE RECONHECIDA EM CÁRTORIO

TOMÂDÀ DE PRIÇO XXXXXXXX

PRCx.ruR ÇÃo

Por esie rnslnrÍnento particular, a empa:esa . . . . (tazão social da empresâ), insc.ita no CNPJ sob N"

. . . . . . ., oom sede na (endereço oomPleto), Bair:o '

., nomeia oomo plocura<.lor(a) o(a) Sr.(a) . .... ..

_. (nome doprrrcuradrn),. .... .. .. . (nacionalidade, cidade de nascimento, profissâo, estado ciü], etc ),

portador (a) da cedula de identldade RG N .... ...doEsladodo .' (Estado ernissor do d<rumento)

e inscíto(ê) no CPF^,ÍF sob N' . . . . . . . . ., residente na "' (endereço oompleto)'

RaiÍro.... . ... ,Cidadede ',Estadodo'

oom Chp . . . .. s reprejenta-lá na lioitação instauada pela Comissão Permaoentc dc LioitôÉo da heGitura

qualidade de REPRESENfANTE LEGAL, oulorgando-lhe podeÍe§ para p(sticar todos os ato§ peúnentes ao PÍesente certâine em

nome da enpresa supramenoionada, bem como formulaÍ propostas, Íeooarer e PrâtioaÍ todos os demais atos inerentes âo oertaÍne.

Local e Data.

(l irma Reconhecrda em Caíório Competente dâ Empresa Outorgante)

(llÂzâo Sociol da EmPresô)

(CNPJ da EmPresa)

Prefeitura Municipal de Eldorado dor Carajás

iso,os.ít 2, 'ràru oue i(rros L'elc], e §o/ôo.r a /na.9 3c Sfh"fiap iez §Íê '

Rrrà dd Rio vernrelho o o1- Centro- kÍn roo. qradla 51 CEP: 68524_ooo - Eldoràdo do Caràjás/PA
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ANEXO I\/
DECLARAÇÃO INDICA]\'DO O RE§PONSÁVEL TÉCNICO

(PAPEL TIMBRÂDO DA EMPRXSA LICÍIÂNTE)
TOMÂDA DE PREçO XXXXXXXXXXXX

Declaramos, em atcndimqrto ao prc.i,isto no [diul de licitação na modalidade ToMADA DE PRIÇO n"

XXIO«)OC(, que o(a) Sr(a) . prtrdor(a) tlo CPF(r4F) n" e irsqito(a) no

CREA"/_ sob o n' é o(a) nosso(a) indicado(a) como Responúvel Técnico para acompaúar a execuçâo dos serviços,

obleto da licitâção ern apreço

Local c data

Assinatura e carimbo
(r cpesentante lcgal)

Prcfeitura Municipll de Eldorado dos Cara.iás

ijoí{rs 412c''t ê.o Cre ío<b! v§cnt à *ilro1t o lnôo dê sÉ§HOÊ fe? sto '

Rua dd Rio vermelho " 01- centro- kÍi too, qradld 5-r (ÊP: 68524-ooo - Eldolado do caràjárPA
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ÂN E.XO V
DECLÁR^ÇÂo DE VISITA TÉCNICA

(PAPEL TIMBRÀDO DA EMPRESA LICITÁNTE)
TOMADA DE PREçO XXXXX

Deolaramos, em atendimento ao pÍeüsto no Edital dc l

intcÍmcdrc do(a) Sr(â)
. devidamente credenciadda) por

dos serviços licita<1os c quc somos dctentores cle trllas as rnltrrrnações reLrtrvas a sua excouoilo

Assinatua c carimh) do prolissional
(representante Iegâl)

ATDSTADo DE YISITA ÚCMCA

Atesto para os deüdos frns que a empresa aciÍna efetuou a vi§ita técíioa nesta dálâ

t/

Carimbo e Assinatura do Ftmcrc,nário Responúvel

Pela üsita técdca.

Prefeiturâ Municipâl de L.ldorÀdo doi Cârajá§

icitação na modalidatie 'I OMADA DE PRIIÇ() n'XX)GXXXX, que, por

portadorla) dá CPF (I,{l') no 

- 

c do RG/CREA n'
nossa ünprc*r -. , ristoriou o local de cxeoução

Declaramos, arnda, que não alegâÍemos posteriormente o desconhecrmento de fatos evidentes à epoca dâ üstorlâ poÍa

solioitar qualquer alteraçâo do valor do contÍato que üeImos â celeLtrar, caso a nossa ernp,resa seja a vencedora.

Local e data

/5.ú5.!r arJ 'pê.'Ü (}.rí iodc'r ?4eln r 5,o,§0nr ô.?têd rl?sflt oâ rtz çlo '

Rua da Rio veíme lho ô or r Ceittro - kÍn r.oo. qJôdld 5.1 CEP:68524 ooo Eldolàdo do Càràjál/PA

I



PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS

DEPARTAMENTO DE LICITAçÃO CPL

ANEXO VI
DECLARÂÇÃO DE RETIRADA DE EDITAL E MODELO DE ANEXOS

(PAPf,L TIMBRÀDO DA EMPRESA LICITANTE)
TOMADA DE PREÇO XXXXXXXXX

EnrlÍcsa

CNP.I estabellrida à

que Íecebeu o edital/ato côírocatóÍio e anexos da TOMAI)A DE I'I{LÇ0 n" X'YXXXX os respectivos iÚexos

Elciorado dos Czraiás cm_dc clu 2021

Assinotura c carimbo do profissional
(representatrte le€Fl)

PrcÍcilura Municipal dc Eldorado tlos Carujís

DECLARA sob as p€nas da Lci

ls(1à5.,1â) 'p{,Ú Çr1'- iccct vE rar ê joúo'r o môo íc sár'l,.]oP i's 'il' "

Rua dd RioverÍnelhooor-Centto-knl too, qrddld 51 CEP: 68524_ooo - Eldolddo do caÍêjás/PA

j



PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS

DEPARTAMENTo DE LtctrAçÃo cPt-

ANEXO VII
DECLARÂçÃO DE FATOS SUPERVENIEI{TES

(PAPEL TIMBRÁDO DA f,MPRESA LICITANTE)
TOMADA DE PREÇO XXXXXXX

_(empresa), CNPI n" situada

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

habilrtaçâo m TON4ADA DIi PR[:ÇO n " XXXXXXXXXKX

Local c dâta

Assinatrrâ e cârtmh)
(rep,Iesen1.üte legal)

Prefciúurâ Municipal de Eldorado dr»s Carajâs

Ist:ros,rle, 'ÊoÍ.? q|/c íoaft]s r'eJam e J?'Àtoâ o 7'dc tL SÊN'IOÊ let '5ía 
'

Rua dd Rio vermelho o o1- centro- kÍn roo, quddla 51 cEP:68524_ooo- Eldorado doCàrajáslPA



PREFEIÍURA DE ELDORADO DO CARAJÁS

DEPARTAMENTo DE LtctrAçÃo cPt-

ANEXO VIII
DECLARAÇÃo DE CUNIPRIJvIEMo Do DIsPosTo No INCISO XXXIII DO ART. 7" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

(PAPEL TIMBRADO DÀ EMPRESA LICITANTE)
TOMADÂ DE Pri-EÇO XXXXXX)O(X

A emÍnesa . ., inrcrita no CNP'T sth o N' ' 
p<n intermédio de seu

represetrtantre legal o(a) Sr(a). . . ' ' , Poíador(a) da CáÍtei'a de ld€nhdade N

..... edocpFNo. .... ., DÉCLARA, Pora fins do disposto no inciso X)üI[ do art Toda

constitúçâo e na Lei N" 9 854, de 27 de oututro de 1999, que nâo emprega mer,or de dezoito anos em trabalho notumo, perigoso ou

insaluhre e nâo emprega menor de dezesseis anos

Ressalva: ernprega menoÍ, a paÍtir de quatorze anos, na condiçâo de aprerrdiz 1 )

Locol e Data.

(Assinatura do Representânle legal d! I-icilante)

O{cme c-ompleto do RePreseÍrtante)

(CPF do RePres€ntante)

PrefeiturÀ Múnicipâl de Eldoràdo do\ Cârajá§

rr,-i(,'.jlL.r'l)ira,çi, iir.lr:r latir. ' 
jd'lrl:J (Llaa ila Sliiaií,1 ,aaii' 'ía

Rt à cld Rio vernlelho "o:L- Ccrllro- kÍn roo, qJddíd 51 CEP:68524-ooo-EldoradodoCarajá5/PA



Licitação: Modalidade

ltocesso no:

Data de abcÍttll": .......

Eldõtâflo
do Caraiás

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJAS
DEPARTAMENTO DE LTC|TAçÀO Cpr-

Horas.

A empresa. ., inscÍila rto CNPJ sob o ]l' .. ..., por rltermedio de seu

representante legal o(a) Sr(a). . . . . ., portador(a) da cedula de identidade N' . . . . . .... edo

CPI;M... ..... -. DECLAIÀ sob as penas da lei, que se enquadra como Microempresa ou [mpresa de Pequeno PoÍte,

nos termos tlo enquaúafll€nto prefisto no An. 3n rn Lei Complernerttar N' 123/2006, de 14 rle dezembro de 2006, e Decreto 2060-R

de 20 de Ínaio de 2008, cujos temos declaÍo sonhecer na int€gÍa, e está rpta, portanto, a exercer o direito de prefsrência como crileÍio

de desempate no c€íâme em epigrafe.

Local e Data

(Implesa l-icitante / CINP,

(Carimbo e Àssinetua do Representante Legal da Í,icitante)

Prefeitura Municipâl de !-ldorâdo dos Carsjás

i5e7o5.r.l aâ pôri] o!r{: ioiroJ i eJ::m fl §êibon? o eda d€ S€Ni'lO§ fez rslo

Ruâda Rio veÍnrelho " or - Centro - km roo, quddrà sr CEP:68524_ooo- Eldotado doCàraJás/PA

ANEXO IX
DECLAR^ÇÀO DE MICR.OEMPRESÀ OU EMPRf,SA DE PEQUf,NO PORTE

MODELO DE DECLARÂÇÃO
(PAPEL TIMBRÂDO DÀ EMPRESA LICITANTE)

TOIIIÀDA Dn PREÇO XXXXXXXX



l',
., *-

Eldiíttiilo
do Garqiás

PREFEITURA DE ELDORA.DO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTo DE LrcrrAçÃo cPL

ANEXO X
DECLARÁçÃo DE PLf,No CUMPRIMf,NTO DOS REQUISITOS DE HABILMAÇÃO

(PAPIit, TIMBRAT'O DA EMPRESA LTCITAI{TE)
TOMADA DE PREÇO XXXXL\XXXX

§ome da Empresa)

(CNPJ da Enpresa)

S€diada na (End€reço completo)

A ernpresa. .. . rnscrita no CNPJ sobo l'l'.. - - . . . ., pc,r intermédio de seu

rcprescntanlc legêl o(a) Sr(a).... .- F)rtador(u) da CdÍteira tle ltlclLidatle N" ......
. e do CPF N' . . . . . DECLARA. s.rh as penalidades cabireis. que curnpre todos os

requisitos de habilitaçâo exigrdos no Edital, qu&to às condlçôes de habi lita@o juridica, qualilicaçâo técnica. quâliticação econômico-

finanoeira e reg;ularidade fisoal, bem oomo de que €stri ciente e conoorda com o disposto no Edital em referência.

Local e Data

(Assinâtrra do Rep.esentante legâl dá l,icilânte)

(Nome completo do Representante)

(CPF do Representantc)

Prefeitura Municipal de Eldorado do,; Carajás

15.,ú5 .,1 er: '&'ü ('re i€bj vgorl) a5oibí.? ., ltao.rG Se,\lÊOp iêf i{a

RuaddRioveÍínelhoool-Celltro-knrroo,qJadrà5r CEP:68524-00() EldoÍado do Cdrêjá5/PA



PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAçÃO CPL

ANEXO XI
DECLARAçÃO DE DISPOMBILIDADE DO PESSOAL TÉCNICO

(PAPEL TIMBRÂDO DA EMPRES.{ LICITANTE)
TOMADA DE PREÇO XXXXXXXX

A ernp'resa. . . . ., insorita no CNPJ sob o lf . .........,por intermédio de seu

represültante legal o(a) Sr(a).... .., portadc,Í(a) da CarteiÍa de Ideltidade N" . . . . . . .

.... erloCPFN". ....,DECI,ARA. sob as penalirlales cabiveis. que diryje dc pesvxl tu,rrico

especializado, mnsiderado essencial na o cumprimento dô otieto dâ licitaçâo em Íeferência.

Lôcâl e Dâtâ

(Assinatua do Representante legal da l-icrtante)

(Nome oompleto do Representa.ntc)

(CPF do Representante)

PreÍeitura Municipâl de Eldorado dos Cârâjás

facios í1 A, 'rlcll] auê íoíial v.:)Êrn e saitae e aldo dc SfN}lOP ie? 'sro '

Rua dd RioveÍmelho"or-Centro- km r.oo, q.,ddrô 51 CEPi 68524-ooo - Eldorado do Carâjá5/PA



.r- *-

Etdiíttiilo
do Carqiás

PREFEITURA DE ELDoRADo Do cARAJÁS
DEPARTAMENTo DE LrctrAçÃo cpl

ANEXO X]I
CARTA DE APRESENTAÇÃo DA PRoPoSTA DE PREÇos

(PÀPEI, TIMBRADO DÀ EMPRESÀ I,ICITA]\TE)
'rorvrAI)A DE PRf,Ço xxxxxxxx

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás
Comissão Permanentc dc Lioita(É,es
Licitaçâo ModaLdâde.... ..... ....
Processo no:

Datâ de abeÍtuÍa: .... Horas..................
Sr. Presidente,

ApÍes€ntamos a Vossa Seúoria nossa proposta paft cxecução dos serüços de

preço global dc RS (valor por extsnso). O prazo de execução total dos seniços objeto da pres€nte licitação e de

(.... .) meses corridos a contar da data de expediçâo da Ckdem de Ser\iço

Declammos qu€ em nosvJs preços unitÍios estâo iÍrciuidos todos os custos diÍetos e indiretos para pert'eitâ execuçâo dos seniços,

inch-rsive das despesas com materiais e/ou equipamentos, mâc-de-otrra especializada ou não, seguros em geral. encargos da Legislação

Social Tlabalhista, henderrciána e resportsabilidade cir'il por qualquer dano oausado a terceiros ou disÉlüos resultantes de tÍibutos,

taxas, regulamentos e posturas mlrnicipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que lor neocssário para a execuçào total e completa dos

seniços, bem como nosso lucro, conforme especificâçôes coÍstántes do Edital.

Na execuçdo dos serr,iços, obeervaremos rigorosamente as espcoificações das normas tócnicas trasileiras ou quslquer outra normo que

garaota a qualidade igual ou superi<r, bern como as re.omefldações e inslr-uçôes do orgâo responúrel, assumindo, desde já, a intepgal

responsabilidade pela p€rfeita realizaçâo dos trabalhos, de conformidade com as especificaçiJes.

Informarnos que o pÍazo de vaüdade de nossa Proposta de Prcços e de 60 (sessenta) dias corndos, a contaÍ dâ dâta de abertura da

licitaçâo.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitaçâo, los c,{:l prornetenos a assinar o Cortato ro praz.o deternúlado no

documenlo de oonvooação, indicando para esse hm o Sr

. pelo

Caíeira de ldenlidadc no e\pcdrda

, Conta Corrente no

Froallzândo, declaramos que temos pleno coohecimento de todos os aspctos Íelativos â licitaçâo em causa e nossa plma

coocordânoia com as oondi@es estabeleoidas no Editat da licitaçâo e seus .mexos-

AtenciosâmeÍrte,

(Razâo Social / CNPJ)

(AssinatuÍa do RepresertâÍlte legal da Licitânte)

(Nome coÍnpleto do Repres€ntâite)

(CPF do RcprcscÍrtantc)

Prefeitura Municipal dc Eldorado dos Carajás

iso,cs.,1t] .trd.ú q!': iacb:r 1,9,ír,» a .ioibo.:r (, ,lco Ja sgÀJ'oÊ re? 1;lo

Rui, dà Riovernrelhooor-Centro- kÍn roo, quàdÍc A CEP:68524-ooo- Eldorado do Cârajás/PA

:r

eÍr _l___/_, ôgao Expedido 

- 

e CPF no , Fone (_) _, E-mail __
como repíeseBtante d€sta EmpÍ€§a.

Para et'eilos de pagamento, os dados bancários de nossâ sÍnpresa úo: Banco _ . Agencia


