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Prezados (as) Senhores (as): 

 

Visando eventual necessidade de comunicação direta entre esta Câmara Municipal 

de Juruti – Setor de Licitações e as empresas interessadas em participar da presente 

licitação, solicitamos preencher e enviar os dados do Termo de Recebimento de 

Edital para o Setor ou e-mail: cplcmj.pa@gmail.com 

   

O não envio dos dados eximirá a Administração de responsabilidade de 

comunicação direta de eventos relacionados ao procedimento licitatório, ressalvada 

a obrigatoriedade, pela legislação de referência, de sua publicação na Imprensa 

Oficial e/ou em jornal de grande circulação. 

 

José Alves Pereira Filho 

Presidente da CPL 

  TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL  

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-060101-CMJ 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020060101 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E COPA/COZINHA COM 

ÁREA DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI - BAIRRO CENTRO - ZONA 

URBANA DO MUNÍCIPIO DE JURUTI. 

 

NOME EMPRESARIAL: 

CNPJ: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

NOME PARA CONTATO: 

TELEFONE:  

CIDADE/ESTADO: 

E-MAIL: 

 

Recebemos, da CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI – Setor de Licitações, nesta data, 

cópia do Edital da Licitação acima identificada. 

 

________________________,_____de ______________ de 2020. 

 

 

_______________________________________ 

(A assinatura deverá ser digital ou scaneada e enviado por e-mail) 

 

 

 

mailto:cplcmj.pa@gmail.com
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EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-060101-CMJ 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20200601 

 

 A CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI, por intermédio da Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 0266/2019, convida V.S.ª, para 

participar do presente Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preço, tipo 

empreitada por menor preço global, apresentando proposta para: CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E 

AMPLIAÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E COPA/COZINHA COM ÁREA DE SERVIÇO 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA DO MUNÍCIPIO 

DE JURUTI, conforme disposições desta Tomada de Preço. 

 

O procedimento licitatório obedecerá a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar 

Federal nº 123/ 2006 e Decreto nº 9.412/2018, a legislação correlata e demais 

exigências previstas neste Edital e seus Anexos observados às condições precisas, e 

as cláusulas e condições abaixo em conformidade com a legislação vigente, fará 

realizar licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇO, do tipo EMPREITADA COM 

EXECUÇÃO POR MENOR PREÇO GLOBAL, para o objeto em epígrafe, mediante as 

condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos. 
 

1. DO EDITAL 

São partes integrantes do edital: 

1.3.1- Anexo I - Minuta do Contrato. 

1.3.2- Anexo II – Planilha Orçamentária  

1.3.4- Anexo III – Proposta de Preço  

1.3.5- Anexo IV – Composição de BDI  

1.3.6- Anexo V – Composição de Preços Unitários 

1.3.7- Anexo VI – Cronograma Físico-Financeiro  

1.3.8- Anexo VII – Composição de Taxa de Encargos Trabalhistas 

1.3.9- Anexo VIII – Projeto Básico 

1.3.10- Anexo IX – Memorial Descritivo 

1.3.11- Anexo X – Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º 

da Constituição Federal. 

1.3.12- Anexo XI – Declaração de Sujeição ao Edital e Inexistência de Fato 

Superveniente 

1.3.13- Anexo XII – Declaração de Enquadramento como ME ou EPP 

1.3.14- Anexo XIII – Carta Credencial 

1.3.15-Anexo XIV – Declaração de Recebimento de Documentos 

1.3.16-Anexo XV – Declaração de Inexistência de Vínculo 

1.3.17-Anexo XVI- Carta de Apresentação de Documentação 

1.3.18-Anexo XVII- Modelo de Procuração 

As empresas licitantes interessadas em adquirir o presente Edital poderão obtê-lo no 

e-mail: cplcmj.pa@gmail.com 

2. DO OBJETO 

2.1 A presente Tomada de Preços tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA E COPA/COZINHA COM ÁREA DE SERVIÇO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE JURUTI - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA DO MUNÍCIPIO DE JURUTI, 

mailto:cplcmj.pa@gmail.com
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conforme descriminado nos Anexos do presente Edital. 

2.2 A Câmara Municipal de Juruti se reserva o direito de emitir a ordem para início 

de serviços do objeto licitado, de acordo com suas necessidades e disponibilidade 

financeira, devendo fazê-lo através de Ordem de Serviço. 

2.3 O certame terá sua abertura no dia 07 de Fevereiro de 2020 as 10:00 hs, na Sala 

de Licitação da Câmara Municipal que está situada na Rua da Saudade, s/nº , 

Esquina com a Rua Lauro Sodré, bairro Centro - CEP: 68.170-000 – Juruti – Pará,  E-mail: 

cplcmj.pa@gmail.com. 

3. DA IMPUGNAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS DO EDITAL 

3.1 O prazo para apresentação de impugnação ao Edital é de até 05 (cinco) dias 

úteis antes da data fixada para recebimento dos documentos, qualquer pessoa 

poderá impugnar o ato convocatório desta Tomada de Preços, sendo que tais 

impugnações deverão ser manifestadas por escrito, encaminhadas a Comissão 

Permanente de Licitação, no endereço Rua da Saudade, s/nº, Esquina com a Rua 

Lauro Sodré, bairro Centro - CEP: 68.170-000 – Juruti – Pará, no prazo mencionado. 

4. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 Poderão participar desta Tomada de Preço, empresas cadastradas no 

Cadastro de Fornecedores do Município de Juruti ou aquelas que atenderem as 

condições exigidas para cadastramento, até o terceiro dia anterior à data do 

recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 

4.2 Poderão participar desta Licitação, pessoas jurídicas que exercem as atividades 

definidas no objeto deste certame e que tenham atendido as disposições do 

presente Edital. 

4.3 Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 

apresentação de suas propostas. 
4.4 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

4.4.1 Empresas em processo de recuperação ou em processo de falência; sob 

concurso de credores; em dissolução ou em liquidação; 

4.4.2 Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 

subsidiárias entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição; 
4.4.3 Estrangeiras que não funcionem no País. 

4.4.4 Empresa declarada inidônea de acordo com o previsto no inciso IV, do artigo 

87, bem como o artigo 88, ambos da Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores 

atualizações, e que não tenha sua idoneidade restabelecida até a data de 

apresentação da proposta. 

4.4.5 Licitantes que estiverem enquadradas, no que couber, ao disposto no artigo 9o, 

seus incisos e parágrafos, da Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores atualizações. 

4.4.6 Empresa que já tenha algum tipo de penalidade dentre as previstas no artigo 

87, da Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores atualizações, aplicadas pela Câmara 

Municipal de Juruti ou por qualquer órgão público. 

4.4.7 Empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho 

técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, ou sócios, sejam membros ou 

servidores da Câmara Municipal de Juruti. 

5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

5.1 O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto a CPL por um 

representante munido de documento que o credencie a participar deste 

procedimento licitatório e, venha a responder por sua representada, devendo, 

ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de 

Identidade ou outro documento equivalente com fotografia em original e cópia. 

5.2 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 

instrumento particular com firma reconhecida, específica para este certame, com 

amplos poderes para praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em 

mailto:cplcmj.pa@gmail.com
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ENVELOPE Nº. 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-060101-CMJ 

DATA E HORA 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE  

CNPJ Nº. 

ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-060101-CMJ 

DATA E HORA 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

CNPJ Nº. 

 

 

nome do proponente. Juntamente com o instrumento procuratório deverá ser 

apresentada, cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social ou cópia 

simples para comprovar a legitimidade do outorgante. EM SENDO SÓCIO, 

PROPRIETÁRIO, DIRIGENTE OU ASSEMELHADO DA EMPRESA PROPONENTE, DEVERÁ 

APRESENTAR CÓPIA AUTENTICADA DO RESPECTIVO ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL 

OU CÓPIA SIMPLES ACOMPANHADA DO ORIGINAL PARA AUTENTICAÇÃO, NO QUAL 

ESTEJAM EXPRESSOS SEUS PODERES PARA EXERCEREM DIREITOS E ASSUMIR 

OBRIGAÇÕES EM DECORRÊNCIA DE TAL INVESTIDURA. 
5.3 Não será admitido o credenciamento de um mesmo representante para mais 
de uma licitante. 
5.4 O credenciamento é a condição obrigatória para a participação dos licitantes 
neste certame. 

5.5 A não apresentação ou incorreção no documento de credenciamento não 

inabilitará a licitante na fase de abertura das propostas, mas impedirá o 

representante de se manifestar e responder pela mesma, inclusive de assinar ata. 
5.6 Deverá ser entregue obrigatoriamente junto com o credenciamento a 
Declaração do Anexo XIII. 

5.7 As microempresas e empresas de pequeno porte, que desejarem utilizar-se dos 

benefícios da Lei Complementar 123/06, deverão, no ato do credenciamento, 

apresentar declaração do Anexo XII, sob pena de renúncia as vantagens 

concedidas pela legislação. 

5.8 Certificado de Registro Cadastral – Câmara Municipal de Juruti. 

6. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1 Os documentos de Habilitação e Proposta de Preços e os documentos que a 

instruírem, deverão ser apresentados no local, dia e hora determinados, em 02 (dois) 

envelopes lacrados e rubricados no fecho, pelo representante credenciado, com as 

seguintes inscrições: 

 

7. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

7.1 A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo os 

Documentos de Habilitação e as Propostas de Preços, será pública e dirigida pela 

CPL, na data, horário, local e nos termos determinados neste Edital, devendo os 

envelopes serem entregues lacrados da seguinte forma: 

7.1.1 O Envelope nº. 01 (Documentos de Habilitação) – Conforme item 8 deste Edital. 

7.1.2 O Envelope nº. 02 (Proposta de Preços) – Conforme item 13, deste Edital. 

7.2 Depois de encerrado os recebimentos dos envelopes serão abertos, 

inicialmente, o Envelope de nº. 01, os documentos serão rubricados pelos 

representantes das licitantes ou por uma comissão pelos mesmos nomeados, e pelos 

membros da CPL, que poderão, a seu exclusivo critério, decidir pelo exame e 

julgamento da documentação na mesma sessão ou em outra, cuja data será, então, 

fixada oportunamente, quando as licitantes terão vistas da documentação para 
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exame. 

Neste último caso, o Envelope de nº. 02, devidamente lacrado será, também, 

rubricado pelos membros da CPL e pelas licitantes presentes ou pela comissão antes 

citada, permanecendo em poder da Comissão de Licitação, até que seja decidida a 

habilitação. 

7.3 Será considerada inabilitada para os efeitos deste Edital, a licitante que deixar 

de apresentar a documentação solicitada ou apresentá-la com vícios, defeitos ou 

contrariando qualquer exigência contida neste edital. 

7.4 Se todos os licitantes forem inabilitados, a Administração poderá fixar o prazo de 

08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação, escoimada da 

causa que a ensejou. 

7.5 O recurso referente a esta fase será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, a contar da intimação do ato e terá efeito suspensivo, devendo ser dirigido a 

Câmara Municipal de Juruti, por intermédio da CPL que poderá, após cumprir o 

disposto no item seguinte, reconsiderar sua decisão ou encaminhá-lo a Gabinete do 

Presidente da Câmara, devidamente informado. 

7.6 O recurso interposto será encaminhado, por cópia, as demais licitantes, que 

poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do seu 

recebimento. 

7.7 As Licitantes inabilitadas deverão retirar suas propostas, na CPL, no prazo de 05 

(cinco) dias consecutivos, contados da divulgação do julgamento da habilitação. 

Decorrido esse prazo, a Câmara Municipal de Juruti, providenciará a eliminação dos 

mencionados documentos. 

7.8 Se todas as licitantes, habilitadas e inabilitadas, manifestarem, expressamente, 

desistência de interpor recurso, intenção essa que deverá constar da Ata a ser 

lavrada, proceder-se-á à imediata abertura das Propostas Financeiras na mesma 

sessão ou em outra data a ser oportunamente marcada pela CPL. 

7.9 Uma vez abertos os envelopes, as propostas financeiras serão tidas como 

imutáveis e acabadas, não sendo admitidas quaisquer providências posteriores 

tendentes a sanar falhas ou omissões, não podendo as mesmas serem devolvidas 

após a fase de habilitação; 

7.10 A seguir, será feita a leitura dos preços e condições ofertadas nas propostas 

contidas no Envelope nº. 02, que serão rubricadas e examinadas pelos membros da 

Comissão, bem como pelos proponentes ou seus representantes presentes; 

7.11 Se ocorrer à suspensão da reunião para julgamento e a mesma não puder ser 

realizada no dia, será marcada, no momento da reunião, a data para divulgação 

do resultado ou este será divulgado no Diário Oficial da União; 

7.12 As propostas financeiras serão verificadas quanto a eventuais erros aritméticos, 

os quais serão corrigidos pela comissão de Licitação da seguinte forma: 

a) No caso de discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, 

prevalecerá o valor por extenso; 

b) No caso de erro de transcrição da quantidade prevista para o serviço, a 

quantidade e o preço total serão retificados, mantendo-se inalterado o preço 

unitário; 

c) No caso de erro de multiplicação de preço unitário pela quantidade 

correspondente, o produto será retificado, mantendo-se inalterados o preço unitário 

e a quantidade; 
d) No caso de erro de adição, a soma será retificada, mantendo-se inalteradas as 
parcelas; 

7.13 O preço total da proposta será ajustado pela Comissão Permanente de 

Licitação em conformidade com os procedimentos acima para correção de erros. O 

valor resultante consistirá no preço corrigido Global da proposta; 
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7.14 Das reuniões para recebimento e abertura dos Envelopes de nº. 01 e 02, serão 

lavradas atas circunstanciais, que mencionarão todas as licitantes, os documentos e 

as propostas apresentadas, as reclamações e impugnações feitas, bem como as 

demais ocorrências que interessem ao julgamento deste ato licitatório, ficando sem 

direito de fazê-lo, posteriormente, tanto as proponentes que não tiverem 

comparecido como os que mesmo tendo comparecido, não consignarem em ata os 

seus protestos. As atas serão assinadas pelos membros da CPL e por todas as 

licitantes presentes. 

7.15 Em cumprimento aos artigos 43 ao 45, da Lei Complementar 123, de 

14/12/2006, para as microempresas e empresas de pequeno porte, será observada o 

seguinte: 

7.15.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 

participação em certames licitatório, deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição; 

7.15.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame e 

adjudicado o objeto a seu favor, 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 negativa. 

7.15.3 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

no art. 81 da Lei 8.666/93, 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. 

7.15.4 Nas licitações, será assegurado, como critério de desempate, preferência de 

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte; 

7.15.5 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam de até 10% (dez por 

cento) superiores à proposta mais bem classificada; 

7.15.6 As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos da legislação 

civil, acrescentarão à sua forma ou denominação as expressões “Microempresa” ou 

“Empresa de Pequeno Porte”, ou suas respectivas abreviações “ME” ou “EPP”, 

conforme o caso. 

8. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01) 

8.1. Deverão constar no envelope Nº 01 as seguintes Declarações: 

a) Carta de apresentação de Documentos de Habilitação - ANEXO - XVI 

b) Declaração de Cumprimento no Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal-

ANEXO - X;  

c) Declaração de Sujeição ao Edital e Inexistência de Fato Impeditivo ANEXO - XI; 

d) Declaração de Enquadramento como ME ou EPP- ANEXO XII; 

e) Declaração de Recebimento de Documentos – ANEXO – XIV; 

f) Declaração de inexistência de Vínculo – ANEXO – XV. 

9.  HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Cédula de identidade dos responsáveis legais da licitante; 

b) Registro comercial, em caso de empresa individual; 
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c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, em se tratando de 

sociedade comercial devidamente registrada e acompanhada de documentos de 

eleição de seus administradores, quando se tratar de sociedades por ações; 

c1) Os documentos mencionados na alínea ‘c’ deverão estar acompanhados de 

todas as suas alterações ou última consolidação e deles deverá constar, entre os 

objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatível com 

o objeto deste EDITAL; 

d) Inscrição do ato constitutivo em cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, no caso 

de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício. 

10. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF; 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativa ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto deste EDITAL; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (conjunta); 

d) Certidões Negativas de Débitos Tributário ou de Não Contribuinte, expedida por 

órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado; 

e) Certidões Negativas de Débitos do Município em que estiver localizada a sede da 

licitante; 

f) Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço - FGTS, em vigor na data de apresentação dos documentos de habilitação. 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de 

maio de 1943 (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011); 

Será considerada como válida pelo prazo de 90(noventa) dias, contados a partir da 

data da respectiva emissão, a certidão que não apresentar prazo de validade, 

exceto se anexada legislação específica para o respectivo documento. 

11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Certidão de Registro ou inscrição do Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia (CREA), referente ao domicílio ou sede do licitante, com 

visto da região onde serão executados os serviços, em plena validade, da qual 

deverá constar o(s) nome(s) do(s) profissional(is) de nível superior que poderá(ão) 

atuar como responsável(is) técnico(s) pelos serviços a serem executados.  

b) Certidão do Registro do(s) responsável(is) Técnico(s), emitidos pelo CREA com 

validade na data da apresentação da proposta. 

c) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade similares e compatível 

em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação; 

c.1) Entende-se por serviços similares as obras de complexidade tecnológica e 

operacional comprovada, equivalentes com a do objeto deste edital. 

c.2) O responsável técnico pela execução das obras, até o seu recebimento 

definitivo pelo contratante, não poderá ser substituído sem expressa autorização da 

contratante. É vedada, sob pena de não habilitação, a indicação de um mesmo 

técnico como responsável técnico por mais de uma Licitante. 

c.3) Comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data do 

recebimento dos envelopes de habilitação e proposta comercial, profissional (is) de 

nível superior, detentor(es) de CAT–Certidão de Acervo Técnico, registrado no CREA 

por execução de obras/serviços de características semelhantes às do objeto desta 

licitação. 

A comprovação de aptidão referida na alínea “c”, será feito por atestados 

fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 

registrado no CREA, através de profissional de nível superior detentor de Atestado de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12440.htm#art3
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Responsabilidade Técnica, também reconhecido pela entidade competente, por 

execução de obras ou serviço de características semelhantes, pertencente ao 

quadro permanente da empresa concorrente na data prevista para entrega das 

propostas, na forma do art. 30 da Lei Nº 8.666/93. 

d)Declaração do licitante de que tomou conhecimento de todas as informações e 

condições locais para o cumprimento das obrigações o objeto da licitação. A não 

apresentação desta declaração será entendida pela Comissão de Licitação como 

concordância com o teor do edital. 

A Licitante deverá apresentar declaração que se responsabiliza por eventuais 

prejuízos em virtude da não realização de visita técnica para verificação do local de 

instalação e execução das obras. 

O Licitador não admitirá posterior modificação nos preços, prazos ou condições da 

proposta, sob alegação de insuficiência de dados e/ou informações sobre os 

serviços ou condições do local, colhidos, por seu representante técnico durante a 

visita técnica ao local das obras. 

12.  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) CERTIDÃO NEGATIVA de falência ou recuperação judicial expedida pelo 

distribuidor da sede do licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 

90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação. Caso o documento 

não consigne prazo de validade, serão considerados 90 (noventa) dias. 

b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

devidamente registrado no órgão competente, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais 

de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta.  

A comprovação da boa situação financeira da empresa será verificada através de 

cálculo dos índices contábeis a seguir descritos: 

ILC= ativo circulante = MAIOR QUE 1,00 

passivo circulante 

ILG = ativo circulante + realizáveis a longo prazo = MAIOR OU IGUAL A 1,00 

passivo circulante + exigível a longo prazo 

 

GE = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo = MENOR OU IGUAL A 1,00  

 Ativo Total 

b.1) As empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual 

por balanço ou balancete referente ao mês imediatamente anterior à data de 

abertura da licitação, devidamente autenticada pela Junta Comercial; 

b.2) Os índices de que trata a alínea “b” serão calculados pela licitante e 

confirmados pelo responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a 

indicação do seu nome e do número de registro no Conselho Regional de 

Contabilidade. 

b.3) A licitante que apresentar resultado não correspondente ao exigível no cálculo 

de quaisquer dos índices referidos a alínea “b”, deverá incluir no envelope nº 1 

comprovante de que possui patrimônio líquido mínimo de até 10% sobre o valor total 

da licitação. 

A microempresa ou a empresa de pequeno porte deverá apresentar, também, 

declaração de que não incide em qualquer das vedações estabelecidas no art. 3º, § 

4º, da Lei Complementar nº 123/06 (Anexo XII), Lei Complementar nº 147/2014 e Lei 

Complementar nº 155/2016. 

No caso de microempresa ou de empresa de pequeno porte, a comprovação da 

regularidade fiscal será feita nos termos do art. 43, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar nº 

123/06, Lei Complementar nº 147/2014 e Lei Complementar nº 155/2016. 
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Declaração, no corpo da proposta, ou em escrito à parte, de que estão 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 contratual; 

Se a licitante tiver filial, todos os Documentos de Habilitação deverão estar ou em 

nome da matriz ou da filial, dependendo de quem é a licitante, salvo aqueles 

documentos que, por sua natureza, comprovadamente, são emitidos em nome da 

matriz. 

c) A licitante deverá apresentar declaração de inexistência de fato 

superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º do art. 32 da Lei nº 

8.666/93, alterada pela Lei nº 9.648/98, e da Instrução Normativa nº 5/95, nos termos 

do modelo constante do Anexo XI; 

13. DA PROPOSTA (ENVELOPE Nº 02) 

13.1. A proposta deverá corresponder com precisão ao objeto da Licitação.  

13.2  A proposta deverá preencher os seguintes requisitos: 

a) estar redigida em língua portuguesa, devidamente assinada pelo seu 

REPRESENTANTE legal identificado, em envelope lacrado; 

b) estar digitado em papel TIMBRADO, ou equivalente da firma licitante, constando o 

CNPJ – MF, endereço, cidade, Estado e telefone da firma, indicando o número deste 

EDITAL. 

c) indicar o nome do banco, agência e número da conta corrente bancária da 

firma licitante. 

d) constar o prazo de validade da proposta e o prazo de entrega dos serviços. 

e) indicar o preço unitário e total dos materiais a serem fornecidos e dos serviços a 

serem executados, observado o Memorial Descritivo, em MOEDA NACIONAL 

Corrente, devendo constar o valor total expresso por algarismos e por extenso, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas e neles deverão estar computadas, todas as 

despesas de frete, seguros, embalagem, taxas, impostos e demais encargos 

incidentes, sendo que no caso de discordância entre o valor expresso em algarismos 

e por extenso, prevalecerá o segundo; 

13.3. A Licitante deverá, ainda, apresentar a Composição de Custos Unitários de 

todos os serviços constantes na Planilha de Preços, bem como Composição do BDI e 

composição de todos os encargos sociais. 

f) O prazo de validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias 

corridos e, em caso de omissão, considerar-se-á aceito o prazo estabelecido neste 

item. 

g) O prazo de entrega da obra deverá ser informado em dias na proposta, conforme 

cronograma físico-financeiro elaborado pelo engenheiro. 

h) Constar o VALOR GLOBAL, ou seja, o SOMATÓRIO DA COLUNA DE TODOS OS ITENS, 

em algarismo e por extenso. 

i) Não serão admitidas ALTERAÇÕES, MODIFICAÇÕES E/OU SUBSTITUIÇÕES de 

qualquer DOCUMENTO e PROPOSTAS DE PREÇOS, constantes dos envelopes. 

Junto com a proposta de preços os licitantes deverão apresentar o cronograma 

Físico-financeiro da proposta (ANEXO VI)  

Deverá ser apresentada junto com a proposta a Composição do BDI – Bonificação e 

Despesas Indiretas de forma detalhada em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 

2.622/2013 – TCU Plenário, em conformidade com os seguintes parâmetros e em 

conformidade com o Anexo IV, deste edital: 

g) O proponente deverá apresentar garantia da proposta nas mesmas 

modalidades e critérios previstos no caput e § 1º do art. 56 da lei 8.666/93, (Caução 

dinheiro, Seguro Garantia ou Fiança Bancaria) equivalente a 1% (um por cento) do 

valor Global: 
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h) Caso o proponente opte por caução em dinheiro, deverá ser efetuado 

depósito bancário em favor da Câmara Municipal de Juruti, no banco Banpará, Ag. 

nº. 0046 – Conta Corrente nº. 000393768/2. 

i) A Garantia da proposta deverá ser protocolada junto ao setor de 

protocolo/recepção da Câmara Municipal, endereçado a CPL até o terceiro dia útil 

anterior a data de abertura do certame na forma de seguro garantia, fiança 

bancária, ou caução em dinheiro a ser depositada na conta informada no item 13 

alínea “h”. 

j) O Comprovante do protocolo de entrega da garantia deverá ser incluído no 

Invólucro nº 2 – Proposta de Preço, no qual será analisado pela CPL. 

14. EXAME DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

14.1. A Comissão Permanente de Licitação examinará os Documentos de Habilitação 

e julgará habilitadas todas as licitantes que atenderem integralmente aos requisitos 

de habilitação exigidos neste edital e em seus anexos. 

14.1.1. Será inabilitada a licitante: 

a) em cuja “Declaração de Situação” conste qualquer documento obrigatório com 

prazo de validade vencido; 

b) que estiver com pendências junto a Receita Municipal de Juruti; 

c) que deixar de apresentar, de acordo com o exigido, qualquer documento 

solicitado ou apresentá-lo com vícios ou defeitos, bem como não atender às 

condições para habilitação, previstas neste edital. 

14.1.1.1. No caso de microempresa e empresa de pequeno porte, havendo alguma 

restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial coincidirá com a data de convocação para 

firmar o termo de contrato ou retirar instrumento equivalente, prorrogável por igual 

período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de certidão negativa ou positiva 

com efeito de negativa. 

14.1.1.2. A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 

14.1.1.1 implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no Item 24, sendo facultado à Administração convocar para contratar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar esta licitação. 

15. VALORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

15.1. As Propostas de Preços das licitantes classificadas serão examinadas, 

preliminarmente, quanto ao atendimento das condições estabelecidas neste edital e 

em seus anexos. 

15.2. Será desclassificada a Proposta de Preços que: 

15.2.1. Não atender às exigências deste edital e de seus anexos, que apresentar 

preços baseados em outra Proposta ou que contiver qualquer item condicionante 

para a entrega dos serviços. 

15.3. A Comissão Permanente de Licitação declarará como vencedora a proposta 

que possuir o menor preço GLOBAL. 

16. REUNIÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PROCEDIMENTOS 

LICITATÓRIOS. 

16.1. As reuniões da Comissão Permanente de Licitação serão públicas e acessíveis 

ao público, salvo quanto ao conteúdo das Propostas, até a respectiva abertura, 

presentes seus membros e os representantes das licitantes. 

16.2. Os trabalhos serão desenvolvidos de acordo com as reuniões e fases 

estabelecidas neste edital; 

16.3. A Comissão reserva-se o direito de alterar as datas ou as pautas das reuniões, 

ou mesmo de suspendê-las, em função do desenvolvimento dos trabalhos, 

obedecidas as normas legais aplicáveis. 
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16.4. Os questionamentos a serem consignados em ata deverão ser apresentados 

por escrito, até o final de cada reunião. 

16.5. A primeira fase da reunião de abertura, a realizar-se no dia, hora e local 

indicados no preâmbulo deste edital, terá a seguinte pauta: 

a) identificar os representantes das licitantes, por meio do documento exigido no 

item 5; 

b) receber os envelopes nº 1 – Documentos de Habilitação, nº 2 – Proposta de Preços; 

c) abrir os envelopes nº 1 – Documentos de Habilitação e submeter documentação 

ao exame dos representantes das licitantes. 

16.6. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação solicitará aos 

representantes das licitantes, ou a uma comissão por eles nomeada, que rubriquem 

todas as folhas contidas no Invólucro: nº 1 – Documentos de Habilitação e formulem, 

se for o caso, impugnações relativamente à documentação ou protestos quanto ao 

transcurso do EDITAL, para que constem da ata da reunião. 

16.7. Caso a segunda fase da reunião não ocorra logo após a primeira, o Invólucro nº 

2 – Proposta de Preços serão rubricados em seus fechos pelo Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação e pelos representantes das licitantes, ou pela comissão por 

eles nomeada, e permanecerão fechados sob a guarda e responsabilidade da 

Comissão Permanente de Licitação. 

16.8. Em ato contínuo, caso a Comissão Permanente de Licitação possa apreciar e 

decidir de imediato sobre a habilitação das licitantes terá início a segunda fase da 

reunião, com a seguinte pauta: 

a) examinar a documentação e decidir sobre a habilitação das licitantes, de acordo 

com os critérios estabelecidos neste Edital; 

b) informar as licitantes o resultado do julgamento da habilitação e anunciar as 

empresas julgadas habilitadas; 

c) devolver o Invólucro nº 2 – Proposta de Preços, sem abri-los, contra recibo, às 

inabilitadas; 

d) colocar à disposição das licitantes, para exame, a documentação anteriormente 

examinada pela Comissão Permanente de Licitação; 

e) abrir o Invólucro nº 2 – Proposta de Preços das licitantes habilitadas, fazendo 

rubricar as folhas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos 

representantes das licitantes, ou por comissão por eles nomeada, se houver 

desistência expressa de todas as licitantes do direito de recorrer, em relação à fase 

de habilitação; 

16.9. Caso a segunda fase da reunião não ocorra logo após a primeira, o resultado 

da habilitação será informado diretamente a todos os licitantes, de acordo com a 

Ata respectiva, juntamente com a data, hora e local de abertura do Invólucro nº 2 – 

Proposta de Preços. 

16.10. Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido a sua desistência ou, 

ainda, tendo sido julgados os recursos interpostos, a Comissão Permanente de 

Licitação realizará a segunda sessão, no dia, hora e local indicados no aviso 

publicado no veículo de comunicação em que a Administração divulga seus atos, 

com a seguinte pauta: 

a) colher as assinaturas dos representantes das licitantes na lista de presença; 

b) devolver o Invólucro nº 2 – Proposta de Preços, sem abri-los, contra recibo, aos 

representantes das licitantes inabilitadas presentes; 

c) solicitar aos representantes das licitantes, ou a uma comissão por eles nomeada, 

que rubriquem, juntamente com os membros da Comissão Permanente de Licitação, 

todas as folhas contidas; 

16.11. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação marcará dia, hora e local 

para que seus membros se reúnam, com o intuito de examinar o cumprimento, pelas 
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licitantes, das exigências fixadas neste edital para a elaboração da Proposta de 

Preços, e julgá-las, de acordo com os critérios estabelecidos neste edital. 

16.12. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as Propostas de Melhor Preço 

não cabe desclassificar licitantes por motivo relacionado à habilitação, salvo em 

razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

16.13. O Presidente da Comissão no momento de abertos os envelopes contendo as 

propostas comerciais convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte 

que estiver participando da licitação, e detentora da proposta de menor valor, 

dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 10% (dez por cento) ao 

valor da proposta mais bem classificada, para que apresente preço inferior ao da 

melhor classificada, durante a seção de abertura dos envelopes, sob pena de 

preclusão do direito de preferência. A convocação será feita mediante sorteio, no 

caso de haver propostas empatadas, nas condições do item anterior. 

16.14. Não havendo a apresentação de novo preço inferior ao preço da proposta 

mais bem classificada será convocada para o exercício do direito de preferência, 

respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas ou empresas de 

pequeno porte cujos valores das propostas enquadrem nas condições do item. 

16.15. No caso de a melhor oferta na licitação já ter sido feita por uma microempresa 

ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de preferência, 

passando-se, desde logo, à fase seguinte do procedimento. 

16.16. Será assegurada às microempresas e às empresas de pequeno porte, como 

critério de desempate, preferência de contratação desde que ofertem preços iguais 

ou de até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada, 

observado o seguinte procedimento: 

16.16.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 

certame, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos, situação em que será adjudicado 

em seu favor o objeto licitado; 

16.16.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou da empresa de pequeno 

porte, na forma do subitem 16.16.1, serão convocadas as remanescentes que por 

ventura se enquadram na hipótese do subitem 16.16, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito; 

16.16.3. A não-contratação nos termos previstos no subitem 16.16 ensejará a 

adjudicação do objeto licitado em favor da proposta originalmente vencedora; 

16.16.4. O disposto no subitem 16.16 somente será aplicado quando o melhor preço 

ofertado na apresentação das propostas não houver sido apresentado por 

microempresa ou empresa de pequeno porte; 

16.17. Divulgar as licitantes o resultado do julgamento das Propostas de Preços e 

informar qual foi a proposta considerada como de menor preço, à luz dos critérios 

estabelecidos neste edital; 

16.18. Realizar procedimento idêntico, no caso de impasse na negociação anterior, 

sucessivamente com as demais licitantes classificadas, até a consecução de acordo 

para a contratação; 

16.19. Se as devoluções previstas na alínea c do item 16.8 e na alínea b do item 16.10 

não puderem ser realizadas nas respectivas sessões, referidos invólucros ficarão à 

disposição das licitantes por trinta dias úteis, contados do encerramento da licitação 

– depois de transcorrer o prazo para interposição de recurso contra o resultado final 

da licitação ou de ter havido a sua desistência ou, ainda, de terem sido julgados os 

recursos interpostos –, após o que serão destruídos pela Administração da Câmara 

Municipal. 

16.20. A Comissão Permanente de Licitação anunciará o resultado final deste Edital, 

se todas as licitantes presentes concordarem em abrir mão do direito de recorrer, o 
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que deverá constar na respectiva ata. Caso contrário a Comissão divulgará o 

resultado na forma do item 17, abrindo-se o prazo para a interposição de recursos. 

16.21. Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido a sua desistência ou, 

ainda, tendo sido julgados os recursos interpostos, a Comissão Permanente de 

Licitação elaborará o relatório mencionado no item 16.20 e o submeterá ao 

Presidente da Câmara Municipal de Juruti para a homologação do resultado deste 

EDITAL. 

17. DIVULGAÇÃO DOS ATOS LICITATÓRIOS 

17.1. A critério da Comissão Permanente de Licitação, todas as decisões referentes a 

este EDITAL poderão ser divulgadas conforme a seguir: 

a) nas reuniões de abertura de invólucros; 

b) no Mural de Publicações da Câmara Municipal de Juruti; 

b) no Portal da Transparência; 

d) por qualquer outro meio que permita a comprovação inequívoca do recebimento 

da comunicação pelas licitantes. 

18. IMPUGNAÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

18.1. Todo cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por 

irregularidade. Qualquer pedido de impugnação deverá ser protocolizado até o 5º 

dia útil antes da data de abertura das propostas de habilitação, de segunda a sexta-

feira, das 8h às 12h, na Sala do Departamento de Licitação na Câmara Municipal de 

Juruti, situada na Rua da Saudade, s/nº - esquina com a Rua Lauro Sodré, bairro 

Centro, na Cidade de Juruti, Estado do Pará, qual deverá ser julgado e respondido 

em até três dias úteis, contados da data do seu recebimento, sem prejuízo da 

faculdade prevista no § 1º do art. 113 da Lei nº 8.666/93. 

18.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o licitante que não 

o fizer até o segundo dia útil antes da data de abertura dos envelopes de habilitação, 

mediante solicitação por escrito e protocolizada no endereço mencionado no item 

anterior. 

18.2.2. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de 

participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela 

pertinente. 

18.3. Eventuais recursos referentes a presente licitação deverão ser interpostos no 

prazo máximo de cinco dias úteis a contar do conhecimento da decisão 

correspondente, em petição escrita dirigida ao Presidente da Câmara Municipal de 

Juruti, no endereço ao norte citado e em horário comercial local. 

18.4. Interposto o recurso, o fato será comunicado às demais licitantes, que poderão 

impugná-lo no prazo máximo de cinco dias úteis, a contar do recebimento da 

impugnação. 

18.5. Recebida(s) a(s) impugnação (ões), ou esgotado o prazo para tanto, a 

Comissão Permanente de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 

cinco dias úteis, ou, no mesmo prazo, submeter o recurso, devidamente instruída e 

respectiva(s) impugnação(ões) a Autoridade Superior, que decidirá em cinco dias 

úteis contados de seu recebimento. 

18.6. Não será conhecido o recurso enviado via fax ou e-mail e ainda interposto fora 

do prazo legal. 

18.7. Será franqueada aos interessados, desde a data do início do prazo para 

interposição de recursos ou impugnações até o seu término, vista ao processo deste 

edital, no Setor de Licitação, no prédio da Câmara Municipal de Juruti, situada Rua 

da Saudade, s/nº - esquina com a Rua Lauro Sodré, bairro Centro, na Cidade de 

Juruti/Pará, de 08:00min às 14:00 min. 

18.8. Os recursos das decisões referentes à habilitação ou inabilitação de licitante e 

Julgamento de Propostas terão efeito suspensivo, podendo a Comissão Permanente 
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de Licitação, motivadamente e se houver interesse para a Câmara Municipal de 

Juruti, atribuir efeito suspensivo aos recursos interpostos contra outras decisões. 

19. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

19.1. As despesas oriundas da presente Licitação estão estimadas no valor total de R$ 

88.007,30 (Oitenta e oito mil e sete reais e trinta centavos), que correrão por conta da 

seguinte dotação orçamentária:  

UNIDADE 

ORÇAMENTÁRIA 
PROJETO/ATIVIDADE 

CLASSIFICAÇÃO 

ECONÔMICA 

CÂMARA 

MUNICIPAL DE 

JURUTI 

01.031.0001 1.001 – Reforma e 

Ampliação de Prédio da Câmara 

Municipal 

Fonte – 100100 

4.4.90.51.00 - Obras e 

Instalações 

19.2. A despesa oriunda do presente contrato atende aos requisitos da Lei 

Complementar n.º 101/2000, na medida em que existe dotação específica para 

acudir a despesa, com saldo orçamentário, há disponibilidade financeira, e esta 

encontra prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias e PPA. 

19.3. A Administração Pública local se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou 

não a totalidade da verba prevista. 

20. DO PREÇO DA OBRA E DE SEU REAJUSTE 

20.1. Os preços relativos ao objeto ora licitados deverão ser expressos em reais, com 

duas casas decimais e o valor global a ser proposto para obra, não poderá ser 

superior ao valor orçado pela Administração. 

20.2. Os preços propostos, vinculados a esta licitação, serão fixos e irreajustáveis 

durante a execução do contrato, entretanto, fica ressalvada a possibilidade de 

alteração dos preços, caso ocorra o desequilíbrio econômico financeiro do contrato, 

conforme disposto no artigo 65, alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/1993. 

20.3. Caso ocorra a variação nos preços, a contratada deverá solicitar formalmente 

à Câmara Municipal o ajuste pretendido, acompanhado de documentos que 

comprovem a procedência do pedido. 

20.4. Em caso de redução nos preços, a contratada fica obrigada a repassar à 

Câmara Municipal o mesmo percentual de redução ocorrido nos preços dos 

serviços. 

21. CONDIÇÕES CONTRATUAIS PRAZO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO  

21.1. As licitantes vencedoras terão o prazo de três dias úteis, contados a partir da 

convocação, para se apresentar e assinar o contrato. 

21.2. Se as licitantes vencedoras não comparecerem, no prazo estipulado no item 

21.1, para assinar os respectivos contratos, reserva-se a Comissão Permanente de 

Licitação o direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições estabelecidas na 

proposta de menor preço, ou revogar este Edital, independentemente das sanções 

previstas neste Edital para a licitante vencedora e da cominação prevista no art. 81 

da Lei nº 8.666/93. 

21.2.1. O disposto no item anterior não se aplica às licitantes remanescentes 

convocadas. 

21.3. Os prazos de execução da obra são os seguintes: 

a) para a execução dos serviços, objeto deste Edital terá duração de 90 (noventa) 

dias contados da assinatura do contrato, e a empresa terá 10 (dez) dias para início 

das obras, contados do recebimento da Ordem de Serviço. 

b) para recebimento provisório pelo responsável por seu 

acompanhamento/fiscalização e/ou Comissão de Vistoria, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos de 

comunicação escrita da conclusão da obra por parte da Contratada; 
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c) para observação/verificação da obra 30 (trinta) dias corridos, contados do 

recebimento provisório; 

d) para recebimento definitivo pela Comissão de Recebimento designada, até 15 

(quinze) dias corridos após o decurso do prazo de observação, nos termos do art. 73, 

I, “b”, da Lei nº 8.666/93, e alterações, considerando esta data como término da 

obra.  

21.4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 

solidez e segurança da obra ou do serviço e dos materiais empregados, nem ético-

profissional, pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos no 

contrato e nas leis pertinentes.  

21.5. O prazo estabelecido no subitem 21.3. “a” poderá ser prorrogado, a juízo da 

Câmara Municipal de Juruti, mediante acordo entre as partes, nos termos do inciso II 

do art. 57 da Lei nº. 8.666/93. 

21.6. A Administração Pública poderá rescindir, a qualquer tempo, os contratos que 

vierem a ser assinados, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, 

sem que assista às contratadas qualquer espécie de direito, nos casos previstos na Lei 

nº 8.666/93 e no contrato a ser firmado entre as partes. 

21.6.1. A rescisão dos contratos, de acordo com o que preceituam os arts. 79 e 80 da 

Lei nº 8.666/93, poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Câmara Municipal de Juruti, nos casos 

enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, 

desde que haja conveniência para a Câmara Municipal; 

c) Judicial, nos termos da legislação processual. 

21.7. A rescisão dos contratos acarretará, independentemente de qualquer 

procedimento judicial ou extrajudicial por parte da Câmara Municipal de Juruti, a 

retenção dos créditos decorrentes do respectivo contrato, limitada ao valor dos 

prejuízos causados, além das sanções previstas neste edital e em lei, até a completa 

indenização dos danos. 

21.8. Será da responsabilidade da contratada o ônus resultante de quaisquer ações, 

demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de 

qualquer de seus empregados, prepostos ou contratados. 

21.9. Obrigam-se também a contratada por quaisquer responsabilidades decorrentes 

de ações judiciais, inclusive trabalhistas, que lhe venham a ser atribuídas por força de 

lei, relacionadas com o cumprimento do presente edital e do contrato que vier a ser 

assinado. 

21.10. A contratada deverá prestar esclarecimentos, à Câmara Municipal de Juruti, 

sobre eventuais atos ou fatos desabonadores noticiados que as envolvam 

independentemente de solicitação. 

21.12. A contratada só poderá divulgar informações acerca da prestação dos 

serviços objeto deste Edital, que envolva o nome da Câmara Municipal de Juruti se 

houver expressa autorização desta. 

21.13. É vedado à contratada caucionar ou utilizar o contrato resultante do presente 

Edital para qualquer operação financeira sem prévia e expressa autorização da 

Câmara Municipal. 

21.14. A contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, as 

condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação. 

21.15. Integrará o contrato a ser firmado, independentemente de transcrição, as 

condições estabelecidas neste edital e em seus anexos, os elementos apresentados 

pela licitante vencedora que tenham servido de base para o julgamento deste edital 

e, quando for o caso, a Proposta de Preços com elas negociados. 
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21.16. O Contrato reger-se-á também pela Orientação Jurisprudencial nº 191/TST-SDI-

I, a que o Licitante se submete e aceita como norma contratual de exclusão de 

responsabilidade solidária ou subsidiária do Município de Juruti/Câmara Municipal 

nas obrigações trabalhistas contraídas pela Licitante, oriundas direta ou 

indiretamente a execução do objeto licitado. 

21.17. O contrato deverá ser assinado digitalmente ou por assinatura manual com 

firma reconhecida e devolvido para a Administração Pública. 

21.18. Para assinatura do Contrato, objeto desta licitação, poderá ser exigido 

da proponente vencedora, o título de garantia contratual, caução 

correspondente à 4% (quatro por cento) do valor do Contrato, no ato da 

assinatura do mesmo, sendo-lhe facultativo prestá-la mediante caução em 

dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, respeitando-se as seguintes 

condições: 

a) Optando a adjudicatária por Fiança Bancária ou Seguro-garantia, fica 

a sua prestação condicionada à aceitação pela administração da instituição 

bancária garantidora. 

b) Os valores das cauções feitas em dinheiro ou documentos que a 

constituem serão devolvidos ou baixados na mesma forma como foram 

prestados mediante solicitação pela licitante. 

c) Os valores das cauções prestadas serão devolvidas à adjudicatária, 

após 60 (sessenta) dias ao recebimento definitivo dos serviços. 

d) A caução e seus reforços responderão pelo inadimplemento das 

condições contratuais pela entrega incompleta dos serviços e pelas eventuais 

multas ou penalidades independentes de quaisquer outros atos legais. 
 

22. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

22.1. A Câmara Municipal de Juruti-PA pagará ao contratado pelo cumprimento da 

integralidade do objeto contratado a importância total de R$_______ (___________), 

preço definido pelo licitante no valor global da proposta. 

22.2. O pagamento será efetuado através de medições parciais, em moeda corrente 

do país, após a expedição do Termo de Recebimento Parcial efetuado pelo 

responsável pela fiscalização do contrato. 

22.3. Para que se dê início ao procedimento de pagamento, o contratado deverá 

entregar à Câmara Municipal de Juruti-PA os seguintes documentos: 

a) nota fiscal / fatura referente à parcela executada / liberada; 

b) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS 

(CRF); 

b) prova de regularidade junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (CND); 

c) Certidão negativa de débito relativo a tributos federais, estaduais e municipais; 

d) Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT. 

22.4. Caso o contratado não cumpra o disposto no que se refere às contribuições e 

regularização perante o INSS ou for apurada alguma divergência nos documentos 

apresentados, a Câmara Municipal de Juruti-PA, de acordo com o art. 31 da Lei 

Federal nº 8.212/91 com a redação dada pela Lei nº 9.711/98, reterá 11% (onze por 

cento) do valor bruto da nota fiscal / fatura de prestação de serviços e recolherá ao 

INSS a importância retida até o dia dois do mês subsequente ao da emissão da 

respectiva nota fiscal / fatura, em nome do contratado. 

22.5. O pagamento será efetuado através de depósito em conta corrente a ser 

indicada por escrito pelo contratado. 

22.6. Caso o contratado não cumpra o disposto no item 22.3 e não for o caso de 

adoção da providência prevista no item 22.4, a Câmara Municipal de Juruti-PA não 
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efetuará o pagamento, não incorrendo em qualquer cominação por atraso de 

pagamento até o regular cumprimento das obrigações pelo contratado. 

22.7. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto pendente 

liquidação de multa ou qualquer obrigação financeira que lhe foi imposta em virtude 

de penalidade ou inadimplência. 

22.8. Não haverá qualquer atualização financeira dos valores a serem pagos entre a 

data de execução das obras e a data de apresentação das notas fiscais / faturas e 

desta até a data de vencimento. 

22.9. O pagamento será efetuado de acordo com o cronograma Físico-financeiro 

da proposta apresentada pela Licitante vencedora no ato da abertura dos 

envelopes, com medição devidamente aceita pela Câmara Municipal de Juruti-PA 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis ao recebimento e aprovação da Nota Fiscal 

correspondente. 

23. FISCALIZAÇÃO 

23.1. A execução dos serviços será acompanhada e obrigatoriamente fiscalizada por 

um representante da Administração, ao qual incumbirá anotar, em registro próprio, 

todas as ocorrências relacionadas à sua execução, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas e defeitos observados. O recebimento, 

aceitação e atesto dos serviços decorrerão necessariamente de verificação efetiva 

de sua execução, nos moldes previstos nos arts. 73 e 76 da Lei 8.666/93. 

24. SANÇÕES 

24.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante 

vencedora, sem justificativa aceita pela Câmara Municipal de Juruti resguardados os 

preceitos legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções: 

a) multa compensatória de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor previsto no 

item 19.1, pela recusa em assinar o contrato, no prazo de dez dias úteis, após 

regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no 

art. 87 da Lei nº 8.666/93; 

b) multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento), calculada sobre o valor do 

serviço em atraso, por dia de inadimplência, até o limite de vinte dias úteis, 

caracterizando inexecução parcial do contrato; 

c) multa compensatória de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor previsto no 

item 19.1, pela inadimplência além do prazo acima referido na alínea anterior, 

caracterizando inexecução total do contrato; 

d) advertência; 

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração Municipal por prazo de até dois anos; 

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 

promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Câmara Municipal 

pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada. 

24.2. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade de 

aplicação de outras previstas na Lei nº 8.666/93, incluída a responsabilização das 

licitantes vencedoras por eventuais perdas e danos causados à Câmara Municipal 

de Juruti; 

24.3. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de dez dias corridos, a contar da 

data do recebimento da comunicação enviada pela Câmara Municipal de Juruti; 

24.4. O valor da multa poderá ser descontado da Fatura ou crédito existente na 

Administração local, em favor das licitantes vencedoras, sendo que, se o valor da 

multa for superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 



    
 

ESTADO DO PARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI 

 

18 

Rua da Saudade, s/nº , Esquina com a Rua Lauro Sodré, bairro Centro - CEP: 68.170-000 – Juruti – Pará. 

24.5. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente 

e por conveniência administrativa, mediante ato devidamente justificado pelo 

Presidente da Câmara Municipal de Juruti. 

24.6. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

24.7. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, será assegurado à licitante 

vencedora o contraditório e a ampla defesa. 

25. DISPOSIÇÕES FINAIS 

25.1. A Câmara Municipal de Juruti poderá cancelar de pleno direito a Nota de 

Empenho que vier a ser emitida em decorrência desta licitação, bem como rescindir 

os respectivos contratos, independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial, desde que motivado o ato e assegurados à licitante vencedora o 

contraditório e a ampla defesa, caso a adjudicação seja anulada, em virtude de 

qualquer dispositivo legal que a autorize, ou quando a licitante vencedora: 

a) for atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que 

comprometam a sua capacidade econômico-financeira; 

b) for envolvida em escândalo público e notório; 

c) quebrar o sigilo profissional; 

d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, informações não divulgadas ao 

público e às quais tenham acesso por força de suas atribuições contratuais, 

contrariando condições estabelecidas pela Câmara Municipal de Juruti. 

25.2. A Comissão Permanente de Licitação poderá, em qualquer fase do processo, 

se julgar necessário, proceder à vistoria das instalações e da aparelhagem disponível 

para a realização dos serviços objeto deste edital. 

25.3. Até a assinatura do respectivo contrato, a licitante vencedora poderá ser 

desclassificada se a Câmara Municipal tiver conhecimento de fato desabonador no 

tocante à habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-

financeira e qualificação técnica, conhecida após o julgamento. 

25.4. Se ocorrer a desclassificação da licitante vencedora por fatos referidos no item 

anterior, a Câmara Municipal de Juruti poderá convocar as licitantes remanescentes 

por ordem de classificação ou revogar este edital. 

25.5. A coordenação dos serviços objeto deste edital e o relacionamento com as 

contratadas são atribuições da Câmara Municipal de Juruti. 

25.6. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fato sigiloso, secreto ou 

reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre 

as licitantes. 

25.7. A Comissão Permanente de Licitação poderá, no interesse da Câmara 

Municipal, relevar omissões puramente formais nos documentos e Propostas 

apresentados pelas licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter 

competitivo deste edital e possam ser sanadas no prazo a ser fixado pela Comissão 

Permanente de Licitação. 

25.8. Se houver indícios de conluio entre as licitantes ou de qualquer outro ato de má-

fé, a Câmara Municipal de Juruti comunicará os fatos verificados à Assessoria 

Jurídica e ao Ministério Público, para as providências devidas. 

25.9. É proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo 

licitatório mediante a utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, 

sujeitando-se o autor às sanções legais e administrativas aplicáveis, conforme dispõe 

o art. 93 da Lei nº 8.666/93. 

25.10. Antes do aviso oficial do resultado deste edital não serão fornecidas, a quem 

quer que seja, quaisquer informações referentes à adjudicação dos contratos ou à 

análise, avaliação ou comparação entre as Propostas. 
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25.11. Qualquer tentativa de uma licitante influenciar a Comissão Permanente de 

Licitação no processo de julgamento das Propostas resultará na sua desclassificação. 

19.12. Mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, este edital será 

anulado se ocorrer ilegalidade em seu processamento e poderá ser revogado, em 

qualquer de suas fases, por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta. 

25.13. A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, sem prejuízo do 

disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93. 

25.14. Antes da data marcada para a abertura dos invólucros com os Documentos 

de Habilitação e as Propostas, a Comissão Permanente de Licitação poderá, por 

motivo de interesse público, por sua iniciativa ou em consequência de solicitações 

de esclarecimentos, alterar este edital e seus anexos, ressalvado que será reaberto o 

prazo inicialmente estabelecido para apresentação dos Documentos e Propostas, 

exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

Propostas. 

25.15. Correrão por conta da Câmara Municipal de Juruti às despesas que incidirem 

sobre a formalização dos contratos, aí incluídas as decorrentes de sua publicação, 

que deverá ser efetivada em extrato, no prazo previsto no parágrafo único do artigo 

61 da Lei 8.666/93. 

25.16. É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, em 

qualquer fase deste processo, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar originalmente dos Documentos de 

Habilitação e de Preços. 

25.17. As questões suscitadas por este edital que não possam ser dirimidas 

administrativamente serão processadas e julgadas no Juízo da Justiça Estadual, 

Comarca de Juruti, Fórum Judiciário de Juruti, com exclusão de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

25.18. Este edital será fornecido pela Câmara Municipal de Juruti, a qualquer 

interessado no Setor de Licitações situado Rua da Saudade, s/nº - esquina com a Rua 

Lauro Sodré, bairro Centro, na Cidade de Juruti, Estado do Pará, mediante protocolo 

de entrega. 

25.19- O Edital poderá ser retirado no site da Câmara Municipal de Juruti 

www.camarajuruti.pa.gov.br, a empresa deverá informar a retirada do mesmo para 

fins de controle e demais procedimento.  

19.20. Esclarecimentos sobre este edital serão prestados pela Comissão Permanente 

de Licitação e poderão ser obtidos até dois dias úteis antes da data da abertura dos 

envelopes com a documentação de habilitação, exclusivamente mediante 

solicitação por escrito, protocolizada de segunda a sexta-feira, no horário de 

08hàs12h na Sala da Comissão Permanente de Licitação situado na Rua da 

Saudade, s/nº - esquina com a Rua Lauro Sodré, bairro Centro, na Cidade de Juruti, 

Estado do Pará. 

19.20.1 Os pedidos de esclarecimentos serão respondidos apenas por escrito, se 

possível pelas mesmas vias, ressalvado que a Câmara Municipal dará conhecimento 

das consultas e respostas às demais licitantes que retiraram o edital. 

 

Juruti-PA, 20 de Janeiro de 2020. 

 

________________________________________ 

JOSÉ ALVES PEREIRA FILHO 

Presidente da CPL/CMJ 
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ANEXO I 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-060101-CMJ 

 

 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA E COPA/COZINHA COM 

ÁREA DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI, 

NOS TERMOS DA TOMADA DE PREÇOS N° 2/2020-

060101-CMJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA 

MUNICIPAL DE JURUTI, E A EMPRESA ______________. 

 

Pelo presente instrumento, a CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI, Pessoa Jurídica de 

Direito Público Interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

______________________, com sede e foro no Município de Juruti, na Rua da Saudade, 

s/nº - esquina com a Rua Lauro Sodré, bairro Centro, na Cidade de Juruti, Estado do 

Pará, “representada” por______________, brasileiro, ___________, portador da Carteira 

de Identidade RG nº ______________________ e do CPF nº ___________________, no uso 

de suas atribuições legais, doravante denominado CONTRATANTE, de outro 

____________________________________, com sede na cidade de ________, Estado do 

_________, situado à __________________________, __________________, nº __________, 

Bairro ____________, CEP: ___________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

_________________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por 

seu _______________ Sr(a). __________________________, brasileiro, _____________, 

portador da Carteira de Identidade nº __________ SSP/____ e do CPF nº 

_________________, residente e domiciliado à __________________, nº ____________, Bairro 

_______________, na cidade de __________, Estado do _________________, resolvem 

firmar a presente Contrato Administrativo decorrente do TOMADA DE PREÇOS Nº 

2/2020-060101– Processo nº 2020060101-CMJ regido pela Lei Federal nº 8.666 de 21 

de junho de 1993, pelo Decreto Federal nº 9.412, de 18/06/2018, e mediante cláusulas 

e condições a seguir enunciadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O objeto do presente Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GABINETE DA 

PRESIDÊNCIA E COPA/COZINHA COM ÁREA DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

JURUTI-PARÁ, conforme especificações contidas nos Anexos desta TOMADA DE 

PREÇOS Nº 2/2020-060101-CMJ (incluindo Memorial Descritivo, Cronograma 

apresentado pela Contratada na sessão de abertura dos envelopes), e nos termos 

da Proposta Comercial apresentada, conforme a Planilha Orçamentária a seguir: 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Na execução do objeto do presente contrato, envidará a CONTRATADA todo o 

empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos 

que lhe forem confiados, obrigando-se ainda a: 

2.1. Providenciar, imediatamente após a assinatura do Contrato e 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 6.496/1977, entregando 
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uma via para os arquivos da Câmara Municipal; o início dos serviços fica 

condicionado com a apresentação desse documento;  

2.2. Afixar as placas nos locais determinados pela fiscalização e nos padrões 

estabelecidos pela Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a 

partir da data do reconhecimento da ordem de início dos serviços, sem as quais não 

será liberada nenhuma medição. A contratada será responsável pelo fornecimento, 

colocação e manutenção de todas as placas de obra; 

2.3. Formalizar a Certidão de Registro de Matrícula – Cadastro Específico do INSS (CEI) 

junto a Receita Federal, no prazo de 30 (trinta) dias a partir do início da obra, 

apresentando à Câmara Municipal o respectivo Alvará; 

2.4. 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 

sejam executadas no canteiro da obra contratada;  

2.5. Manter, durante toda a execução do Contrato, um engenheiro residente 

devidamente credenciado para representar a empresa executora das obras;  

2.6. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessárias no objeto contratado, conforme legislação vigente; na hipótese 

de acréscimo do contrato, a Contratada obriga-se a executá-lo no mesmo nível de 

qualidade e preço apresentados na respectiva proposta de preços;  

2.7. Responder por todo e qualquer dano que causar à Câmara Municipal de Juruti 

ou a terceiros decorrente de ato culposo ou doloso praticado por prepostos, 

empregados ou mandatários seus, ou falhas de equipamentos, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento executado 

pela Câmara Municipal; 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;  

2.8. Executar a obra em conformidade com termos deste edital e seus anexos, não 

podendo alterar o projeto, objeto desta licitação sem a devida autorização prévia, 

por escrito, da Câmara Municipal;  

2.9. Executar os serviços de acordo com as especificações e prazos determinados no 

Projeto Executivo, como também de acordo com o cronograma físico-financeiro. 

Caso esta obrigação não seja cumprida dentro do prazo, a licitante vencedora ficará 

sujeita à mesma multa estabelecida neste edital; 

2.10. Manter a equipe executora dos serviços convenientemente uniformizada e com 

identificação; 

2.11. Propiciar o acesso da fiscalização da Câmara Municipal de Juruti aos locais 

onde serão realizados os serviços, para verificação do efetivo cumprimento das 

condições pactuadas; 

2.12. A atuação da comissão fiscalizadora da Câmara Municipal de Juruti não exime 

a licitante vencedora de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e 

conformidade dos serviços executados; 

2.13. Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira 

qualidade, de acordo com o previsto no Projeto Executivo (plantas, memoriais 

descritivos, caderno de especificações técnicas e planilhas orçamentárias); 

2.14. Prestar manutenção da construção, durante o período de garantia, da seguinte 

forma: 

2.14.1. Iniciar o atendimento em no máximo 1 (um) dia útil, contados da 

comunicação do(s) defeito(s) pela Câmara Municipal; 

2.14.2. Concluir os serviços no prazo máximo determinado pela Câmara Municipal de 

Juruti; 
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2.15. Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de 

manutenção não sejam realizados dentro do prazo, a licitante vencedora ficará 

sujeita à multa estabelecida neste edital; 

2.16. Visando à administração da obra, manter 01 (um) engenheiro residente e 01 

(um) encarregado geral em período integral; 

2.17. Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o 

local tenha condições de uso satisfatório; 

2.18. Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais não aprovados pela 

fiscalização da Câmara Municipal, caso os mesmos não atendam às especificações 

constantes no Projeto Executivo. 

2.19. Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas 

as ferramentas necessárias, ficando responsável por seu transporte e guarda; 

2.20. Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual 

(EPI’s) e coletiva adequados à execução dos serviços e de acordo com as normas 

de segurança vigentes; 

2.21. Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da Câmara Municipal e 

de terceiros, causados por seus funcionários em virtude da execução dos serviços; 

2.22. Executar limpeza geral ao final da execução dos serviços da construção, 

devendo o espaço ser entregue limpo e em perfeitas condições de ocupação e uso; 

2.23. Empregar na execução dos serviços apenas materiais de primeira qualidade, 

que obedeçam às especificações, sob pena de impugnação destes pela 

fiscalização da Câmara Municipal; 

2.24. Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes e das normas técnicas 

vigentes na aplicação dos materiais industrializados e dos de emprego especial, pois 

caberá à licitante vencedora, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os 

ônus decorrentes de sua má aplicação; 

2.25. Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, 

ferramentas ou equipamentos julgados pela Fiscalização da Câmara Municipal de 

Juruti como inadequados à execução dos serviços. 

2.26. Entregar o local objeto desta licitação limpo, sem instalações provisórias e livres 

de entulho ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata 

das unidades. Concluído o objeto contratado, deverá a licitante vencedora 

comunicar o fato, por escrito, à Fiscalização da Câmara Municipal de Juruti, para 

que se possa proceder à vistoria da obra com vistas à sua aceitação provisória. 

Todas as superfícies deverão estar impecavelmente limpas; 

2.27. Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu 

estado original, caso venha, como resultado de suas operações a danificá-los; 

2.28. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de 

acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem 

devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os 

mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a Câmara Municipal de Juruti. 

2.29. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Câmara 

Municipal de Juruti ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, 

sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou 

legais a que estiver sujeita; 

2.30. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação para 

execução exigida na licitação; 

2.31. Outras obrigações constantes da minuta de contrato - Anexo I do edital; 

2.32. A Câmara Municipal de Juruti não aceitará, sob nenhum pretexto, a 

transferência de responsabilidade da licitante vencedora para outras entidades, 

sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros; 
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2.33. Mesmo os serviços subcontratados pela licitante vencedora serão de sua 

inteira responsabilidade, cabendo à mesma o direito de ação de regresso perante 

a empresa contratada para ressarcimento do dano causado; 

2.34. Registrar obrigatoriamente no Diário de Ocorrências: 

I- As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

II- As falhas nos serviços de terceiros não sujeitos à sua ingerência; 

III- As consultas à fiscalização; 

IV- As datas de conclusão no decurso dos trabalhos; 

V- Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

VI- As respostas às interpelações da fiscalização; 

VII- A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou 

serviço; 

VIII- Outros fatos que, a juízo do contratado, devem ser objeto de registro. 

2.35. Manter a guarda e a vigilância da obra/serviços até a lavratura do TERMO DE 

RECEBIMENTO PROVISÓRIO, inexistindo, por parte da CONTRATANTE, qualquer 

responsabilidade por furtos, roubos, extravios ou deteriorações 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Na execução do objeto do presente contrato, caberá a CONTRATANTE: 

3.1. Notificar por escrito à CONTRATADA sobre quaisquer irregularidades encontradas 

na execução dos serviços; 

3.2. Efetuar o pagamento devido, nas condições estabelecidas; 

3.3. Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e 

controle de qualidade dos serviços. 

3.4. designar formalmente, após a assinatura do contrato, um servidor para 

acompanhar e fiscalizar o contrato, nos termos do art. 73, inciso I ou II, da Lei nº. 

8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1. DO VALOR: Fica justado o valor total do presente Contrato em R$ 

________________ (_________________________________________________), em moeda 

corrente do país. 

4.2. DO REAJUSTE: não será admitido reajuste salvo motivo de força maior 

devidamente comprovada de conformidade com a legislação pertinente. 

4.3. CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS A OBSERVAR: 

4.3.1. A CONTRATADA apresentará após a finalização de etapas da obra documento 

fiscal específico acompanhado da planilha de medição, referente aos serviços 

executados. 

4.3.2. A pessoa responsável de supervisionar a obra terá o prazo de até 05 (cinco) 

dias úteis, a contar da apresentação do documento fiscal para aprová-lo ou rejeitá-

lo. O documento fiscal não aprovado pelo mesmo será devolvido à CONTRATADA 

para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, 

contando-se os prazos estabelecidos para pagamento a partir da data de sua 

reapresentação. 

4.3.3. O pagamento será efetuado através de medições parciais, em moeda 

corrente do país, após a expedição do Termo de Recebimento Parcial efetuado pelo 

responsável pela fiscalização do contrato. 

4.3.4. Para que se dê início ao procedimento de pagamento, o contratado deverá 

entregar à Câmara Municipal de Juruti-PA os seguintes documentos: 

a) nota fiscal / fatura referente à parcela executada / liberada; 

b) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS 

(CRF); 

c) prova de regularidade junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (CND); 

d) Certidão negativa de débito relativo a tributos federais, estaduais e municipais; 
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e) Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT. 

4.3.5. Caso o contratado não cumpra o disposto no que se refere às contribuições e 

regularização perante o INSS ou for apurada alguma divergência nos documentos 

apresentados, a Câmara Municipal de Juruti-PA, de acordo com o art. 31 da Lei 

Federal nº 8.212/91 com a redação dada pela Lei nº 9.711/98, reterá 11% (onze por 

cento) do valor bruto da nota fiscal / fatura de prestação de serviços e recolherá ao 

INSS a importância retida até o dia dois do mês subsequente ao da emissão da 

respectiva nota fiscal / fatura, em nome do contratado. 

4.3.6. O pagamento será efetuado, através de depósito em conta corrente a ser 

indicada por escrito pelo contratado. 

4.3.7. Caso o contratado não cumpra o disposto no item 4.3.4 e não for o caso de 

adoção da providência prevista no item 4.3.5, a Câmara Municipal de Juruti-PA não 

efetuará o pagamento, não incorrendo em qualquer cominação por atraso de 

pagamento até o regular cumprimento das obrigações pelo contratado. 

4.3.8. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto pendente 

liquidação de multa ou qualquer obrigação financeira que lhe foi imposta em virtude 

de penalidade ou inadimplência. 

4.3.9. Não haverá qualquer atualização financeira dos valores a serem pagos entre a 

data de execução das obras e a data de apresentação das notas fiscais / faturas e 

desta até a data de vencimento. 

4.3.10. O pagamento será efetuado de acordo com o cronograma Físico-financeiro 

da proposta apresentada pela Licitante vencedora no ato da abertura dos 

envelopes, com medição devidamente aceita pela Câmara Municipal de Juruti-PA 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis ao recebimento e aprovação da Nota Fiscal 

correspondente. 

4.3.11. No preço estipulado na proposta estão incluídos os impostos, taxas, 

emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, e outras de qualquer natureza que 

sejam devidas em decorrência direta ou indireta da execução do objeto contratual. 

Também estão inclusos todos os encargos trabalhistas e previdenciários referente ao 

pessoal de que trata este instrumento, aplicando-se lhe, no que couber, a Orientação 

Jurisprudencial n. 191/TST-SDI-I, a que a CONTRATADA se submete e aceita como 

norma contratual de exclusão de responsabilidade solidária ou subsidiária do 

CONTRATANTE nas obrigações trabalhistas contraídas pela CONTRATADA e oriundas, 

direta ou indiretamente  da execução do objeto do presente contrato. 

4.3.12. A CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou 

em parte, no caso de: 

a) Execução em desacordo com o avençado; 

b) Existência de débito de qualquer natureza com o CONTRATANTE; 

c. Verificação de pendência junto aos órgãos públicos federais, estaduais e 

municipais. 

4.3.13. O pagamento somente poderá ser efetuado após atestada a conformidade 

dos serviços, de acordo com as exigências contratuais. 

4.3.14. Para o pagamento, será feita consulta junto aos órgãos públicos federais, 

estaduais e municipais, para comprovar a situação de regularidade da 

CONTRATADA; 

4.3.15. A CONTRATADA durante toda a execução dos serviços, deverá manter todas 

as condições de qualificação exigidas para a contratação. 

 

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E RECEBIMENTO DA OBRA 

5.1. Os prazos de execução da obra são os seguintes: 

a) para execução dos serviços objeto deste contrato terá duração de 90 (noventa) 

dias contados da assinatura; 
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b) para recebimento provisório pelo responsável por seu 

acompanhamento/fiscalização e/ou Comissão de Vistoria, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos de 

comunicação escrita da conclusão da obra por parte da Contratada; 

c) para observação/verificação da obra 30 (trinta) dias corridos, contados do 

recebimento provisório; 

d) para recebimento definitivo pela Comissão de Recebimento designada, até 15 

(quinze) dias corridos após o decurso do prazo de observação, nos termos do art. 73, 

I, “b”, da Lei nº 8.666/93, e alterações, considerando esta data como término da 

obra.  

5.2. Fica estabelecido o prazo máximo de 10 (dez) dias após o recebimento da 

Ordem de Serviço para início da obra ou etapa da obra, dependendo da 

programação de execução dos serviços que atendam melhor o interesse da 

CONTRATANTE. 

5.3. O prazo de execução deverá ser rigorosamente obedecido. A inobservância do 

prazo estabelecido poderá, a juízo da CONTRATANTE, determinar o seu 

cancelamento, sujeitando-se o CONTRATADO às penalidades previstas neste 

instrumento contratual e lei específica. 

5.4. A execução dos serviços em desacordo com o Memorial Descritivo/Planilha 

Orçamentária, ensejará a sua devolução, não assumindo a CONTRATANTE quaisquer 

despesas ou responsabilidades por falhas na execução dos serviços; 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. As despesas oriundas do presente Contrato correrão à conta da seguinte 

dotação orçamentária:  

UNIDADE 

ORÇAMENTÁRIA 
PROJETO/ATIVIDADE 

CLASSIFICAÇÃO 

ECONÔMICA 

CÂMARA 

MUNICIPAL DE 

JURUTI 

01.031.0001 1.001 – Reforma e 

Ampliação do Prédio da Câmara 

Municipal 

Fonte – 100100 

4.4.90.51.00 - Obras e 

Instalações 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1. A execução dos serviços será acompanhada e obrigatoriamente fiscalizada por 

representante da Câmara Municipal de Juruti, ao qual incumbirá anotar, em registro 

próprio, todas as ocorrências relacionadas à sua execução, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas e defeitos observados. O recebimento, 

aceitação e atesto dos serviços decorrerão necessariamente de verificação efetiva 

de sua execução, nos moldes previstos nos arts. 73 e 76 da Lei 8.666/93. 

a) Fica designado o servidor _______________________, lotado na Câmara Municipal de 

Juruti, para acompanhar e fiscalizar o contrato; 

b) Fica designado o Engenheiro Civil _______________, para acompanhar e fiscalizar a 

execução dos serviços. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 

8.1. O não cumprimento, ou o cumprimento irregular das obrigações assumidas, 

configurando qualquer uma das situações descritas no art. 78 da Lei 8.666/93, 

ensejará a imediata rescisão do presente instrumento. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
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9.1. Descumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações contratuais 

assumidas, ou a infringência dos preceitos legais pertinentes, ensejará a aplicação 

das seguintes sanções: 

a) advertência, por escrito, sempre que forem constatadas falhas de pouca 

gravidade; 

b) multa de até 5% (cinco por cento) do valor total do contrato devidamente 

atualizado, quando deixar de cumprir, no todo ou em parte qualquer das obrigações 

assumidas; 

c)multa de até 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, devidamente 

atualizado, na hipótese de, já tendo a CONTRATADA sofrido punição na forma 

prevista na alínea anterior, vir ela a cometer igual sanção, sem prejuízo da imediata 

rescisão do contrato e aplicação das demais sanções cabíveis; 

d)suspensão temporária, de participar em licitação e impedimento de contratar com 

o CONTRATANTE por até 02 (dois) anos; 

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios quando a CONTRATADA deixar de cumprir as obrigações 

assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-fé. 

9.2. As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos 

que eventualmente detenha a CONTRATADA. 

9.3. As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo quando ficar comprovada 

a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou 

caso fortuito, devida e formalmente justificadas e comprovadas. 

9.4. A sanção será obrigatoriamente registrada no órgão competente e no caso de 

suspensão de licitar, a CONTRATADA será descredenciada por até 02 (dois) anos, 

sem prejuízo das multas previstas neste contrato e das demais comunicações legais. 

9.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos 

serviços advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 

9.6. As penalidades e multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a 

outra, bem como não constitui óbice à rescisão do contrato pela Administração. 

9.7. As multas não têm caráter compensatório e, assim, o pagamento das mesmas 

não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes 

das infrações cometidas. 

9.8. A aplicação das multas aqui referidas independerá de qualquer interpelação, 

notificação ou protesto judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão 

que tiver dado causa à notificação extrajudicial. 

9.9. Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA na ocorrência de pagamento de 

multa pendente. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES 

10.1. O presente Contrato poderá ser alterado por determinação da Administração 

Pública ou por acordo das partes nos casos previstos no art. 65, I e II da Lei n° 

8.666/93, observado o limite estabelecido no parágrafo primeiro, do referido diploma 

legal. 

10.2. Toda alteração ou prorrogação deverá ser procedida por temo aditivo 

atendido ao disposto nos arts. 57 e 65 da Lei nº 8.666/93 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

A execução dos encargos ora estabelecidos será feita com observância das 

disposições da Lei 8.666/93, e em conformidade com as condições estabelecidas 

neste termo, no instrumento convocatório e na proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VIGÊNCIA DO CONTRATO 

12.1. A vigência deste Contrato será de 90 (noventa) dias, contados da assinatura do 

contrato, sendo que a empresa terá 10 (dez) dias para o início da obra, contados a 

partir do recebimento da Ordem de Serviço. 
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12.2. Os prazos somente poderão ser prorrogados através de Termo Aditivo, na 

vigência do Contrato, mediante justificativa. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO CONTROLE 

O CONTRATANTE providenciará, nos prazos legais, a remessa de exemplares do 

presente contrato à Tesouraria e ao Controle Interno da Câmara Municipal de Juruti. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO  

Na hipótese de a CONTRATADA receber valores indevidos, o indébito será apurado 

em moeda corrente na data do recebimento do valor indevido e atualizado pelo 

índice IGPM/FGV, calculado “pró rata temporis”, desde a data da apuração até o 

efetivo recolhimento. 

Parágrafo Único. A quantia recebida indevidamente será descontada dos 

pagamentos devidos à CONTRATADA, devendo a CONTRATANTE notificá-la do 

desconto e apresentar a correspondente memória de cálculo. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICIDADE 

O extrato do contrato será publicado conforme o disposto no art. 61, parágrafo 

único, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e artigos 79 e 188 da Lei Orgânica 

Municipal.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Juruti, Estado do Pará, para dirimir questões 

resultantes ou relativas à aplicação deste Contrato ou execução do ajuste, não 

resolvidos na esfera Administrativa. 
 

E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 04 

(quatro) vias, de igual forma e teor. 
 

Juruti (PA), ___ de ___________ de 2020. 

 

______________________________________ 

CONTRATANTE 

 

______________________________________ 

CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS:  
 
NOME: ______________________________________________ CPF: ____________________  
 
NOME: ______________________________________________ CPF: ____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

ESTADO DO PARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI 

 

28 

Rua da Saudade, s/nº , Esquina com a Rua Lauro Sodré, bairro Centro - CEP: 68.170-000 – Juruti – Pará. 

ANEXO II 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-060101-CMJ 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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ANEXO III 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-060101-CMJ 

 

 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

(Razão social, telefone, endereço, CNPJ) 

 

 

Local, ____de __________________ de 2020. 

 

À  

 

Comissão Permanente de Licitação 

Ref. TOMADA DE PREÇOS 2/2020-060101-CMJ 

 

 

 

Prezados senhores, 

 

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sª nossa proposta de preços 

relativa à execução de serviços de _____________________ 

 

 

O valor global, proposto para a execução dos serviços do objeto é de R$ 

______________________________ 

 

O prazo de execução do objeto é de __________________________________ 

 

O prazo de validade da proposta de preços é de --------- (-------) dias corridos a 

partir da data do recebimento das propostas pela Comissão _________ de licitação 

 

 

Atenciosamente  

 

 

 

Carimbo, nome e assinatura do responsável do órgão legal 

CI ou CIC 
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ANEXO IV 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-060101-CMJ 

PROPONENTE______________________________________________________________________  

 

DATA:  

 

OBRA:_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE B.D.I. 

A) Despesas Indiretas e Lucro                                                                            % 

 

  

  

  

  

  

1. Administração Central % 

2. Garantia + Seguro % 

3. Risco % 

4. Despesas Financeiras % 

5. Lucro % 

B) Tributos                                                                                            % 

 

  

  

  

  

6 
ISSQN (do local da 

Obra) 
% 

7 PIS/PASEP % 

8 CONFINS % 

9 
Contribuição Previdenciária 

obre a Receita Bruta 
                   % 

 
C) 

Valor Final do BDI (Após aplicação da fórmula)                       % 

 

  
BDI =  1+ ( AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)       

(1  -   I) 

NOMENCLATURAS 

AC = Taxa de Rateio da Administração Central; 

DF = Taxa das Despesas Financeiras; 

R   =  Taxa de Risco, Seguro e Garantia do Empreendimento; 

I    = Taxa de Tributos; 

L   = Taxa de Lucro 

 

 

OBS.: PODERÁ SER ADAPTADO À LEGISLAÇÃO VIGENTE 
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ANEXO V 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-060101-CMJ 

 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
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ANEXO VI 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-060101 -CMJ 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de 2020. 

_______________________________________ 

 

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsável da Licitante) 
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ANEXO VII 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-060101-CMJ 

 

 

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE ENCARGOS TRABALHISTAS 

 

 

PROPONENTE: ________________________________________________ DATA:___/___/2020 

 

OBRA: _______________________________________________________________________  

 

RESUMO DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

 

GRUPOS BÁSICOS PORCENTAGEM 

INCRA  

SEBRAE  

SENAI  

SESI  

SALÁRIO ______________  

SEGURO CONTAR ACIDENTES  

F.G.T.S  

INSS  

TOTAL  

SEM CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

LICENÇA PATERNIDADE  

EXAMES MÉDICOS  

AVISO PRÉVIO FALTAS JUSTIFICADAS  

FERIADOS E DIAS SANTIFICADOS  

13 º SALÁRIO  

FÉRIAS  

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO  

TOTAL  

INDENIZATÓRIOS  

INDENIZAÇÃO ADICIONAL  

AVISO PRÉVIO INDENIZADO  

DEPÓSITO POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA  

TOTAL  

AUXILIARES  

INCIDÊNCIA DO GRUPO 1SOBRE O GRUPO 2  

TOTAL  

   

 

 

OBS.: PODERÁ SER ADAPTADA A LEGISLAÇÃO VIGENTE. 
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ANEXO VIII 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-060101-CMJ 

 

TERMO DE REFERÊNCIA – PROJETO BÁSICO 

 

 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E COPA/COZINHA COM ÁREA 

DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI/PARÁ 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: 

Consiste este objeto na REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GABINETE DA 

PRESIDÊNCIA E COPA/COZINHA COM ÁREA DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

JURUTI- BAIRRO CENTRO – ZONA URABANA DO MUNICÍPIO DE JURUTI/PA, 

contemplando todos os elementos necessários para concepção do mesmo, como 

segue: Projeto Arquitetônico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e 

Cronograma Físico- Financeiro.  

 

2. JUSTIFICATIVA: 

A Câmara Municipal de Juruti encontra-se localizada na Rua da Saudade, s/nº 

- Esquina com a Rua Lauro Sodré, bairro Centro, na Cidade de Juruti, Estado do Pará, 

instalada em prédio antigo com estrutura física insuficiente para comportar todos os 

serviços da instituição. A reforma e ampliação de gabinete da presidência e da 

copa/cozinha com área de serviço tem como objeto suprir as necessidades de 

espaços apropriados no Prédio do Poder Legislativo, proporcionando melhoria no 

desenvolvimento dos serviços administrativos e atividades institucionais a que se 

destina. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:   

A contratação na Administração Pública para execução de Serviços e Obras 

de Engenharia deverá obedecer ao disposto na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 

1993, e suas alterações e demais normas pertinentes, considerando que em 18 de 

junho de 2018 foi promulgado o Decreto nº 9.412, o qual atualizou os valores das 

Modalidades de Licitação, esse procedimento enquadra-se na Modalidade de 

TOMADA DE PREÇO. 

 

4.  ESPECIFICAÇÕES: 

4.1. Planilha Analítica dos Serviços a serem Executados no Projeto: 

 Planilha Orçamentária em anexo. 

4.2. Memorial Descritivo: 

Memorial Descritivo em anexo. 

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

Cronograma Físico Financeiro em anexo. 

6. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO: 

A obra será acompanhada e fiscalizada em todas as suas etapas por 

profissional devidamente habilitado nomeado pela contratante. 

7. VALOR ESTIMADO E PAGAMENTO DA OBRA: 

A obra está orçada no valor de R$ 88.007,30 (OITENTA E OITO MIL, SETE REAIS E TRINTA 

CENTAVOS). 
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8. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE: 

 Garantir o pagamento dos serviços à medida em que a obra se 

desenvolver conforme emissão dos Boletins de Medição e de acordo com 

o Cronograma da Obra; 

 Acompanhar e supervisionar a perfeita prestação do serviço contratado, 

garantindo que o mesmo se desenvolva com qualidade e técnica 

necessárias para um melhor desempenho das atividades, na forma da Lei 

8.666/93;  

 Fiscalizar o estrito cumprimento das metas estabelecidas através de 

profissional devidamente habilitado e designado pela Câmara Municipal 

de Juruti. 

9. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

 Atender às exigências legais estabelecidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993 e Lei nº 8833, de 08 de junho de 1994; 

 Manter durante toda a execução da obra as obrigações assumidas; 

 Permitir a Fiscalização da Câmara Municipal de Juruti, a inspeção dos 

serviços contratos em qualquer dia e hora, devendo prestar todas as 

informações e esclarecimentos solicitados. 

10. PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 

O prazo para execução da obra é de 90 (noventa) dias, a partir da assinatura 

do contrato. 

 

 

PROJETO DE ENGENHARIA /PLANTAS BAIXAS 
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ANEXO IX 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-060101-CMJ 

 

MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS GERAIS 

  

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E COPA/COZINHA COM ÁREA 

DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI - BAIRRO CENTRO 

MUNICÍPIO DE JURUTI/PARÁ 
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ANEXO X 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-060101-CMJ 

 

 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE  

EM RELAÇÃO AO ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CF/88 

 

 

..................., inscrita no CNPJ nº.............., por intermédio de seu representante legal, 

Sr.(Sra.)..........................., portadora da Carteira de Identidade nº................ e do CPF 

nº............., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, 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 

(assinalar com “X”, conforme o caso): 

 

(      ) não emprega menor de dezesseis anos. 

 

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

 

 

 

......................... 

(Local e data) 

 

 

....................................... 

(Representante Legal) 
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ANEXO XI 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-060101-CMJ 

 

 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

 

___________________, inscrita no CNPJ sob nº____________, sediada 

______________________________, DECLARA, sob as penas da lei, que se submete às 

exigências da TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-060101-CMJ e que até a presente data 

inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório e 

que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

_________, ____ de ____________ de 2020. 

 

 

_________________________________ 

(nome completo e nº da CI do declarante) 

 

 

 

________________________________ 

(assinatura do declarante) 
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ANEXO XII 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-060101-CMJ 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO  

COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(Apresentar em papel timbrado da empresa) 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação 

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-060101-CMJ 

Proponente: Razão Social 

 

 

_____________________(nome da empresa) _______________, inscrita no CNPJ nº 

_________________ por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) 

_________________ portador (a) da Carteira de identidade nº ___________ e de CPF nº 

DECLARA, participação na licitação TOMADA DE PREÇO Nº _____________, sob as 

sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que: 

a) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, nos termos do 

art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações da Lei Complementar nº 

147/2014. 

b) Tem conhecimento dos artigos 42 e 45 da Lei Complementar 123/2006 e 

alterações, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores 

impeditivas de tal habilitação e que não incide nos impedimentos dos §3º e §4º da 

Lei Complementar nº 123/2006 e alterações da Lei Complementar nº 147/2014,  

 

(Localidade) _______ de ________de ______________ 

____________________________ 

Representante legal 

_______________________________ 

Contador 

 

*Esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes referidos nos itens 

_______ por ocasião do credenciamento e estar devidamente assinada pelo 

contador. 
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ANEXO XIII 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-060101-CMJ 

 

 

 

CARTA-CREDENCIAL  

  

 

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de 2020. 

 

À Comissão de Licitação  

 

 

Prezados Senhores,  

 

 

O abaixo assinado, (inserir o nome completo), carteira de identidade ou 

equivalente para estrangeiro (inserir o número e órgão emissor), na qualidade de 

responsável legal pela Licitante (inserir nome da Licitante), vem, pela presente, 

informar a V. Sas que o senhor (inserir o nome completo), carteira de identidade ou 

equivalente para estrangeiro (inserir o número e órgão emissor), é a pessoa 

designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da 

documentação de habilitação e propostas de preços, para assinar as atas e demais 

documentos e poderes para renunciar prazos recursais a que se referir à licitação em 

epígrafe. 

 

 

      Atenciosamente, 

 

(Nome, RG n° e assinatura do representante legal) 

 

 

Obs.: firma reconhecida do responsável legal 
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ANEXO XIV 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-060101-CMJ 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS  

 

 

 

 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA _________________________________________ 

 

  

  O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), 

representante legalmente constituído da Licitante (inserir o nome da Licitante), 

declara que a mesma recebeu toda a documentação relativa a Concorrência 

Pública supramencionada, do Tomada de Preço em apreço. 

 

 

 

    (inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de 2020. 

 

 

 

    ______________________________________________ 

 (carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsável legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Nome e Assinatura do Representante da Empresa 
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ANEXO XV 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-060101-CMJ 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM O PODER PÚBLICO MUNICIPAL 

 

 

 

 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ______________________________ 

 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

 

 

  

 

_____(nome e qualificação do representante)_____, como representante 

devidamente constituído da empresa _(nome da empresa/CNPJ)________, situada a 

__________________, doravante denominado Licitante, vem por intermédio de seu 

representante ao final assinado, declara que não possui entre os Dirigentes, Gerentes 

e Sócios, pessoa com mandato eletivo ou que seja Servidor da Administração Pública 

do Município de Juruti ou da Câmara Municipal. 

 

Localidade, ___ de _________de _______ 

 

 

 

__ (assinatura)___ 
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ANEXO XVI 

 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-060101-CMJ 

 

 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

 

 

 

À _____(Entidade de Licitação)____ 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.º ___, sediada ___(endereço 

completo)___, tendo examinado o Tomada de Preço, vem apresentar a presente 

proposta para prestação de serviço de _______________ em conformidade com o 

Tomada de Preço mencionado. 

Outrossim, declara que: 

 

a) Está apresentando documentação de habilitação e proposta para ___;  

 

b) Sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para 

sua habilitação no presente processo licitatório, assim como que está ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências. 

 

c) Que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, com os 

documentos devidamente atualizados na forma da legislação vigente, que se 

encontram dentro do Invólucro de nº. 01 – Documentos de Habilitação, em 

conformidade Arts. 27 a 31 da Lei nº. 8666/93, para participação no Tomada de 

Preço nº. ______ 

 

Esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as 

condições do Tomada de Preço. 

 

 

Localidade, ___ de ___ de _____. 

 

 

 

 

_________________________________ 

Representante da empresa 

 

 



    
 

ESTADO DO PARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI 
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ANEXO XVII 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-060101-CMJ 

 

 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

 

OUTORGANTE: QUALIFICAÇÃO (NOME, ENDEREÇO, RAZÃO SOCIAL, ETC.) 

 

OUTORGADO: O REPRESENTANTE DEVIDAMENTE QUALIFICADO 

 

OBJETO: REPRESENTAR A OUTORGANTE NA TOMADA DE PREÇOS 

 

PODERES: Apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de 

abertura de documentos de habilitação e de propostas e assinar as respectivas atas, 

registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar a recurso 

interposto e assinar todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e 

fiel cumprimento do presente mandato. 

 

 

Juruti/PA, _________de ________de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA 

CARGO E NOME. 

 

 

 

 

Observações: se particular, a procuração será elaborada em papel timbrado da 

licitante e assinada por representantes legais ou pessoa devidamente autorizada, 

com firma reconhecida em cartório; será necessário comprovar os poderes do 

outorgante para fazer a delegação acima.  
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