ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
PREFEITURA MUNICIPAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL
PROCESSO nº. 034/2018.SEHAB/PMA
CONVITE nº. CC.2018.002.PMA.SEHAB
DATA: 26/12/2018
HORA: 10h00min
1 – PREÂMBULO:
1.1 – A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ananindeua – CPL/PMA por autorização da SECRETARIA
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEHAB, órgão integrante da administração direta da Prefeitura Municipal de Ananindeua, torna
público para conhecimento dos interessados que processará, dirigirá e julgará a licitação na modalidade CONVITE, do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, conforme a Lei 8.666/93 e as condições estabelecidas nesse instrumento, cujos documentos exigidos
serão recebidos diretamente pela CPL/PMA no dia vinte e seis de dezembro de 2018, às 10h00min, na sala de reuniões da
Assessoria de Licitação, localizada no PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA – PMA, no endereço BR-316,
km 08, Avenida Magalhães Barata, nº1515, Ananindeua/PA, e que reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes:
1.2 – ANEXOS:
1.2.1 – Anexo I – Modelo de Carta de Credenciamento;
1.2.2 – Anexo II- Modelo de Declaração de enquadramento como beneficiária da lei complementar nº. 123, de 2006.
1.2.3 - Anexo III– Modelo de Declaração – Lei Federal n°.9.854/99;
1.2.4 - Anexo IV – Modelo de Carta de Apresentação da Proposta;
1.2.5 - Anexo V – Termo de referência, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Taxas de Leis Sociais e risco do
trabalho - Horistas e Composição de BDI;
1.2.6 – Anexo VI– Minuta do contrato;
2 - DO OBJETO: O objeto da licitação é a contratação de uma empresa especializada para a prestação de serviço de execução do
Sistema Lógico do prédio da SEHAB (Rede Lógica), no Município de Ananindeua, conforme as especificações constantes no Termo
de Referência e seus anexos.
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Poderão participar da licitação as empresas convidadas, ou aquelas que venham a
manifestar interesse em participar no certame preenchendo o protocolo de retirada do edital com antecedência de até 24(vinte
e quatro) horas da data designada para apresentação das propostas, conforme preceitua o § 3º, do art. 22, da Lei 8.666/93 e que
comprovem atuarem no ramo do objeto desta Licitação. Faz-se necessário que a empresa faça o seu cadastro prévio junto a
Comissão Permanente de Licitação, mediante apresentação da sua documentação.
3.1 - Não poderão participar da licitação, direta ou indiretamente, aquelas empresas cuja vedação encontram-se definidas no art.
9º, da Lei Federal nº. 8.666/93 e:
a) Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto da licitação.
b) Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;
c) Empresas impedidas de licitar ou contratar com o município de Ananindeua ou suspensas temporariamente de participar de
licitação ou impedidas de contratar com a Administração Pública;
d) Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8º, V da Lei nº. 9.605/98;
e) Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
f) Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação judicial ou extrajudicial;
3.2 - No caso de participação de microempresas ou empresa de pequeno porte, será observado o disposto na Lei Complementar
nº 123/06, notadamente os seus arts. 42 a 49.
3.2.1- O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-á nas condições do Estatuto
Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/06.
3.2.2- A pessoa física ou o empresário individual enquadrados nos limites definidos pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/06
receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar nº 123/06, às ME/EPP.

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
PREFEITURA MUNICIPAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
3.2.3- A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar nº 123/06 independe da habilitação da ME/EPP
ou equiparado para a obtenção do regime tributário simplificado.
3.2.4- licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, e não possuírem
quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado, deverão apresentar declaração de que cumprem os requisitos legais para a
qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, nos termos da Lei Complementar (Art. 11 do
Decreto nº 6.204/07).
3.2.5- A não apresentação da declaração de ME/EPP e equiparado importará na renúncia ao tratamento consagrado na Lei
Complementar nº 123/06.
4-DO CREDENCIAMENTO:
4.1- Por ocasião do credenciamento o representante do licitante deverá apresentar à Comissão de Licitação, os seguintes
documentos, que deverão estar fora do envelope de habilitação:
a) Procuração pública ou particular ou carta de credenciamento, com firma reconhecida, com poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em nome do licitante e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.
b) Contrato social ou estatuto da sociedade ou ato constitutivo válidos, a fim de que seja verificada a legitimidade do outorgante
para a outorga de poderes.
c) Sendo o licitante representado por sócio, proprietário ou assemelhado, deverá ser apresentado o ato constitutivo ou contrato
social ou estatuto da sociedade, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura.
d) Identidade do representante do licitante que esteja credenciado na sessão;
4.2 - No caso das microempresas e as empresas de pequeno porte, além dos documentos acima, estas deverão apresentar no
momento do seu credenciamento, declaração de questão beneficiárias da Lei Complementar nº. 123, de 2006, e que estão
excluídas das vedações impostas no § 4º, do art. 3º desse dispositivo legal.
4.3 - Os documentos acima deverão ser apresentados em cópias autenticadas ou simples, sendo que quando apresentados em
cópias simples, estas deverão vir acompanhadas dos respectivos originais para autenticação pela CPL/PMA.
4.4 - O contrato social ou estatuto da sociedade, válidos e em vigor, deverão vir acompanhados de todas as suas alterações,
quando a sua última alteração não constar no mínimo as seguintes informações: sócios ou representantes atuais, objeto social da
empresa, local da sede e responsável (is) pela administração da sociedade.
4.5 - O contrato social ou estatuto da sociedade, válidos e em vigor deverão comprovar ramo pertinente ao objeto desta licitação
no seu objeto social,
5- APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: os proponentes deverão entregar na data e hora designada para a abertura do certame
constante no preâmbulo deste Convite 02 (dois) ENVELOPES LACRADOS com as seguintes indicações:
ENVELOPE Nº. 01 - HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ANANINDEUA/SEHAB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONVITE nº. CC.2018.002.PMA.SEHAB
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ANANINDEUA/SEHAB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONVITE nº. CC.2018.002.PMA.SEHAB
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
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5.1 - Todos os documentos e elementos contidos nos envelopes 01 e 02 deverão ser apresentados, perfeitamente legíveis,
ordenados, numerados e rubricados pelo representante legal do licitante ou seu procurador, sem emendas, rasuras ou
repetições.
5.2 - Os LICITANTES deverão apresentar os documentos de habilitação em cópia simples acompanhados dos originais respectivos
para autenticação pela CPL/PMA ou por qualquer processo de cópia autenticada em cartório, por publicação em órgão da
Imprensa Oficial ou ainda através de sistema informatizado passivo(s) de consulta quanto à veracidade, ou quando por lei
exigida.
5.3 - Não serão autenticados pela CPL/PMA os documentos em cópias simples acompanhados de cópias autenticadas para
conferência, apenas aqueles acompanhados dos respectivos originais.
5.4 - A proposta comercial e as suas respectivas planilhas deverão ser apresentadas em original, em papel timbrado,
perfeitamente legíveis, ordenadas, numeradas, assinadas e rubricadas pelo representante legal do licitante ou seu procurador,
sem emendas, e com a identificação do número do Convite respectivo.
6. O ENVELOPE 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, deverá conter em 01 (uma) via dos documentos abaixo relacionados, sob
pena de inabilitação pela falta de qualquer um deles:
6.1 Documentos para habilitação jurídica:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias e,
no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
d) Comprovação, no caso de enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, mediante apresentação de
Certidão Simplificada Expedida pela Junta Comercial ou inscrição no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições – SIMPLES NACIONAL.
6.2 - Documentos relativos à regularidade fiscal:
a) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral com o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ emitido em no máximo
60 ( sessenta ) dias anteriores da data de abertura;
b) Certificado de Regularidade do FGTS, perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, dentro do prazo de validade;
c) Certidão Negativa de Débito (CND) fornecida pelo INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, dentro do prazo de validade;
c.1) Desde o dia 03/11/2014 não há emissão da certidão previdenciária. A Receita Federal expede uma única certidão
c.2) O contribuinte que possuir a Certidão Específica Previdenciária e a Certidão Conjunta PGFN/RFB, dentro do período de
validade nelas indicados, poderá apresentá-las conjuntamente. Entretanto, se possuir apenas uma das certidões ainda no prazo
de validade, terá que emitir a certidão que entrou em vigência em 03 de novembro de 2014 e abrange todos os créditos
tributários federais administrados pela RFB e PGFN.
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), dento do prazo de validade;
6.3- Documentos relativos à qualificação técnica:
a) Certidão de Registro do CREA/CAU da empresa na validade.
b) Certidão de Acervo Técnico registrado pelo CREA/CAU que comprove capacidade técnica profissional do responsável técnico
da LICITANTE em serviço semelhante ao objeto licitado.
c) Comprovação de que o responsável técnico pertence ao quadro permanente do Licitante, cuja comprovação será através de
cópias da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou Ficha de Registro de Empregado FRE ou Contrato de Prestação de
Serviço firmado entre o responsável técnico e o LICITANTE.
c.1) O Atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito privado deverá constar firma reconhecida em
cartório.
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c.2) Os atestados de capacidade técnica deverão ser apresentados em cópia autenticada em cartório, ou se apresentados em
cópia simples, esta deverá vir obrigatoriamente acompanhada do original respectivo, conforme preceitua o item 5.2.
6.4 – Documentação complementar:
a) Declaração de que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências
deste Edital;
b) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos
termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
6.4.1 Ao licitante regularmente inscrito no SICAF será dispensada a apresentação dos documentos de habilitação referentes aos
níveis de cadastro em que tenha obtido o registro regular.
6.4.2 O licitante cadastrado no SICAF obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da
habilitação, nos termos do art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.
7- O ENVELOPE 02 – PROPOSTA:
7.1 A proposta de preços deve ser redigida em língua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,
devidamente datada e assinada e rubricadas todas as suas folhas pelo representante legal do licitante;
7.1.1 A proposta deverá constar obrigatoriamente:
a) Designação do número desta licitação;
b) O preço unitário e total para a prestação de serviços, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem inclusão
de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídas, além do lucro, todas as
despesas, diretas e indiretas, relacionadas com a prestação de serviços objeto da presente licitação.
c) Prazo de validade da proposta, no mínimo, de 60 (sessenta) dias consecutivos, anteriores à data de abertura do certame;
d) Planilha orçamentária, conforme o Termo de Referência e seus anexos.
e) Benefícios e Despesas Indiretas - B.D.I., detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual, cujos
percentuais não deverão ultrapassar os percentuais do anexo do Edital;
e.1) Os custos de administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem como
quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI,
devendo ser cotados na planilha orçamentária
f) Encargos Sociais, conforme modelo Anexo ao Edital
g) Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital.
h) Declaração de que no preço proposto acham-se previstos e incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, assim como outros de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita e completa execução do objeto;
i) Declaração de total concordância com as condições estipuladas no presente instrumento convocatório e seus anexos;
j) Declaração informando, para o caso de eventual contratação, o nome e qualificação (naturalidade; estado civil; profissão;
endereço pessoal; nº do CPF/MF e nº da carteira de identidade) da pessoa responsável pela assinatura de eventual contrato ou
instrumento equivalente.
7.2 O licitante deverá observar o valor máximo especificado no Termo de referência, sob pena de desclassificação de sua
proposta.
7.3 A apresentação da proposta implica na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus
Anexos, bem como a obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas, assumindo o proponente o compromisso
de executar os serviços nos seus termos e fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em
quantidade e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
8 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:
8.1 - É obrigatória a aquisição de 03 (três) propostas válidas, conforme entendimento dos Tribunais de Contas, razão pela qual
todas as participantes deverão estar devidamente habilitados.

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
PREFEITURA MUNICIPAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
8.2 - O julgamento das propostas será objetivo, observada a proposta mais vantajosa para a Administração, sendo vencedor o
licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações técnicas e detalhamentos das planilhas contidas no Termo
de Referência e ofertar o menor preço.
8.3 - Não serão aceitos quaisquer dispositivos que ofereçam vantagens sobre os preços ofertados pelos outros licitantes.
8.4 - Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno
porte.
8.4.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno
porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
8.5 - No caso de empate em duas ou mais propostas proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela
considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
b) Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item, do subitem a, do item 8.4,
deste Convite, serão convocadas as remanescentes que por ventura se enquadrem nas hipóteses dos itens 8.2 e 8.3 desta carta,
na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no
intervalo estabelecido no item 8.3 deste edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro
poderá apresentar melhor oferta.
8.6 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 8.4 e seus subitens, o objeto licitado será adjudicado em favor
da proposta originalmente vencedora do certame.
8.7 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada, pela Comissão, para apresentar
verbalmente nova proposta no prazo máximo de 10 (dez) minutos, sob pena de preclusão, que deverá ser entregue datilografada
ou equivalente em papel timbrado da empresa, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, contado da comunicação do resultado
lavrada em Ata;
8.8 - O disposto no item 8.5 deste Convite e art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
8.9 - Nos demais casos, ocorrendo igualdade de preços entre 02 (duas) ou mais propostas, após obedecido o disposto no § 2º, do
Art. 3º da Lei 8.666/93, o critério a ser adotado para o desempate será obrigatoriamente o SORTEIO, para o qual, as empresas
que estejam empatadas.
8.10 - Serão desclassificadas as propostas das empresas que:
a) Não obedecerem às condições estabelecidas no Convite e especificações contidas no Termo de referencia;
b) Apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis ou excessivos e que ultrapassarem o valor global orçado para esta
licitação, que é de R$ 76.793,61 ( Setenta e seis mil, Setecentos e noventa e três reais e sessenta e um centavos ).
9 - DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE: As microempresas e empresas de pequeno porte,
por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
9.1- Se a participante do certame for empresa de pequeno porte ou microempresa, devidamente comprovada, a documentação
de regularidade fiscal poderá ser apresentada após ser declarada a vencedora, ou seja, para a homologação e posterior
elaboração de contrato, conforme estabelece a Lei Complementar Nº. 123/2006.
a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02(dois) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
b) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no §1º do Art. 44, da LC 123/2006, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
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10- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: Dos atos da Administração cabem os recursos previstos no art. 109, da Lei Federal nº.
8.666/93.
11- DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: O objeto desta licitação será recebido provisoriamente pelo responsável por
seu acompanhamento e fiscalização, especialmente, designado pela SEHAB e, definitivamente, por servidor designado pela
SEHAB, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após a vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos
contratuais.
12 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
12.1 Funcional Programática: 0412200252053 – Apoio às Ações Administrativas
12.2 Natureza da Despesa: 339039 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12.3 Sub-elemento: 3390391600 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.
12.4 Fonte: 10100 – Recursos Ordinários do Tesouro
13 - DA FORMA DE PAGAMENTO: Os serviços serão pagos em conformidade com a cláusula nona do contrato, contados a partir
da entrega da nota fiscal/fatura recibo definitivo, devidamente atestado, pelo setor competente da SEHAB/PMA, observando os
artigos 73 a 76, da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores, bem como mediante medições que serão efetuadas em
campo, na Unidade dos serviços efetivamente executados e aceitos pela fiscalização, prevista na Planilha de orçamento analítico.
13.1 - A empresa devera apresentar nota fiscal referente a cada etapa concluída, tendo a contratante, o prazo de 05 (cinco) dias
úteis para sua conferencia, observados os art s. 73 a 76 da lei federal n°.8.666/93.
13.2 - A liquidação da despesa se dará com apresentação, pela contratada, da planilha demonstrativa dos serviços executados,
devendo a secretaria, fazer conferencia da mesma. Em caso de recusa por divergência nos quantitativos medidos, a fatura será
devolvida a empresa para devidas correções e ajustes nos quantitativos medidos, após o qual será reapresentada a contratante
para nova conferencia, cujo prazo de pagamento será reaberto.
13.3 - Somente após o cumprimento da orientação supra, será realizado o pagamento a contratada, devendo ser observado o
prazo de ate 30 (trinta) dias a partir da data do atesto da execução dos serviços que equivale ao correspondente aceite na nota
fiscal ou recebimento pela SEHAB.
13.4 - Não haverá o pagamento de qualquer adicional ao preço ajustado.
13.5 - Ocorrendo modificações nos encargos considerados nas composições de preços ditada por alteração na legislação federal,
estadual ou municipal, poderá ser procedida a respectiva correção para mais ou menos, na medida em que a referida alteração
na legislação seja refletida na composições de preços.
13.6- A Nota Fiscal devera ser emitida em total conformidade com a legislação vigente e correlata, devendo ser acompanhada de
documentação comprobatória de regularidade perante o INSS e FGTS.
14 - DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA A ASSINATURA DO CONTRATO E EXECUÇÃO E ENTREGA DO OBJETO: A licitante adjudicada
terá o prazo de 03 (três) dias úteis, depois de regular notificação pela SEHAB para comparecer a sede da mesma, assinar o
contrato administrativo ou retirar o instrumento equivalente, sob pena de, não o fazendo, decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei Federal n° 8.666/93.
14.1 - O prazo de execução e conclusão dos serviços será de 60 ( Sessenta ) dias e o prazo de vigência contratual será de 60 (
Sessenta ) dias, a contar da assinatura do Contrato que passa a valer como Ordem de Serviço para início da execução contratual.
14.2 - No ato da assinatura do contrato deverá a licitante contratada estar regular junto ao INSS e FGTS, bem como estar regular
junto ao CREA/PA, sob pena de, não o fazendo, ser convocado o 2º classificado, para, nas mesmas condições aceitar o contrato.
15 - DOS ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES: Os esclarecimento e informações necessárias sobre esta licitação estarão
disponíveis junto a Comissão Permanente de Licitação, na sala da Assessoria de Licitação, localizada no prédio sede da Prefeitura
Municipal de Ananindeua/PMA, no endereço constante o preâmbulo, ou ainda, em dias de efetivo funcionamento do órgão, das
08:00 h às 14:00 h.
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16 - DA ENTREGA DAS CARTAS-CONVITE OU RETIRADA DAS MESMAS: Os convites serão entregues diretamente ou retiradas,
mediante protocolo, nos termos do item 3, junto a Comissão Permanente de Licitação no endereço constante do preâmbulo
deste instrumento.
16.1 – O Termo de Referência será entregue juntamente com o Convite aos Licitantes convidados ou disponibilizado para a
retirada daqueles Licitantes interessados em participar do certame, no endereço constante do Preâmbulo, nas mesmas
condições do item 3 deste Instrumento Convocatório.
16.2 - Os avisos dos editais de convites serão publicados no Diário Oficial do Município de Ananindeua – DOM, conforme
determina o (art. 21 e 22, §3º da Lei Federal 8.666/93).
17 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante contratado as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa, na forma prevista no contrato;
c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Municipalidade, por prazo não superior a
02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Municipalidade em quanto perdurarem os motivos determinantes
da punição.
18 - DO FORO: O foro para dirimir qualquer dúvida oriunda do entendimento deste instrumento, ou, para exigir o seu
cumprimento, será o da Justiça Estadual da Comarca de Ananindeua, Estado do Pará.

Ananindeua, PA, 14 de dezembro de 2018

Raimundo Monteiro Poll
Presidente da CPL II/PMA
Arlan Ferreira de Oliveira
Membro da CPL II/PMA
Jaqueline Ramos Lima
Membro da CPL II/PMA
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ANEXO I
CARTA DE CREDENCIAMENTO

(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

CARTA CONVITE Nº. CC.2018.002.PMA/SEHAB

OBJETO: O objeto da licitação é a contratação de uma empresa especializada para a prestação de serviço de execução do Sistema
Lógico do prédio da SEHAB (Rede Lógica), no Município de Ananindeua, conforme as especificações constantes no Termo de
Referência e seus anexos.
Designação de Representante

Através da presente credenciamos o(a) Sr.(a)..............................................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º
.................................., e CIC...................................., a participar da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Ananindeua,
através da Secretaria................................, na modalidade Convite nº .........................., na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL,
outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa ....................................................................................., bem
como formular propostas, ofertar lances, recorrer, renunciar e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

............................, ...... de ............................... de 200.....
CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA
DO REPRESENTANTE LEGAL
IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIARIA DA LEI COMPLEMENTAR N°. 123, DE 2006.

(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

(Razão Social da Licitante).........................................., inscrita no CNPJ no.........................., por intermédio de seu representante
legal, o(a) Sr.(a.)............................................, portador(a) da Carteira de Identidade nº ............................. e do CPF no
................................................DECLARA, para fins do disposto no subitem 5.2 do Edital, Convite nº. CC.2018/002.PMA.SEHAB ,
sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é beneficiária da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006. DECLARA ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do
art. 3o da Lei Complementar supracitada.
______________
(Local/Data)
_____________________________________
(Nome e Assinatura do Representante Legal)

Observação: Esta declaração deverá ser entregue a Presidente, no ato do Credenciamento, juntamente com os demais
documentos e declarações pertinentes, após a abertura da Sessão, separadamente dos envelopes (Proposta Comercial e
Documentos de Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime
diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar no 123/2006.
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO – LEI FEDERAL N°.9.854/99

(MODELO SUGERIDO)

(Empregador Pessoa Jurídica)

......................................, inscrito no CNPJ nº ................................., por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a)......................................................., portador(a) da carteira de identidade nº .......................................... e do CPF/MF nº
........................................, DECLARA, para fins no disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, encontrando-se por conseguinte em situação regular perante o Ministério
do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Local e Data

_____________________________________
Representante(s) Legal(ais) do Licitante
Cargo que ocupa na Empresa.
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ANEXO IV
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

(em papel timbrado da empresa)
Local e Data *
À SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA DE ANANINDEUA/SEHAB
Ananindeua - PA
CONVITE nº. CC.2018.002.PMA.SEHAB
DATA: 26/12/2018
HORA: 10h00min
OBJETO: O objeto da licitação é a contratação de uma empresa especializada para a prestação de serviço de execução do Sistema
Lógico do prédio da SEHAB (Rede Lógica), no Município de Ananindeua, conforme as especificações constantes no Termo de
Referência e seus anexos.
Prezados Senhores,
Após exame das condições do CONVITE nº. CC.2018.002.PMA.SEHAB e seus anexos, propomos executar sob nossa integral
responsabilidade, o objeto desta licitação, assumindo a autenticidade e veracidade de todos os documentos e informações
incluídos na documentação.
Declaramos que no preço proposto acham-se previstos e incluídos todos os encargos trabalhistas previdenciários, fiscais e
comerciais, assim como outros de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita e completa execução do objeto;
VIGÊNCIA CONTRATUAL: A vigência contratual será de 60 ( Setenta ) dias.
PRAZO DE EXECUÇÃO: O para execução dos serviços será de 60 ( Sessenta ) dias, a contar da data de emissão da ordem de
serviço.
PRAZO DA VALIDADE DA PROPOSTAS: O prazo de validade da proposta é de 60 ( Sessenta ) dias consecutivos, a contar da data
da abertura do certame;
As demais condições que complementam a presente proposta estão contidas em documentos anexos a esta, conforme solicitado
por V.Sas., no Convite em referência.
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato ou instrumento equivalente
no prazo determinado pela contratante, em local por ela definido, indicando para esse fim o Sr. ____, Carteira de Identidade n.º
_____ expedida em __/__/____, Órgão Expedidor _____, e CPF n.º ____, como representante legal desta Empresa
Estamos cientes que o atendimento a este Convite, importa na aceitação incondicional das condições que o regem.
________________________________(assinatura de pessoas autorizadas)
Nome:

Cargo:

-a data da proposta deverá ser aquela marcada para o recebimento da mesma.
-anexar a planilha de especificação do objeto com os preços.
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ANEXO V
TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de execução do Sistema Lógico do prédio da SEHAB
(Rede Lógica).
OBJETIVO: Este Termo de Referência define as condições gerais para contratação de serviços de execução do Sistema Lógico do
prédio da SEHAB (Rede Lógica), sito á Av. Cláudio Sanders nº 1000, bairro Maguari, no Município de Ananindeua.
DEFINIÇÕES: São usadas neste documento as seguintes definições:
CONTRATADA – Pessoa jurídica contratada para a execução de serviços de execução do Sistema Lógico do prédio da SEHAB (Rede
Lógica), no Município de Ananindeua.
FISCALIZAÇÃO – Atividade exercida de modo sistemático pela SECRETARIA, através de pessoa ou grupo de pessoas especialmente
designadas, com o objetivo de verificação do cumprimento das disposições contratuais, por parte da CONTRATADA, em todos os
seus aspectos.
CONDIÇÕES GERAIS
1. Os serviços serão executados de acordo com as normas e especificações contidas no presente Termo de Referência e
obedecendo as Linhas Normativas da ABNT para os serviços em questão;
2. Todos os materiais a serem empregados deverão ser novos e comprovadamente de primeira qualidade;
3. É obrigação da Construtora, fornecer e conservar os equipamentos mecânicos e ferramentas necessárias para a execução dos
serviços, de modo a não interromper o andamento da mesma;
4. Qualquer divergência entre a especificação e os projetos (caso se fizer necessário), será dada preferência a de maior critério
técnico e melhor acabamento, a cargos da fiscalização;
5. Caberá a Contratada empregar mão-de-obra especializada de acordo com os serviços, ficando sob sua responsabilidade todos
os encargos sociais que sobre ele incidirem;
6. Obedecer às normas de Segurança e Medicina do Trabalho;
7. Os trabalhos que não satisfizerem as condições contratuais ou que não forem executados dentro da boa técnica, poderão ser
rejeitados pela fiscalização, a qual poderá determinar a demolição, ficando por conta da Construtora todas as despesas
decorrentes desses serviços;
DAS GENERALIDADES, LOCAÇÃO E CONTROLE
1. Será fornecida pela fiscalização a orientação técnica da locação geral da obra e orientação inicial para o começo dos serviços,
incluindo o eixo longitudinal e as referências de nível. Caberá ao contratado seguir o projeto ou a orientação da fiscalização sob
pena de custear qualquer tipo de serviço não orientado pela fiscalização.
2. A fiscalização desta Secretaria compete exercer o controle dos serviços em questão, estabelecendo as tolerâncias dentro dos
parâmetros técnicos aceitáveis.
3. Toda instalação deverá ser rigorosamente de acordo com as normas da ABNT e de acordo com os códigos de postura dos
órgãos Oficiais.
4. A instalação será dotada de todos os elementos necessários as futuras operações de inspeção e desobstrução.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Considerações Iniciais. Todos os serviços relacionados a planilha, deverão ser executados por profissionais habilitados e de
acordo com a norma técnica (NBR 14565 – 2007 – Procedimento básico para elaboração de projetos de cabeamento de
telecomunicações para rede interna estruturada). Toda dúvida e qualquer tipo de esclarecimento, deverá ser retirada pela
FISCALIZAÇÃO antes da execução dos serviços.
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Demolições e retiradas. A demolição manual de alvenaria deve ser executada dentro das normas de segurança. Será realizada
para execução de toda a infraestrutura das instalações lógicas. Este item refere-se também à remoção de entulho e bota-fora.
Instalações de Rede Lógica. Quando houver discordância entre o projeto e o memorial, deverão ser solicitados esclarecimentos
ao engenheiro responsável pelo projeto antes de prosseguir os serviços. Para as tubulações deverá ser passado arame
galvanizado 16 como guia. Para a passagem dos fios e cabos verificar a limpeza das caixas de passagem e eletrodutos. As tomadas
serão todas do tipo RJ45. Todos os ramais derivarão do Rack.
Condutores. As instalações de rede lógica serão ligadas por cabo UTP – Cat 6 (4 pares). Todos os condutores deverão ser
instalados em eletrodutos. Em nenhuma hipótese será admitida a instalação de condutores aparentes.
Rack. Deverá ser utilizado Rack com largura de 19", porta frontal em acrílico cristal, com rasgo na base para passagem dos cabos.
O rack estará posicionado de acordo com a orientação dada pela fiscalização.
Quadro resumo dos recursos a serem fornecidos e instalados
Abaixo segue a Tabela dos Recursos que serão fornecidos e instalados.

ITEM
1
1.1
1.2
2
2.1
3
3.1
3.2

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES
11171/SEDOP Licenças e taxas da obra (até 500 m²)
Mobilização e desmobilização de
COMPOSIÇÃO
pessoal e equipamentos
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
Demolição manual de alvenaria (inst.
97621/SINAPI
lógicas)

INSTALAÇÕES DE LÓGICA
39601/SINAPI Conector femea RJ - 45, Categoria 6
39603/SINAPI Conector macho RJ - 45, categoria 6
Tomada RJ45, 8 fios, CAT 5E (apenas
3.3 38104/SINAPI
modulo)
3.4 171182/SEDOP Tomada RJ 45 femea - completa
3.5 170683/SEDOP Ponto de lógica - UTP
Caixa de passagem, em PVC, de 4" X
3.6
1872/SINAPI 2", para eletroduto flexivel
corrugado
Patch CORD, categoria 6, extensao
3.7 39607/SINAPI
de 2,50 M
3.8 39597/SINAPI Patch panel, 48 portas, categoria 6
Cabo de par trancado UTP, 4 pares,
3.9 39599/SINAPI
categoria 6
Haste de aterramento em aco com
3,00 M de comprimento E DN = 1",
3.10 38059/SINAPI
Revestida com baixa camada de
cobre, com conector tipo grampo

UN.

PREÇO UNIT.

PREÇO UNIT.
COM BDI
25%

UN.

R$ 5.260,55

R$ 6.575,69

1,00

R$ 6.575,69

UN.

R$ 4.179,04

R$ 5.223,80

1,00

R$ 5.223,80

Total do Item - 1

R$ 11.799,49

m³

R$ 73,21

R$ 91,51

QTDE

VALOR TOTAL

3,20

R$ 292,84

Total do Item - 2

R$ 292,84

UN.
UN.

R$ 15,15
R$ 1,70

R$ 18,94
R$ 2,13

36,00
36,00

R$ 681,75
R$ 76,50

UN.

R$ 21,02

R$ 26,28

33,00

R$ 867,08

UN.
UN.

R$ 48,95
R$ 350,57

R$ 61,19
R$ 438,21

19,00
38,00

R$ 1.162,56
R$ 16.652,08

UN.

R$ 1,61

R$ 2,01

88,00

R$ 177,10

M

R$ 17,40

R$ 21,75

85,00

R$ 1.848,75

UN.

R$ 387,24

R$ 484,05

7,00

R$ 3.388,35

R$ 1,93 1.100,00

R$ 2.117,50

M

UN.

R$ 1,54

R$ 190,58

R$ 238,23

6,00

R$ 1.429,35
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3.11

2686/SINAPI

3.13 170075/SEDOP
3.14 170630/SEDOP
3.15 171187/SEDOP
3.16 171188/SEDOP
3.20 171525/SEDOP
4

LIMPEZA FINAL

4.1

9537/SINAPI

Eletroduto de PVC rigido roscavel de
3 ", sem luva
Eletroduto PVC flexivel corrugado,
cor amarela, de 1/2''
Eletroduto PVC flexivel corrugado,
cor amarela, de 2''
Adaptador cable M8V CAT 6E 2,5m
Organizador horizontal de cabos
fechado P/ CB 19" 1 U/A
Ponto elétrico estabilizado para
ligacão de nobreak e estabilizadores

Limpeza final e entrega da obra

M

R$ 13,87

R$ 17,34

380,40

R$ 6.595,19

M

R$ 5,54

R$ 6,93

760,00

R$ 5.263,00

M

R$ 17,07

R$ 21,34

422,85

R$ 9.022,56

UN.

R$ 13,65

R$ 17,06

67,00

R$ 1.143,19

UN.

R$ 46,81

R$ 58,51

8,00

R$ 468,10

UN.

R$ 348,20

R$ 435,25

30,00

R$ 13.057,50

Total do Item - 3

R$ 63.950,56

M²

R$ 2,06

R$ 2,58

298,70

Total do Item - 4

R$ 769,15
R$ 769,15

TOTAL GERAL

R$ 76.812,04

DIVERSOS
LIMPEZA
Todos os pisos serão cuidadosamente limpos, retirando-se toda e qualquer sujeira aderente, lavados, a fim de apresentar
superfície uniforme, isenta de qualquer impureza, manchas e outras imperfeições, encontrando-se em perfeitas condições de
utilização, tendo-se o cuidado para que outras partes da obra não sejam danificadas por este serviço.
ESCOPO DOS SERVIÇOS A CARGO DA CONTRATADA
A CONTRATADA será responsável por:
• Mobilizar e desmobilizar mão-de-obra e equipamentos para execução das obras e serviços de engenharia;
• Realizar todos os serviços técnicos profissionais especializados listados na Planilha de Serviços e Preços da licitação;
• Executar, com o emprego de mão-de-obra apropriada, fornecendo material adequado e utilizando os equipamentos mais
indicados, todas as obras e serviços de engenharia listados na Planilha de Serviços e Preços da licitação, em conformidade com o
preço executivo; Os preços unitários da Contratada deverão corresponder a serviços prontos, considerando incluídas todas e
quaisquer despesas diretas e indiretas sobre eles incidentes, entre as quais:
• Emprego de mão-de-obra apropriada, especializada ou não;
• Fornecimento dos materiais especificados, e perdas de qualquer natureza;
• Utilização de todas as ferramentas e equipamentos apropriados, necessários à execução dos serviços;
• Desobstrução, acertos, arremates reparos antes ou depois da execução do serviço;
• Suprimento de água e energia elétrica, qualquer que seja a utilização ou o local;
• Iluminação das áreas de trabalho;
• Transporte de pessoal;
• Impostos e encargos sociais trabalhistas em geral;
• Despesas referentes às importações de materiais e equipamentos.
É de responsabilidade de a CONTRATADA fazer o rigoroso exame das condições locais de trabalho, para estimar eventuais custos
adicionais, os quais deverão ser considerados nos seus preços.
ATRIBUIÇÕES DA FISCALIZAÇÃO
À FISCALIZAÇÃO caberá emitir as Ordens de Serviço à CONTRATADA, para execução dos serviços indicados na licitação.
1. As Ordens de Serviços indicarão:
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• Os tipos de serviços autorizados;
• Os setores físicos em que se situam;
• A data de início e o prazo de execução dos serviços;
• O preço global a ser pago, sempre com a planilha de preços unitários.
2. As ordens de Serviços serão emitidas com antecedência mínima de 5 (cinco) dias consecutivos da data início.
A FISCALIZAÇÃO terá, também, as atribuições de:
1. Representar a SECRETARIA junto aos representantes da CONTRATADA no trato dos assuntos pertinentes à execução dos
serviços objeto do Contrato;
2. Acompanhar, permanente e ininterruptamente, a execução de todos os serviços, supervisionando e fiscalizando os trabalhos
da CONTRATADA, de forma a assegurar que esta cumpra o que estabelece o Contratado, e os demais documentos integrantes
deste;
3. Dirimir as dúvidas da CONTRATADA que porventura surjam durante a execução dos serviços, com relação a qualquer aspecto
ligado ao objeto do Contrato;
4. Acompanhar a CONTRATADA na medição dos serviços executados e aceito, analisando e aprovando os Boletins de Medição
que estejam corretos e autorizando a CONTRATADA a apresentar as faturas correspondentes para pagamento;
5. Aceitar, para fins de pagamento, os serviços bem executados e rejeitar equipamento, materiais e serviços que não estejam de
acordo com o projeto, exigindo da CONTRATADA a substituição, reparo ou refazimento daquilo que for rejeitado;
6. Conferir e atestar a exatidão das faturas correspondentes às medições de serviços executados, encaminhando-as para
pagamento;
7. Analisar novos preços unitários propostos pela CONTRATADA, quando necessário, emitindo parecer para aprovação pela
fiscalização dos serviços;
8. Determinar o afastamento de pessoal da CONTRATADA mobilizado para a execução dos serviços, em caso de conduta
imprópria, a seu exclusivo critério;
LIGAÇÕES ENTRE CONTRATADA E FISCALIZAÇÃO
1. A CONTRATADA deverá fornecer as informações de interesse para execução dos serviços que a FISCALIZAÇÃO julgar necessário
conhecer ou analisar.
2. Em todas as ocasiões em que for requisitada, a CONTRATADA, através de seu representante, deverá apresentar-se às
convocações da FISCALIZAÇÃO em seus escritórios ou no local das obras, de modo que nenhuma operação possa ser retardada
ou suspensa devido à sua ausência.
3. A FISCALIZAÇÃO terá, a qualquer tempo, livre acesso aos diversos serviços e a todos os locais onde o trabalho estiver em
andamento.
4. Procedimentos operacionais referentes à troca de informações técnicas e demais assuntos de interesse de ambas as partes
deverão ser objeto de acordo entre as partes.
5. A fiscalização da obra será feita por profissional competente a ser determinado.
DIVERGÊNCIAS ENTRE DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO
Para efeito de interpretação de divergência entre os documentos da Licitação, fica estabelecido que:
1. Em caso de divergência entre os desenhos de escala diferentes, prevalecerão sempre os demais da escala (por exemplo:
prevalecerá o desenho em escala 1:5 sobre o desenho em escala de 1:100), quando existir projeto básico;
2. Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre as mais recentes ou a orientação da
fiscalização.
LICENÇAS E FRANQUIAS
A observância de leis, regulamentos e posturas a que se refere o item procedente, abrange também, as exigências do Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e de outros órgãos governamentais, nas esferas federal, estadual (ou do
Distrito Federal) e municipal. É a CONTRATADA obrigada ao pagamento das multas que sejam impostas pelas autoridades, em
razão do cumprimento de leis, regulamentos e posturas.
PRESERVAÇÕES DE PROPRIEDADES ALHEIAS
A CONTRATADA deverá tomar cuidado na execução dos serviços, para evitar prejuízos, danos ou perdas em benfeitorias
existentes, serviços, propriedades adjacentes ou outras propriedades de qualquer natureza;
A CONTRATADA será responsável por qualquer prejuízo, dano ou perda a propriedade que resulte de suas operações.
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INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE APOIO
Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pelo serviço, operação, manutenção e limpeza do Canteiro de Apoio aos serviços. As
instalações da CONTRATADA, relativas ao canteiro ocuparão a área indicada pela Fiscalização, se necessário. A energia elétrica
será obtida a partir da rede da concessionária local, cabendo à CONTRATADA todo o ônus decorrente das instalações, ligações
necessárias e principalmente do consumo. A CONTRATADA é inteiramente responsável pelos serviços médicos, assistenciais,
seguros, indenizações demais obrigações decorrentes da legislação vigente, devidos aos empregos acidentados no canteiro.
ARMAZENAMENTOS DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS
O armazenamento dos materiais fornecidos pela CONTRATADA, assim como seu controle e guarda, será de sua responsabilidade
exclusiva.
NORMAS E RECOMENDAÇÕES
Serão adotadas as normas, especificações e recomendações constantes do presente e mais as dos seguintes órgãos: Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS
ROTINA DE MEDIÇÃO
O período de medição dos serviços será o seguinte: As medições mensais deverão ser apresentadas até o 5º dia útil do mês
subsequente ao da execução dos serviços deixado a fatura ser protocolada até o décimo dia útil.
O Boletim de Medição deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO, para verificação e aceitação preliminar, nos três dias antes do
último dia do mês.
A FISCALIZAÇÃO, no prazo de dois dias úteis, a partir da data de apresentação do Boletim de Medição, verificará e informará à
CONTRATADA:
- A aceitação preliminar da medição; ou
- As correções que deverão ser realizadas no Boletim de Medição, com as correspondentes justificativas.
A CONTRATADA deverá proceder às correções apontadas pela FISCALIZAÇÃO no Boletim de Medição, reapresentando-o
juntamente com o documento de cobrança correspondente, de mesmo valor.
- Serão restituídos à CONTRATADA, caso não incorporem as correções exigidas pela FISCALIZAÇÃO, o Boletim de Medição e os
documentos de cobrança.
- A FISCALIZAÇÃO realizará, ao longo do período subsequente, a verificação definitiva do Boletim de Medição.
CRITÉRIOS DE QUANTIFICAÇÃO DA MEDIÇÃO
A quantificação dos serviços estará, sempre, vinculada à documentação dos projetos executivos. Os critérios de quantificação da
medição dos serviços serão os indicados no respectivo Memorial que acompanha a Planilha de Serviços e Quantidades da
licitação. Sempre que estiver indicado que a quantificação do serviço será feita pela quantidade
efetivamente realizada no campo, deve-se entender que a quantidade calculada na documentação do projeto executivo é o
limite máximo – ou seja: não serão pagas quantidades extras, não-previstas no projeto executivo, que venham a ser executadas
por imperícia da CONTRATADA, inclusive nos serviços em questão.
PADRÃO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO
O Boletim de Medição deverá conter, além das colunas da Planilha de Serviços e Preços, as seguintes colunas extras:
• Quantidade Acumulada até a Medição Anterior; e
• Preço Total Acumulado até a Medição Anterior.
O Boletim de Medição deverá conter todos os serviços presentes na Planilha de Serviços e Preços, mesmo aqueles que não
tenham quantidade medida no período.
O Boletim de Medição deverá ser apresentado em formato A4 (210 x 297 mm) e ter, em cada folha:
• Código de Contrato;
• Aprovação da FISCALIZAÇÃO;
• Número da Folha;
• Período de Referência da Medição;
• Sua apresentação deverá ser por meio magnético.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS
Em geral, os serviços serão pagos apenas após concluídos e aceitos pela FISCALIZAÇÃO, não se admitindo qualquer tipo de
adiantamento.
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Dotação Orçamentária: Os respectivos recursos correrão à conta da seguinte classificação orçamentária:
Exercício de 2018
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Sub-elemento:
Fonte:
Valor Alocado:
Total Previsto: R$ 76.793,61
DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS
Os serviços estão descritos e especificados na Planilha Orçamentária e nas Especificações Técnicas, sob a responsabilidade da
fiscalização em materializar os quantitativos constantes na planilha orçamentária, fazendo as devidas comparações.
Ananindeua-Pa, ____ de______________ de 2018.

____________________________________________________
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL
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ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO

MINUTA DO CONTRATO____/____________________
INSTRUMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE
HABITAÇÃO
DE
ANANINDEUA-SEHAB
(CONTRATANTE)
E
A
EMPRESA_______________________, referente à Contratação de empresa de
engenharia para os serviços de execução do Sitema Lógico do prédio da SEHAB
no município de ANANINDEUA/PARÁ, CONFORME CLÁUSULAS E CONDIÇÕES
SEGUINTES:
Pelo presente instrumento de contrato administrativo, de um lado A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA, inscrita no CNPJ
nº 05.058.441/0001-68, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, inscrita no seu próprio CNPJ nº 29.226.371/000178, com sede à Avenida Cláudio Saunders (antiga Estrada do Maguari), n°. 1000, Ananindeua-PA, CEP: 67.033-000, denominada
simplesmente por CONTRATANTE, neste ato representada por seu Secretário Municipal de Habitação, Sr. JOSÉ DUARTE LEITE,
brasileiro, casado, portador do RG nº 2758672, inscrito no CPF nº 305.949.283-20, domiciliado e residente no Conjunto Geraldo
Palmeira, Q-35, Casa-01 – Bairro Centro, na Cidade de Ananindeua, Estado do Pará, e, de outro, a Empresa ____________________________, com sede na __ nº
, bairro__ CEP ___________, neste Estado, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº
,
doravante
denominada
CONTRATADA,
representada
na
pessoa
de
seu
titular,
_________________________________________, portador do RG nº _____________, inscrito no CPF nº _________________,
residente e domiciliado _______________________________ neste Estado, na forma da Lei nº 8.666/93 e suas alterações,
aplicando-se, supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado e demais normas
que regulam a espécie, as quais os contratantes desde já se sujeitam, por meio das seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ORIGEM DO CONTRATO
1.1. Este contrato administrativo tem como origem o CONVITE nº ____________, publicado em Mural no dia ______________,
devidamente ADJUDICADO E HOMOLOGADO em ___/____/2018, pelo Exm. Senhor ________________, conforme processo nº
_______________, anexo aos autos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO
2.1. As cláusulas e condições deste contrato moldam-se às disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/93 e alterações da Lei
8.883, de 08/06/94, as quais CONTRATANTES e CONTRATADAS estão sujeitos.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO
3.1. Este contrato tem como objeto a Contratação de empresa de engenharia para serviços de execução do Sitema Lógico do
prédio da SEHAB, no município de ANANINDEUA/PARÁ conforme especificações técnicas e condições constantes do Projeto
Básico/Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária de Quantitativos e Preços Unitários, que passam a fazer parte integrante
deste Contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
4.1. DA CONTRANTE:
A CONTRATANTE obrigar-se-á à:
4.1.1.
Prestar as informações solicitadas pela Contratada;
4.1.2.
Avaliar
eventuais
problemas
técnicos
detectados
supervenientemente pela CONTRATADA,
propondo e discutindo soluções de forma conjunta;
4.1.3. Efetuar os pagamentos nos prazos e condições estabelecidas na cláusula nona;
4.1.4. Liberar o espaço físico onde os serviços serão executados.
4.2. DA CONTRATADA:
A CONTRATADA obrigar-se-á à:
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4.2.1 Observar, rigorosamente, todas as normas pertinentes relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, fornecendo
todos os equipamentos necessários à manutenção da integridade física de seus empregados cujas atividades laborais serão
executadas no canteiro de obras;
4.2.2
Manter, durante toda a execução do Contrato, um engenheiro residente devidamente credenciado para representar
a empresa executora das obras;
4.2.3
Apresentar comprovação da quitação do Imposto Sindical, referente ao patronal do Estado do Pará.
4.2.4 Providenciar, imediatamente após a assinatura do Contrato ou do recebimento da Ordem de Execução de Serviço, a
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto ao CREA da 1º Região, na forma da Lei nº 6.496/77, entregando uma via
para os arquivos da SEHAB. Tal comprovante torna-se indispensável para o início dos serviços;
4.2.5 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias no objeto
contratado, conforme legislação vigente;
a) Na hipótese de acréscimo do contrato, a Contratada obriga-se a executá-lo no mesmo nível de qualidade e preço
apresentados na proposta;
4.2.6
A CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano que causar à SEHAB ou a terceiros, decorrente de ato culposo
ou doloso praticado por prepostos, empregados ou mandatários seus, ou falhas de equipamentos, sendo que a fiscalização
executada pela SEHAB não exclui essa responsabilidade;
a) O valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos será descontado diretamente das faturas pertinentes aos
pagamentos que lhe forem devidos independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial;
4.2.7
A Contratada só poderá alterar o projeto, objeto desta licitação, mediante autorização prévia, por escrito, do
Secretário da SEHAB, após parecer da Diretoria Técnica, do Projetista e da Consultoria Jurídica;
4.2.9.1- Qualquer alteração deverá ser acompanhada de:
a) solicitação e justificativa, por escrito;
b) planilha de custos;
c) declaração de existência de dotação orçamentária (Termo de Declaração).
4.2.9.2- Manter durante toda a Execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de Habilitação e Qualificação exigidas na Licitação.
4.2.10. A CONTRATADA fica expressamente proibida de contratar para executar o contrato menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (catorze) anos, bem como de disciplinar trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de 18 (dezoito) anos, conforme prevê o artigo 7, XXXIII da Constituição Federal de 1988.
CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
5.1.
O processo de elaboração dos projetos ora contratados será fiscalizado e acompanhado pela CONTRATANTE, através
da Diretoria de Engenharia. Entretanto, poderá também o cliente final acompanhar o desenvolvimento dos projetos, sem, no
entanto, fazer exigências ou pretender quaisquer mudanças sem a aquiescência da CONTRATANTE;
5.2.
A CONTRATADA não se furtará a essa fiscalização e acompanhamento, fornecendo todas as informações solicitadas a
respeito do desenvolvimento dos trabalhos;
5.3.
O controle e a fiscalização exercidos pela CONTRATANTE não elidem, nem atenuam as possíveis responsabilidades da
CONTRATADA.
5.4. A SEHAB fiscalizará a execução do objeto contratado, não excluindo nem diminuindo a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
6.1. Todas as despesas decorrentes deste Contrato correrão na Dotação Orçamentária
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Sub-elemento:
Fonte:
Valor Alocado:
Total Previsto: R$ 76.793,61
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CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA
7.1. Somente serão processados, recebidos e decididos pedidos de prorrogação de prazo nos casos previstos no art. 57, § 1º,
incisos I a VI, da Lei 8.666/93 e alterações subsequentes, regularmente comprovado e que venham impedir
ou retardar a execução da obra.
7.2. O prazo para a execução dos serviços será de 60 (sessenta) dias corridos.
7.3. O presente Contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias corrido, contados a partir da assinatura do mesmo, podendo ser
prorrogado conforme no disposto no art. 9º, § 2º, do Decreto Municipal nº 11.698/2009, e alterações supervenientes.
CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO
8.1.
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global apurado na proposta vencedora, ou seja, R$ 76.793,61 (setenta
e seis mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta e um centavos), em moeda corrente do país, pela execução dos serviços,
objeto deste Contrato, valor certo fixo e irreajustável.
8.2.
Os serviços extraordinários poderão ser admitidos, desde que não estejam definidos na planilha original, devendo ser
solicitados pela Administração, e, somente serão pagos se antecedidos da formal autorização da contratante, com as
necessárias justificativas técnicas, devendo ser objeto de Termo Aditivo competente.
CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.1 O pagamento será feito conforme o disposto no art. 40, inciso XIV da Lei nº 8.666/93.
9.3 Os preços incluem todos os custos/benefícios decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinárias, trabalhos
noturnos, dominicais e em feriados, inclusive o custo dos vigias noturnos, de modo a constituir a única contraprestação pela
execução dos serviços.
9.4 O pagamento será efetuado pela Diretoria Financeira da SEHAB, devendo a Contratada apresentar a respectiva Nota
Fiscal/Fatura, emitidos de acordo com a legislação vigente.
9.5 Em caso de devolução da Fatura para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após a sua reapresentação ao
Departamento Financeiro da SEHAB.
9.5. Os pagamentos serão efetuados através de crédito aberto em conta corrente da Contratada, conforme dispõe o Art. 1º
do Decreto Estadual nº 877/2008.
9.6. No caso de empresas brasileiras e empresas estrangeiras sediadas no Brasil, que tenham apresentado cotação em
moeda estrangeira, o pagamento será sempre efetuado em reais, com base na taxa de câmbio publicada pelo Banco Central do
Brasil, em vigor no dia útil anterior ao efetivo pagamento.
9.7. O faturamento deverá ser apresentado e protocolado, em 02 (duas) vias (original e uma cópia), no protocolo geral na
sede do CONTRATANTE.
9.8. A fiscalização procederá mensalmente, a contar da data de início da(s) obra(s), a medição baseada nos serviços
executados, elaborará o boletim de medições mensais, verificará o andamento físico dos serviços e comparará com o
estabelecido no cronograma físico-financeiro.
Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, será registrada a situação
inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso.
9.9. O pagamento dos serviços será feito em parcelas mensais, mediante o adimplemento de cada parcela da obrigação
contratual, condicionado à apresentação de certidões que comprovem a regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 29
da lei federal 8.666/93.
9.10. O faturamento deverá ser apresentado conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:
a) Nota fiscal com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, número do Termo de Contrato,
observação referente à retenção do INSS e outros dados que julgar convenientes, não apresente rasura e/ou entrelinhas e
esteja devidamente certificada pelo engenheiro fiscal;
b) Fatura com discriminação resumida dos serviços executados, período de execução da etapa, número da licitação, número
do Termo de Contrato de Empreitada e outros dados que julgar convenientes e não apresente rasura e/ou entrelinhas e esteja
certificada pelo engenheiro fiscal;
c) Cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GPS do período de execução do serviço, devidamente quitada e
autenticada em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra
(GFIP/SEFIP);
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d) A CONTRATADA deverá emitir nota fiscal, fatura ou recibo de acordo com o que estabelece a Instrução Normativa da
Receita do Brasil nº 971, de 13 de dezembro de 2009, e demais alterações, principalmente, o prescrito em seu art. 122;
9.11. A liberação da primeira parcela fica condicionada à quitação junto ao:
a) CREA/PA, através da ART;
b) INSS, através de matrícula e/ou CND;
c) FGTS/CEF, através do CRF;
d) CONTRATANTE, mediante apresentação do recibo de recolhimento da garantia de execução no percentual de 5% (cinco
por cento) do valor global do contrato, nos termos do art. 56, § 2º da Lei nº 8.666/93;
9.12. A liberação da última parcela fica condicionada à apresentação:
a) Da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído; FGTS, RFB e Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
b) Do Termo de Recebimento Definitivo da Obra;
c) Do comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica.
d) As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da
contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO
10.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, nos termos do art. 77, 78 e 79 da Lei Federal nº
8.666/93, com as conseqüências contratuais e legais. Para tanto, a CONTRATANTE promoverá a notificação extrajudicial da
CONTRATADA, de forma a possibilitar o exercício do contraditório e ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações contratuais, nos termos da Seção II, do Capítulo IV, da Lei 8.666/93, a
CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº
8.666/93:
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO:
12.1. Este contrato será publicado em forma de extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo de 10 (dez) dias contados da
data de sua assinatura, face ao que dispõe o § 5º do art. 28 da Constituição Estadual, e a Resolução 12.094, de 31 de janeiro de
1991, do Tribunal de Contas do Estado.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1. Fica eleito o foro da Comarca de Ananindeua, capital do Estado do Pará, para dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato,
que não puderem ser resolvidas nas vias administrativas, com exclusão de qualquer outro, ainda que privilegiado.
E por estarem justos e contratados as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.
Ananindeua (PA), ___ de ___________ de 2018.
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______________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
JOSÉ DUARTE LEITE
CONTRATANTE
_____________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1: _________________________________________
CPF nº/: __________________________________
2: _________________________________________
CPF nº/: __________________________________
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