Estado do Pará
Governo Municipal de São Geraldo do Araguaia /PA
Comissão Permanente de Licitação – CPL
CNPJ: 10.249.241/0001-22

Concorrência Pública nº 800002/18-SRP
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 800002/18
A Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia/PA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, sob nº 10.249.241/0001-22, com sede à Av. Vereador Antônio
Nonato Pedrosa nº 324, Setor Alto Bec, Município de São Geraldo do Araguaia, CEP.: 68.570-000, através de seu
Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 034/2018 - GPMSAGA, torna público que
realizará licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA - Tipo Menor Preço Global, em regime de
execução por empreitada por preços unitários, destinada a Contratação de empresa de engenharia para
execução dos serviços de Construção da Orla do Município de São Geraldo do Araguaia, conforme Termo
de Compromisso/Processo: 59553.000995/2017-51, nos termos da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,
atualizada, bem como pelas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos e, em conformidade com a
autorização contida no Processo em epígrafe.
1 – DA AQUISIÇÃO DE EDITAL
O edital poderá ser obtido junto a Comissão Permanente de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal, situada na
Av. Vereador Antônio Nonato Pedrosa nº 324, Setor Alto Bec, Município de São Geraldo do Araguaia, CEP.:
68.570-000, no horário de expediente desta Prefeitura, respectivamente, mediante a apresentação de um CD ou
Pen-drive para gravação do edital e seus anexos.
2 – DA DATA, HORA E LOCAL
DATA:
07/05/2018
HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília)
LOCAL:
Av. Vereador Antônio Nonato Pedrosa nº 324, Setor Alto Bec, Município de São Geraldo do
Araguaia, CEP.: 68.570-000.
3 – DO OBJETO
A presente licitação tem por finalidade a contratação de Empresa para Contratação de empresa de engenharia
para execução dos serviços de Construção da Orla do Município de São Geraldo do Araguaia, conforme
Termo de Compromisso/Processo: 59553.000995/2017-51.
3.1 – Os interessados deverão apresentar um responsável técnico, o qual visitará os locais com um representante da
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, no dia 12/04/2018 às 08:00 horas, a fim de conhecer todos os
fatores que possam influir direta ou indiretamente nos custos de execução, devendo apresentar o respectivo
atestado, a ser emitido pela Secretaria, que será juntado à Documentação de Habilitação, nos termos do inciso III
do art.30, da Lei nº 8666/93, sob pena de inabilitação.
4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1 - As empresas que atendam a todas as exigências constantes neste Edital, e que pertençam ao ramo do objeto
ora licitado, cadastradas no Município de São Geraldo do Araguaia, ou que apresentarem toda a documentação
necessária para o cadastro até o terceiro dia anterior ao fixado para recebimento dos envelopes de habilitação e
proposta.
4.1.1 - A empresa deve assumir inteira responsabilidade pela superveniência de fatos que possam impedir a sua
habilitação na presente licitação e ainda pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados.
4.2 - A empresa deverá colocar no local dos serviços, pessoal, equipe técnica, equipamentos e veículos para a
perfeita execução das obras/serviços.
4.3 - Não será admitida a participação de:
4.3.1 - Empresa em Consórcio;
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4.3.2 - Empresas em recuperação extrajudicial ou judicial, ou cuja falência tenha sido declarada, que se encontram
sob concurso de credores ou em dissolução ou em liquidação;
4.3.3 - Empresas punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração usuária do
Cadastro de Fornecedores do Município de São Geraldo do Araguaia, durante o prazo estabelecido para a
penalidade;
4.3.4 - Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;
4.3.5 - Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e empregados sejam servidores ou dirigentes do órgão licitante,
bem como membro efetivo ou substituto da Comissão Permanente de Licitação;
4.3.6 - Empresas distintas valendo-se de um único representante;
4.3.7 - Associações sob a forma de cooperativas.
4.4 - Não poderão participar, ainda, direta ou indiretamente, da Licitação ou Execução dos serviços:
a) Autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
b) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo, ou da
qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital,
com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou sob contrato;
c) Servidor ou dirigente do Município de São Geraldo do Araguaia.
5 – DO CREDENCIAMENTO
5.3 - Representante da empresa licitante:
5.3.1 - Será admitido no máximo 01 (um) representante para cada licitante e com credencial específica,
apresentada separadamente do envelope nº 1, por ocasião da abertura deste. A credencial não é obrigatória, mas
somente poderá se manifestar durante reuniões e certame, o representante devidamente credenciado.
5.3.2 - Para comprovar a representação legal ou a qualidade de preposto da licitante, o credenciado entregará,
juntamente com seu documento de identidade de fé pública, conforme o caso:
5.3.2.1 - Se procurador, instrumento público ou particular de procuração, com firma reconhecida em cartório, com
poderes específicos para representar a empresa na licitação em todas as suas fases, a iniciar pela apresentação dos
envelopes de documentos e da proposta, e tomar todas e quaisquer providências e decisões referentes a presente
Tomada de Preços, em nome da licitante;
5.3.2.2 - Se representante legal, fotocópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, e suas alterações,
devidamente registrados na Junta Comercial ou no órgão competente, no qual estejam expressos poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, bem como fotocópia autenticada de
identificação pessoal.
6 – DA HABILITAÇÃO
6.1 - Para a habilitação, as empresas interessadas deverão apresentar os documentos a seguir apontados, em
envelope indevassável, separado e distinto das propostas, contendo na parte externa, além da razão social e
endereço da proponente os seguintes dizeres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 800002/18
ENVELOPE N.º 1 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
a) Declaração de que apresentará no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, a ART quitada
referente à execução da obra;
b) Cópia do Certificado de Registro Cadastral – CRC – emitido pela Comissão Permanente de licitação de São
Geraldo do Araguaia - Pa, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas (art. 22, parágrafo 2º da
Lei nº 8.666/93 e suas alterações).
c) Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas à Legislação de Proteção à Criança e ao Adolescente, nos moldes
da IN nº 27/2002, da Secretaria de Inspeção do Trabalho ou Declaração firmada pela proponente nos termos do
Decreto nº 4.358, de 05/09/2002 (conforme modelo constante no ANEXO 3 do presente edital).
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d) As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem postergar a comprovação da regularidade fiscal
para o momento da assinatura do contrato e ter preferência no critério de desempate quando do julgamento das
propostas, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar no envelope
nº 01 a CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO, emitida em até 90 dias da data
da entrega dos envelopes, para comprovação do seu enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte.
6.1.1 - Habilitação Jurídica:
a) Prova de registro Comercial nos casos de empresa individual ou, nos casos de sociedades comerciais, ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e, no caso de sociedade por ações, ata
arquivada da Assembléia da eleição de seus administradores.
No ato constitutivo deverá estar contemplada, dentre os objetivos sociais, a execução de atividades de natureza
semelhante ao objeto de licitação;
b) Inscrição no órgão competente, do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de diretoria em
exercício.
6.1.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista
A regularidade fiscal será comprovada mediante apresentação dos seguintes documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (Atualizado);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatíveis com o objeto da licitação;
c) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal mediante certidão conjunta expedida pela Secretaria da Receita
Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, por
elas administrados, no âmbito de suas competências, pela apresentação da respectiva Certidão Negativa de Débito
ou Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa;
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, da sede do licitante;
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, da sede do licitante;
f) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), expedido pela Caixa
Econômica Federal (CRF);
g) Certidão negativa de débito (CND), junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
6.1.3 - Qualificação Técnica
a) Certidão registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA da região a qual está
vinculada a licitante, comprovando atividade relacionada com o objeto da presente licitação.
b) Comprovação da licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional(is) de
nível superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,
devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s)
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por estes Conselhos, que comprove(m) ter o(s)
profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada, serviços de construção de características
técnicas similares e complexidade tecnológica e operacional iguais ou superiores às de maior relevância técnica do
objeto.
c) Deverá(ão) constar, do(s) atestados(s) de capacidade técnica ou da(s) certidão(ões) emitida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados:
c.1) data de início e término das obras ou serviços;
c.2) local de execução;
c.3) nome do contratante e da pessoa jurídica contratada;
c.4) nome do(s) responsável(is) técnico(s);
c.5) seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA;
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c.6) especificações técnicas dos serviços e os quantitativos executados;
d) Não serão admitidos atestados de empresa subcontratada da licitante.
e) Certidão de Registro da pessoa física dos responsáveis técnicos na entidade profissional competente.
f) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico,
como comprovação de qualificação técnica, todas serão inabilitadas.
g) O profissional (eis) responsável técnico (s) indicado (s) pela proponente para acompanhar a obra, deverá
apresentar Acervo Técnico de execução de fundações profundas, em quantidades relevantes com relação ao
orçado.
h) O profissional (eis) responsável técnico (s) indicado (s) pela proponente para acompanhar a obra, deverá
apresentar Acervo Técnico de execução de concretagem, em quantidade relevantes com relação ao orçado.
6.1.4 - Qualificação Econômica – Financeira
a) Balanço Patrimonial detalhado, assinado por contabilista habilitado e pelo representante legal da empresa, e
demonstrações do último exercício social, exigíveis e apresentados na forma da lei. Em se tratando de S.A.,
balanço patrimonial devidamente registrado (art.289, caput e § 5o, da Lei Federal no 6.404/76). Quando outra
forma societária, balanço acompanhado de cópia do termo de abertura e encerramento do Livro Diário do qual foi
extraído (art. 5o, § 2o, do Decreto-lei no 486/69), autenticado pelo órgão competente do Registro do Comércio.
Deverá apresentar comprovação da boa situação financeira da empresa através da apresentação, em separado, do
cálculo dos seguintes índices econômicos:
Índice
de
Liquidez
Corrente (LC) =
Índice de Liquidez Geral
(LG) =
Grau de Endividamento:
(GE) =

Ativo Circulante
Passivo Circulante
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Patrimônio Líquido

≥ 1,00
≥ 1,00
≤ 0,50

b) A proponente deverá comprovar possuir Capital Social registrado e integralizado, na data marcada para
apresentação das propostas, no valor mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do orçamento estimado da obra. A
comprovação deverá ser efetuada, mediante apresentação de Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial
do Estado.
c) Certidão Negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
6.2 - Forma de Apresentação
6.2.1 - Os documentos indispensáveis à habilitação, retro mencionados, deverão ser apresentados em 01 (uma) via
original, por qualquer dos processos de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da
Administração, ou cópias simples, ou ainda, por publicação em órgão da imprensa oficial. Não serão aceitas cópias
em papel térmico, próprio para uso em aparelho de fac-símile.
6.2.1.1 - Se o licitante optar pela apresentação de cópias simples deverá apresentar, também, no momento da
abertura dos envelopes, os respectivos originais dos documentos para serem confrontados com as cópias simples,
as quais serão autenticadas por membro da Comissão Permanente de Licitação. Após esta conferência e
autenticação, os originais serão devolvidos ao licitante.
6.2.2 - Os documentos relativos à habilitação que não constem data de validade serão considerados válidos num
período máximo de 60 (sessenta) dias a contar da sua data de emissão, ou por período definido por legislação
específica vigente.
7 – DAS PROPOSTAS
7.1 - PREÇOS
7.1.1 – A obra será contratada por empreitada global incluindo fornecimento de mão-de-obra e material conforme
as planilhas de serviços e custos e com o memorial descritivo. O valor será fixo e inalterável pelo prazo de 01(um)
ano, garantindo-se, entretanto, o direito ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na
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hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de conseqüências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
7.1.2 – Os projetos e planilhas orçamentárias (materiais, serviços, quantitativos e preços), apresentados são
orientativos, cabendo à CONTRATADA, antes do inicio dos serviços, analisar e endossar todos os dados,
diretrizes e exequidade destes projetos e planilhas, apontando com antecedência os pontos com que eventualmente
possa discordar, para que a FISCALIZAÇÃO efetue a análise desses pontos em discordância e emita um parecer
indicando a solução que será aplicada.
7.1.3 – Deverão estar incluídos no preço máximo: dissídios coletivos, seguros em geral, encargos de legislação
social, trabalhista, previdenciária, infortúnio do trabalho, hospedagem, locomoções, tributos, administração, lucro
e quaisquer outras despesas necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais à execução do
objeto.
7.1.4 – Fica entendido que os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais, que tem por
objetivo definir o objeto da licitação e do sucessivo contrato, bem como estabelecer os requisitos, condições e
diretrizes técnicas e administrativas para a sua execução técnica, todos os documentos são complementares entre
si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um e se omita em outro será considerado especificado e
válido.
7.1.5 – Deverá ser apresentada carta proposta, em papel timbrado da proponente, assinadas e rubricada pelo
representante legal da empresa, em todas as suas folhas que contemplará, no mínimo, as seguintes condições:
a) preço global para execução dos serviços, com no máximo duas casas decimais após a vírgula;
b) prazo de execução;
c) prazo e condições de garantia, de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses para a obra e para os produtos
empregados na execução da mesma;
d) Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional;
e) Para cada item da planilha do orçamento deverão estar discriminados os custos unitários e totais;
f) Os preços unitários de materiais e serviços utilizados não poderão ser superiores à mediana daqueles constantes
do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, mantido pela Caixa
Econômica Federal. Em condições especiais, devidamente justificadas em Relatório Técnico circunstanciado,
aprovado pela Secretaria Municipal de Obras de São Geraldo do Araguaia, exclusivamente para itens não
disponíveis no SINAPI poderão ser praticados preços específicos, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de
controle internos e externos.
7.2 - VALIDADE DA PROPOSTA
Não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.
7.3 - FORMA DE APRESENTAÇÃO
7.3.1 - A proposta de preços deverá ser entregue em 01 (uma) via, datilografada ou impressa, sem emendas,
rasuras e constituída dos seguintes elementos:
a) Planilha de custos unitários em moeda nacional brasileira e quantidades de acordo com a planilha orçamentária
em anexo;
b) Prazo de execução dos serviços, com período máximo de 12 (doze) meses;
c) Cronograma físico-financeiro com período máximo de 12 (doze) meses;
d) No valor total da proposta deverão estar inclusos todos os custos e despesas, incluindo, ainda, a
responsabilidade pela regularidade referente a todos os encargos sociais, seguros, impostos, taxas, transportes,
deslocamento de seus técnicos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários e inerentes ao cumprimento
integral do objeto deste Edital e seus Anexos, valendo a proposta apresentada como declaração de concordância
das condições deste Edital, inclusive deste item.
7.3.2 – A proposta comercial deverá ser apresentada em invólucro separado, indevassável, em 01 (uma) via
contendo na parte frontal, além da razão social e endereço do licitante, a indicação:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 800002/17
ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA COMERCIAL
8– DA REUNIÃO DA FASE HABILITATÓRIA
Na data e local indicados neste edital, a Comissão Permanente de Licitações e os representantes das empresas
interessadas, reunir-se-ão para a entrega de todos os envelopes (1 e 2) e abertura do invólucro nº 1 – Habilitação,
seguindo as seguintes formalidades:
a) Todos os envelopes serão examinados e rubricados no fecho por todos os presentes;
b) Abertura do invólucro Nº 1, com exame da documentação e aposição das rubricas de todos os presentes;
c) Lavratura da ata circunstanciada, assinada pela Comissão e pelos representantes presentes, onde serão
registradas eventuais impugnações que possam interessar ao julgamento;
d) A Comissão reunir-se-á para o julgamento, realizando quantas sessões se fizerem necessárias;
e) Serão consideradas habilitadas as proponentes que apresentarem todos os documentos em conformidade com as
exigências do edital;
f) Depois de esgotados os prazos recursais e se houver interposição de recurso, após a resposta deste ou ainda, se
houver renúncia expressa de todos os concorrentes, os envelopes das inabilitadas, serão devolvidos intactos e a
seguir, serão abertos os envelopes de Nº 2 – Proposta Comercial;
9– DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1 - Após a abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais, a Comissão os passará a todos os
participantes para que os examine e rubriquem todas as folhas;
9.2 - Após a análise, o julgamento da licitação será realizado em sessão privativa da Comissão, na qual serão
desclassificadas as propostas que não atenderem aos requisitos deste edital ou forem consideradas superfaturadas
ou inexeqüíveis;
9.3 - O julgamento das propostas será realizado de acordo com o tipo menor preço global;
9.4 - Ocorrendo empate, será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006.
a) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
9.4.1 - Ocorrendo empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput do
artigo 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, serão convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipótese dos §§1º e 2º do art.44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória,
para o exercício do mesmo direito;
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor
oferta.
9.5 - O disposto no item 9.4 somente se aplicará quando a melhor proposta inicial não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.
9.6 - Na hipótese de não contratação nos termos previstos no item 9.4, o objeto licitado será adjudicado em favor
da proposta originalmente vencedora do certame.
9.7 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Administração
poderá fixar as licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras
propostas, escoimadas das causas que redundaram na inabilitação ou na desclassificação.
9.8 - Ao término de cada sessão a Comissão lavrará ata específica, a qual deverá ser assinada pelos representantes
legais das licitantes, pela Comissão e Técnicos convidados, quando for o caso.
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10 – DA ADJUDICAÇÃO
Após esgotados os prazos recursais ou após a resposta, no caso de interposição de recursos ou ainda, após a
desistência expressa de todos os participantes, serão adjudicados os itens aos respectivos vencedores.
11 - DA HOMOLOGAÇÃO
11.1 - Em não sendo interposto recurso, o Presidente da CPL encaminhará imediatamente o processo à
homologação, que caberá ao Prefeito Municipal, após a análise de todo procedimento.
11.2 - Em havendo recurso, a PMSAGA, após deliberar sobre o mesmo e fazer a adjudicação do objeto ao
licitante, homologará o processo.
12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1 - As despesas decorrentes do presente Contrato, correção à conta dos recursos abaixo especificados:
Exercício 2018 – 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – 18.122.0506.1030.0000 –
CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO – 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.
Obs: Os preços máximos unitários admitidos nesta licitação são os constantes na planilha orçamentária em anexo.
13 – DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
O Contrato será formalizado na forma do Anexo 2 e nas condições previstas neste Edital.
13.1 – DOS PRAZOS:
13.1.1 - Os serviços deverão ser executados no prazo de 12 (doze) meses, contados a partir do início das obras;
13.1.2 - O prazo para início dos serviços será de até 10 (dez) dias corridos contado do recebimento da Ordem de
Serviço expedida pela SEMOB/PMSAGA; e o da conclusão, o proposto pela contratada, se inferior ao máximo
definido neste instrumento;
13.1.3 - Os prazos previstos no item 13.1.1 e 13.1.2 poderão ser excepcionalmente prorrogados, quando solicitado
pela contratada, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito
pela SEMOB/PMSAGA.
13.1.4 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das
propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da PMSAGA, poderá ser solicitada prorrogação
geral da validade referida a todas as licitantes classificadas, por igual prazo, no mínimo.
13.1.5 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e início da abertura dos envelopes, sem a solicitação
ou a convocação de que tratam o item 13.1.4, as licitantes ficam liberadas dos compromissos assumidos.
13.2 - DA FORMA DE PAGAMENTO
13.2.1 - O pagamento da despesa decorrente do objeto a que se refere a presente licitação será realizado
mensalmente, de acordo com o com o cronograma físico-financeiro apresentado, após medições (vistorias)
realizadas por agentes fiscalizadores desta Prefeitura, em moeda-corrente.
13.2.2 - Os Pagamentos serão até o 30º (trigésimo) dia do mês subseqüente àquele em que foi efetuado o serviço,
mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas e da apresentação da Certidão Negativa de Débito do
INSS, Certificado de Regularidade do FGTS e Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal da sede da
CONTRATADA.
13.2.3- Com Base nas Medições emitidas pela fiscalização a CONTRATADA, encaminhará à CONTRATANTE,
mediante protocolo, a fatura/nota fiscal, à qual deve estar anexada, cópia da respectiva Medição.
13.2.4- Em hipótese alguma serão efetuados pagamentos antecipados ou sem existência da correspondente
Medição.
13.2.5 - Sendo encontrado algum erro na Nota Fiscal expedida, será imediatamente oficiada a empresa contratada
apontando as falhas para que a mesma proceda ao cancelamento da Nota com expedição de outra contemplando os
indicativos corretos.
13.2.6 - A CONTRATANTE poderá descontar dos pagamentos, ou da garantia e de seus eventuais reforços,
importância que, a qualquer título, lhe sejam devidas pela CONTRATADA por força deste Contrato.
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13.2.7 - No caso da execução não estar de acordo com as especificações técnicas e demais exigências fixadas neste
Contrato, a CONTRATANTE fica desde já autorizada a reter o pagamento em sua integralidade até que sejam
processadas as alterações e retificações determinadas, aplicando-se à CONTRATADA a multa prevista.
13.2.8 - Não será efetuado qualquer pagamento à contratada enquanto houver pendência de liquidação da
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência em função dos serviços negociados.
13.2.9 - As últimas faturas/notas fiscais emitidas pela CONTRATADA, somente serão pagas após a emissão do
Termo de Aceitação a que alude à cláusula das garantias do presente Contrato.
Cláusula de rescisão.
13.2.11 - Durante o período de retenção, não correrão juros ou atualizações monetárias de natureza qualquer, sem
prejuízo de outras penalidades previstas neste.
13.2.12 - Somente serão considerados finalizados e possíveis de medição os itens que compõem o edital que
estiverem efetivamente executados e finalizados, não sendo considerados para medição e pagamento os materiais
existentes no local da obra para uso futuro, mesmo que na própria obra.
13.3 - DAS PENALIDADES:
13.3.1 - Caso o vencedor, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município e, será descredenciado do sistema de
cadastramento de fornecedores pelo prazo de 2(dois) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no
contrato e das demais cominações legais.
13.3.2 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema de Registro de Cadastro do Município, e no
caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas
previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.
13.3.3 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas nesta Licitação, erros ou atraso na execução
e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA
as sanções que couberem previstas na Lei nº. 8.666/93:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, no caso de o licitante vencedor não
cumprir rigorosamente as exigências contratuais, salvo se por motivo de força maior definido em Lei, e
reconhecido pela autoridade competente.
c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração,
pelo prazo de até 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto pendurarem os
motivos determinantes da punição ou até que a contratante promova sua reabilitação.
13.3.4 - A sanção de advertência de que trata o subitem 13.3.3, letra “a” poderá ser aplicada nos seguintes casos:
a) descumprimento das determinações necessárias à regularização das falhas ou defeitos observados na execução
dos serviços;
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento normal dos trabalhos da
CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
13.3.5 - Pelo atraso injustificado na execução dos serviços ou pelo descumprimento das notificações para
regularização das falhas apontadas pela CONTRATANTE, a CONTRATADA sujeitar-se-á à multa de mora de
1% (um por cento) ao dia sobre o valor do objeto, sem prejuízo das demais sanções.
13.3.6 - O valor das multas referidas na alínea “b” do subitem 13.3.3 e 13.3.5 poderão ser descontados de
qualquer fatura ou crédito existente na Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia.
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13.3.7 - A penalidade estabelecida na alínea “d”, subitem 13.3.3, será da competência exclusiva do Executivo
Municipal.
14 - DA GARANTIA CONTRATUAL
14.1 - Para garantir o cumprimento das obrigações contratuais, o convocado deverá depositar na Tesouraria da
PMSAGA, antes da assinatura do contrato, importância equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global a ser
pactuado.
14.2 – A Garantia de Execução do Contrato poderá ser prestada em dinheiro, em títulos da dívida pública, em
seguro-garantia ou em fiança bancária.
14.3 – A fiança bancária deverá ser emitida de acordo com o modelo apresentado no Anexo 5 deste Edital, por
estabelecimento sediado ou legalmente representado no Brasil, para ser cumprida e exequível na cidade de Belém,
devendo ter prazo igual ao do contrato.
14.4 – A Garantia de Execução do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente será devolvida à contratada após o
cumprimento integral de todas as obrigações contratuais por ela assumidas e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente.
14.5 – A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia, para corrigir imperfeições na execução do objeto
deste Contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA ou de preposto seu ou,
ainda, para satisfazer qualquer obrigação resultante ou decorrente de suas ações ou omissões.
14.6 – A autorização contida no Subitem anterior é extensiva aos casos de multas aplicadas, depois de esgotado o
prazo recursal.
14.7 – A CONTRATADA se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da garantia que vier a
ser utilizado pela CONTRATANTE.
14.8 – A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de
rescisão por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
14.9 – A garantia será restituída, automaticamente, ou por solicitação, somente após o integral cumprimento de
todas as obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfação de prejuízos causados à
CONTRATANTE e emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços executados.
14.10 – Se, por qualquer razão, for necessária a prorrogação, durante a execução contratual, do prazo de validade
da Garantia de Execução do Contrato, a contratada ficará obrigada a providenciar a renovação da mesma, nos
termos e condições originalmente aprovados pela CPL/PMSAGA.
15 – DA FISCALIZAÇÃO, RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DA OBRA
15.1 - A fiscalização das obras/serviços contratados será exercida diretamente pela contratante ou através de
pessoal por esta designada.
15.2 - Os serviços realizados somente serão recebidos se executados de conformidade com as especificações e
exigências da presente licitação e do contrato correspondente.
15.3 - A contratante fiscalizará e inspecionará os serviços, verificando cumprimento das especificações técnicas,
podendo rejeitá-la, no todo ou em parte, quando estes não obedecerem ou não atenderem ao desejado ou
especificado.
15.4 - A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará na dilatação do prazo de entrega,
salvo expressa concordância da contratante neste sentido.
15.5 - A fiscalização terá poderes, dentre outros, para notificar a contratada, por escrito, sobre as irregularidade ou
falhas que por ventura venham a ser encontradas no decorrer da execução do objeto contratual, podendo exigir a
correção de serviços que julgar inaceitáveis, sem aumento de despesas para o contratante.
15.6 - A ausência de comunicação por parte da contratante, referente as irregularidade ou falhas, não exime a
contratada das responsabilidades determinadas no Contrato e seus anexos.
15.7 - Correrão por conta da contratada todas as despesas e custos decorrentes da não aceitação de qualquer
serviço, no todo ou em parte.
15.8 - A fiscalização dos trabalhos, por parte da contratante não exime a contratada de responsabilidade quanto à
perfeita execução dos serviços contratados.
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15.9 - Somente serão considerados finalizados e possíveis de medição os itens que compõem o edital que
estiverem efetivamente executados e finalizados, não sendo considerados para medição e pagamento os materiais
existentes no local da obra para uso futuro.
16 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS
16.1 - Qualquer cidadão poderá, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis da data fixada para a realização da sessão
pública impugnar este Edital, conforme previsto no art. 41 da Lei 8.666/93.
16.2 - Das decisões proferidas pela Administração, caberá recursos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, de acordo
com o disposto no artigo 109, Lei n.º 8.666/93.
16.3 - Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela licitante.
16.4 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
16.5 - As impugnações, recursos e contra-razões deverão ser entregues no Setor de Licitações da Prefeitura
Municipal de São Geraldo do Araguaia – Av. Vereador Antônio Nonato Pedrosa nº 324, Setor Alto Bec,
Município de São Geraldo do Araguaia, CEP.: 68.570-000.
16 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 - O presente edital e seus anexos são complementares entre si. Qualquer detalhe mencionado em um dos
documentos e omitido no outro, será considerado especificado e válido.
16.2 - Os casos omissos no presente instrumento convocatório serão resolvidos pela Comissão, com fundamento
na Lei 8.666/93 e demais legislações aplicáveis.
16.3 - Caso qualquer dos dias fixados para a realização das sessões públicas desta licitação recaiam em dia que
venha a ser declarado ponto facultativo ou feriado, a reunião será automaticamente transferida para o primeiro dia
útil subseqüente.
16.4 - A empresa vencedora obriga-se a aceitar as supressões ou acréscimo que o contratante realizar até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado.
16.5 - É facultativo a Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada à instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam
constar originalmente da proposta.
16.6 - Todos os documentos emitidos pelo licitante tais como proposta e declarações exigidas neste edital deverão
estar impressas em papel timbrado da empresa, com firma reconhecida em cartório.
16.7 - Poderão ser convidados a colaborar com a Comissão assessores técnicos, profissionais de reconhecida
competência técnica não vinculados, direta e indiretamente, a qualquer dos licitantes.
16.8 - Fica assegurado à Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia o direito de revogar ou anular apresente
licitação nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93.
16.9 - Os licitantes são responsáveis em qualquer época pela fidelidade das informações constantes nos
documentos apresentados.
16.10 - Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente, ou da execução dos serviços, as
pessoas indicadas no artigo 9º e incisos, da Lei 8.666/93.
16.11 - O Foro da Comarca do Município de São Geraldo do Araguaia - Pa é o competente para conhecer e julgar
as questões decorrentes da presente licitação.
17 – DOS ANEXOS AO EDITAL
17.1 – Anexo 1: Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Especificações Técnicas e Desenhos
Técnicos;
17.2 – Anexo 2: Minuta do Contrato;
17.3 – Anexo 3: Modelo de Declaração que não emprega menor;
17.4 – Anexo 4: Modelo de Declaração que cumpre plenamente com os requisitos de habilitação;
17.5 – Anexo 5: Modelo de Carta de Fiança Bancária.
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São Geraldo do Araguaia (Pa), 04 de Abril de 2018.

Fabrício Rosa de Menezes
Presidente da CPL

FABRICIO ROSA DE
MENEZES:7518209
2253

Assinado de forma digital por FABRICIO ROSA
DE MENEZES:75182092253
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
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Dados: 2018.04.04 16:48:45 -03'00'
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 800002/18
ANEXO 2
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N.º _________ / 2014
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA,
ESTADO DO PARÁ, POR MEIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
GERALDO DO ARAGUAIA, COMO
CONTRATANTE,
E
A
______________________________,
COMO CONTRATADA.

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, neste ato
denominado CONTRATANTE, com sede na Av. Vereador Antônio Nonato Pedrosa nº 324, Setor Alto Bec,
inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 10.249.241/0001-22, representado pelo(a) Sr.(a) EDILSON PEREIRA DE
CARVALHO, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa ***, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o n.º ***, com sede à Rua **, neste ato representa por seu sócio administrador senhor **,
inscrito no CPF sob o nº **, e portador da RG sob o nº **, doravante denominada de CONTRATADA, nos
termos da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente Contrato, resultante da
Concorrência Pública nº. 800002/18, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de
Construção da Orla do Município de São Geraldo do Araguaia, conforme Termo de
Compromisso/Processo: 59553.000995/2017-51.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Execução do objeto deverá obedecer rigorosamente às especificações técnicas
dos projetos e do Memorial Descritivo que integram o Edital de Concorrência Pública a que corresponde este
contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do contrato, bem como para
definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este contrato, como se nele
estivessem transcritos, os seguintes documentos:
a) Edital de Concorrência Pública nº 800002/18;
b) Proposta da CONTRATADA;
c) Fotocópia autenticada do Registro e da quitação ou visto no CREA, do Engenheiro e da CONTRATADA.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os documentos referidos no presente item são considerados suficientes para, em
complemento a este contrato, definir a sua extensão e desta forma reger a execução do objeto contratado.
CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR DO CONTRATO
O valor total do presente Contrato é de R$ _________ (______________________ reais), discriminado de
acordo com a Planilha integrante da Proposta de Preços e o Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela
CONTRATADA.
CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto deste Contrato será executado no prazo de 12 (doze) meses, contados a
partir da data da assinatura da ordem de serviço e de acordo com o cronograma apresentado na proposta da
CONTRATADA.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O prazo para início dos serviços será de até 10 (dez) dias corridos contado do
recebimento da Ordem de Serviço expedida pela SEMOB/PMSAGA; e o da conclusão, o proposto pela
contratada, se inferior ao máximo definido neste instrumento.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A Inobservância do prazo estipulado neste Contrato ocasionará a aplicação das
penalidades previstas neste mesmo instrumento.
PARÁGRAFO QUARTO – O prazo contratual poderá ser prorrogado, na forma prevista no art. 57, I, da Lei n.º
8.666/93.
PARÁGRAFO QUINTO – Na contagem dos prazos, é excluído o dia do início e incluído o do vencimento. Os
prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou entidade.
PARÁGRAFO SEXTO – Os prazos de cumprimento das etapas são aqueles constantes dos cronogramas anexos
ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipóteses previstas no §1º do art. 57 da Lei n.º 8.666/93.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Considerando que o contrato de obras é por escopo, o término do prazo não é causa
suficiente para a extinção do ajuste, cabendo ao CONTRATANTE apurar se as razões que inviabilizaram a
execução do objeto, no prazo inicialmente avençado, decorreram de atuação deficiente da CONTRATADA.
PARÁGRAFO OITAVO - O CONTRATADO, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condições deste contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO E DO PAGAMENTO
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços para a execução do objeto deste Contrato, são os apresentados na
proposta da CONTRATADA, devidamente aprovada pela CONTRATANTE, os quais totalizam o valor de R$
**** (***** Reais).
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os preços unitários e globais retro referidos são finais, não se admitindo qualquer
acréscimo, estando incluídos no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os Lucros
da CONTRATADA.
PARÁGRAFO TERCEIRO - As despesas decorrentes da prestação dos serviços correrão à conta dos recursos
consignados no exercício 2018 – 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE –
18.122.0506.1030.0000 – CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO – 4.4.90.51.00 – OBRAS E
INSTALAÇÕES Termo de Compromisso PAC 2 – 07139/2013.
PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento da despesa decorrente do objeto a que se refere a presente licitação
será realizado mensalmente, de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado, após medições
(vistorias) realizadas por agentes fiscalizadores desta Prefeitura, em moeda-corrente.
PARÁGRAFO QUINTO - Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta
corrente bancária, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato.
PARÁGRAFO SEXTO - Os Pagamentos serão até o 30º (trigésimo) dia do mês subseqüente àquele em que foi
efetuado o serviço, mediante apresentação dos documentos listados no parágrafo vigésimo primeiro.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Com Base nas Medições emitidas pela fiscalização a CONTRATADA, encaminhará à
CONTRATANTE, mediante protocolo, a fatura/nota fiscal, à qual deve estar anexada, cópia da respectiva
Medição.
PARÁGRAFO OITAVO - Em hipótese alguma serão efetuados pagamentos antecipados ou sem existência da
correspondente Medição.
PARÁGRAFO NONO - Sendo encontrado algum erro na Nota Fiscal expedida, será imediatamente oficiada a
empresa contratada apontando as falhas para que a mesma proceda ao cancelamento da Nota com expedição de
outra contemplando os indicativos corretos.
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PARÁGRAFO-DÉCIMO - À CONTRATADA fica vedado negociar, efetuar a cobrança ou o desconto da
Duplicata emitida através de rede bancaria ou com terceiros permitindo-se, tão-somente, cobranças em carteira
simples, ou seja, diretamente na CONTRATANTE.
PARÁGRAFO DÉCIMO-PRIMEIRO - A CONTRATANTE poderá descontar dos pagamentos, ou da garantia e
de seus eventuais reforços, importância que, a qualquer título, lhe sejam devidas pela CONTRATADA por força
deste Contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO-SEGUNDO - No caso da execução não estar de acordo com as especificações técnicas
e demais exigências fixadas neste Contrato, a CONTRATANTE fica desde já autorizada a reter o pagamento em
sua integralidade até que sejam processadas as alterações e retificações determinadas, aplicando-se à
CONTRATADA a multa prevista.
PARÁGRAFO DÉCIMO-TERCEIRO - Não será efetuado qualquer pagamento à contratada enquanto houver
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência em função dos
serviços negociados.
PARÁGRAFO DÉCIMO-QUARTO - As últimas faturas/notas fiscais emitidas pela CONTRATADA, somente
serão pagas após a emissão do Termo de Aceitação a que alude à cláusula das garantias do presente Contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO-QUINTO – A cada 30 (trinta) dias fará a CONTRATADA a emissão das faturas dos
serviços realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma físicofinanceiro e obedecido o sistema de medições previsto na CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA.
PARÁGRAFO DÉCIMO-SEXTO – O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do
período de adimplemento de cada parcela.
PARÁGRAFO DÉCIMO-SÉTIMO – Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).
PARÁGRAFO DÉCIMO-OITAVO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da
respectiva reapresentação.
PARÁGRAFO DÉCIMO-NONO – A CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a fatura, o
comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO – O pagamento de serviços executados antes das datas previstas nos cronogramas
(obras adiantadas) dependerá das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO-PRIMEIRO - O pagamento somente será liberado mediante apresentação, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade,
quando for o caso:
a) respectivas medições, faturas e notas fiscais;
b) comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária;
c) comprovante de recolhimento da contribuição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
d) Cópia do documento de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, emitida pelo CREA, a ser apresentado
no caso da realização da primeira medição ou quando houver alteração do profissional responsável.
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal da sede da CONTRATADA.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO-SEGUNDO – Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela
fiscalização, justificando-se nos autos toda e qualquer divergência em relação à estimativa. Somente serão
considerados finalizados e possíveis de medição os itens que compõem o edital que estiverem efetivamente
executados e finalizados, não sendo considerados para medição e pagamento os materiais existentes no local da
obra para uso futuro, mesmo que na própria obra.
CLÁUSULA SEXTA: DO REAJUSTE
Decorrido o prazo de 12(doze) meses da data da apresentação da proposta, poderá o contratado fazer jus ao
reajuste do valor contratual pelo Índice Nacional da Construção Civil - INCC que deverá retratar a variação
efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto, na forma do que dispõe o art.
40, X, da Lei nº 8.666/93 e os arts. 2º e 3º da Lei nº 10.192, de 14/02/2001.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A prorrogação de prazos por culpa exclusiva da CONTRATADA, não enseja
reajuste ou correção.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda não pago.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA GARANTIA DO CONTRATO
Para garantir o cumprimento das obrigações contratuais, o convocado deverá depositar na Tesouraria da
PMSAGA, antes da assinatura do contrato, importância equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global a ser
pactuado.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Garantia de Execução do Contrato poderá ser prestada em dinheiro, em títulos
da dívida pública, em seguro-garantia ou em fiança bancária.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A fiança bancária deverá ser emitida de acordo com o modelo apresentado no
Anexo 5 deste Edital, por estabelecimento sediado ou legalmente representado no Brasil, para ser cumprida e
exequível na cidade de Belém, devendo ter prazo igual ao do contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Se, por qualquer razão, for necessária a prorrogação, durante a execução
contratual, do prazo de validade da Garantia de Execução do Contrato, a contratada ficará obrigada a
providenciar a renovação da mesma, nos termos e condições originalmente aprovados pela CPL/PMSAGA.
PARÁGRAFO QUARTO – A Garantia de Execução do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente será
devolvida à contratada após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais por ela assumidas e,
quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
PARÁGRAFO QUINTO – A Garantia prestada pela CONTRATADA no ato de assinatura deste Contrato, como
elemento assecuratório do cumprimento das obrigações Contratuais será devolvido logo após a plena, perfeita e
correta execução do convencionado.
PARÁGRAFO SEXTO – A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua
liberação.
PARÁGRAFO SÉTIMO – O levantamento da caução contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as
disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo
correspondente, após a aceitação definitiva da obra.
PARÁGRAFO OITAVO – Em caso de rescisão decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a garantia
reverterá integralmente ao CONTRATANTE, que promoverá a cobrança de eventual diferença que venha a ser
apurada entre o importe da caução prestada e o débito verificado.
PARÁGRAFO NONO – Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, o CONTRATANTE se utilizará da
garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possíveis prejuízos que lhe venham a ser causados pela
CONTRATADA, na recomposição das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficará obrigada a reintegrar
o valor da garantia no prazo de 03 (três) dias úteis seguintes à sua notificação.
PARÁGRAFO DÉCIMO – Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor
original será recomposto no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.
CLÁUSULA OITAVA: DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO:
A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, nem poderá subcontratar os
serviços relativos ao seu objeto, sem o expresso consentimento da CONTRATANTE, dado por escrito, sob pena
de rescisão do ajuste.
CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste contrato;
b) fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir, pertinentes à execução
do presente contrato;
c) exercer a fiscalização do contrato;
d) receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas nos PARÁGRAFOS
SEGUNDO E TERCEIRO da CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) conduzir a execução do contrato de acordo com a legislação vigente;
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b) atender todas as especificações constantes do edital, de seus anexos e da proposta;
c) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho;
d) manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições
de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação;
e) tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência da execução dos
trabalhos;
f) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, de qualquer natureza, que
causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste contrato, respondendo por si
e por seus sucessores;
g) prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão de falhas
ou defeitos verificados na execução do objeto, sempre que a ela imputáveis;
h) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;
i) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito à regular execução dos serviços;
j) atender as determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE;
k) se responsabilizar, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias,
trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os
gastos e encargos com material e mão-de-obra necessária à completa realização das obras, até a sua entrega
perfeitamente concluída;
l) obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no que
concerne à despesa da contratação com vínculo empregatício do pessoal a ser empregado na execução das obras,
englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execução dos contratos de trabalho em razão de horário,
condição ou demais peculiaridades;
m) se responsabilizar integralmente pela iluminação, instalações e despesas delas provenientes, e equipamentos
acessórios necessários à fiel execução das obras contratadas;
n) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem guardar
conformidade com as especificações dos Projetos Básico e Executivo, com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas – ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE.
o) se responsabilizar durante todo o prazo de execução dos serviços pelo cumprimento das Normas de Segurança
e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e demais
legislações aplicáveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as máquinas, equipamentos,
aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execução de obras ou serviços ou em decorrência deles.
p) observar na execução das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.º 5.296, de 02.12.04 e a NBR 9050.
q) manter constante e permanentemente vigilância sobre os serviços e as obras executados, bem como sobre os
equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente
venham a ocorrer até a Aceitação Definitiva das Obras.
r) proceder à matrícula da obra junto ao INSS, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do
contrato, sendo o cumprimento desta obrigação condição para a liberação dos pagamentos.
r) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrão a ser fornecido pela
fiscalização, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodação da fiscalização do CONTRATANTE,
quando necessário.
s) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando todos os elementos físicos
executados, cotados planialtimetricamente, durante a execução dos serviços e, ainda, a CND do INSS relativo à
obra.
t) obriga-se a apresentar, a cada 3 (três) meses, prova de que:
t.1) está pagando os salários até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida
no Estatuto, no último caso;
t.2) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social dos empregados vinculados à obra; e
t.3) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos.
u-) registrar todos os seus empregados, previamente, junto à Fiscalização do CONTRATANTE, através de
listagem escrita constando nome completo, número do documento de identidade e profissão/função.
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v-) registrar o Contrato e a Anotação de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia – CREA/PA, na forma da legislação pertinente.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA
As obras objeto deste contrato serão executadas sob a direção e responsabilidade técnica do(a) Engenheiro(a)
_________________________, que fica autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relações com o
CONTRATANTE.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA se obriga a manter o(a) engenheiro(a) acima indicado(a) como
Responsável Técnico na direção dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituição do Responsável
Técnico poderá ser feita por outro de igual lastro de experiência e capacidade, cuja aceitação ficará a exclusivo
critério do CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O Engenheiro responsável técnico pela obra deverá acompanhar a execução da
mesma, realizando visitas periódicas bem como expedindo os relatórios técnicos necessários para subsidiar a
fiscalização da CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: DA FISCALIZAÇÃO
O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas e condições avençadas, nos termos do
instrumento convocatório, do cronograma físico-financeiro e da legislação vigente, respondendo o inadimplente
pelas conseqüências da inexecução total ou parcial.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A fiscalização da execução das obras caberá à equipe técnica da
SEMOB/PMSAGA. A CONTRATANTE indicara um técnico – Fiscal, que será o interlocutor de todos os
contatos com a CONTRATADA, bem como o agente fiscalizador do desenvolvimento dos trabalhos, estando à
disposição da CONTRATADA para fornecer as informações e documentação técnica que forem necessárias para
o desenvolvimento dos serviços.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos
e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhe fornecer todos os
dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados
necessários ao desempenho de suas atividades.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Ao nível de acompanhamento, deverão ser procedidas reuniões periódicas na
medida em que as necessidades do desenvolvimento dos trabalhos assim exigirem.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O Fiscal do contrato terá acesso a todos os locais onde os serviços se realizarem e
plenos poderes para praticar atos, nos limites do presente CONTRATO, que se destinem a acautelar e preservar
todos e quaisquer direito da PMSAGA, tais como:
a) fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, sendo-lhe lícito impugnar a execução dos
serviços considerados imperfeitos, rejeitar serviços que, mesmo concluídos, apresentem defeitos, determinando
correções ou retificações adequadas;
b) Proceder à verificação e à aprovação dos documentos de medição dos serviços, tendo em vista o cumprimento
do cronograma físico e financeiro;
c) Sustar o pagamento de quaisquer faturas da CONTRATADA, no caso de inobservância de disposição contida
neste CONTRATO, até a regularização da situação. Tal procedimento será comunicado por escrito à
CONTRATADA, sem perda do direito de aplicação das demais sanções previstas neste CONTRATO;
d) Os pagamentos sustados serão efetuados tão logo a situação seja regularizada pela CONTRATADA.
e) Expedir Termos de Recebimento Provisório e Definitivo de Obras.
PARÁGRAFO QUARTO - O acompanhamento da execução ou sua fiscalização pela CONTRATANTE, não
exclui ou reduz responsabilidade da CONTRATADA, em obedecer às especificações e demais normas técnicas
para a perfeita realização do objeto contratual.
PARÁGRAFO QUINTO – A instituição e a atuação da fiscalização pelo CONTRATANTE não exime a
CONTRATADA de manter fiscalização própria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execução das obras,
de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas à Fiscalização todas as divergências ou
dúvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido
esclarecimento.
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PARÁGRAFO SEXTO – O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados.
PARÁGRAFO SÉTIMO – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da
CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes.
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: DA RESPONSABILIDADE
A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa
ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou
pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caberá à CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao prêmio do
Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o pagamento, de toda e qualquer
fatura, à apresentação da apólice de seguro em vigor.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA manterá na forma da lei, seguro total obrigatório contra
acidentes de trabalho, correndo exclusivamente às suas expensas quaisquer despesas não cobertas pela respectiva
apólice.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Correrão por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as
consequências que advierem de:
a) sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus empregados e prepostos;
b) imperfeição ou insegurança nas obras e/ou nos serviços;
c) falta de solidez das obras e/ou serviços executados, mesmo verificada após o termino deste contrato;
d) violação do direito de propriedade industrial;
e) furto, perda, roubo, deterioração, ou avaria dos maquinários, equipamentos e materiais utilizados na execução
de obras e/ou serviços;
f) ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir às obras e aos serviços;
g) esbulho possessório;
h) infiltrações de qualquer espécie ou natureza;
i) prejuízos causados à propriedade de terceiros.
PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de
acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato,
podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos como
condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA é responsável, direta e exclusivamente, pela execução do objeto
deste Contrato e, consequentemente responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na
execução dele venha, direta e indiretamente a provocar ou causar para CONTRATANTE, ou para terceiros.
PARÁGRAFO SEXTO - A CONTRATADA é responsável pela análise e estudo de todos os documentos
fornecidos pela CONTRATANTE, para a execução dos serviços, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a
alegação de ignorância, defeito ou insuficiência de tais documentos.
PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA é, também, responsável por quaisquer diferenças, erros ou
omissões nos Projetos e Desenhos que lhe forem fornecidos ainda que relativos à quantidade.
PARÁGRAFO OITAVO - Não existirá qualquer vínculo Contratual entre eventuais subcontratadas e a
CONTRATANTE, perante a qual a única responsável pelo cumprimento deste Contrato será sempre a
CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA: DO DIÁRIO DE OBRAS
A CONTRATADA fornecerá e manterá, no local da obra, um DIÁRIO DE OBRAS, com todas as folhas
devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalização, no qual serão obrigatoriamente
registrados:
I – pela CONTRATADA:
a) as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
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b) as falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas a sua ingerência;
c) as consultas à Fiscalização;
d) as datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;
f) as respostas às interpelações da Fiscalização;
g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;
h) outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;
II – Pela Fiscalização:
a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;
b) o juízo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificações, prazos e cronogramas;
c) as observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA;
d) as respostas às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA;
e) as restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;
f) a determinação de providências para o cumprimento do projeto e especificações;
g) outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalização.
PARÁGRAFO ÚNICO: Ao final da obra, o Diário referido será de propriedade do CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA: DO REGIME DE EXECUÇÃO
A execução das obras objeto do presente contrato obedecerá ao Projeto Básico e ao Projeto Executivo aprovados.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA: DO CRONOGRAMA
O programa mínimo de progressão dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecerá à previsão das etapas
mensais constantes do Cronograma Físico-Financeiro (Anexo).
CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA: DAS MEDIÇÕES
A CONTRATADA deverá apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de Início,
como uma das condições para emissão da primeira medição:
a) O Plano de Segurança no Trabalho a ser implementado na execução dos serviços, com base nas características
das obras a serem executadas e os riscos inerentes;
b) O visto do CREA-PA, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As medições serão efetuadas de acordo com o avanço físico real dos serviços,
devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela FISCALIZAÇÃO
DA OBRA, justificando-se eventual divergência. As medições serão feitas ao final de cada mês pela fiscalização,
observados os critérios de qualidade e de acordo com as regras aplicáveis à Fiscalização.
PARÁGRAFO SEGUNDO – As medições dos serviços corresponderão àqueles efetivamente realizados e seu
perfeito cumprimento, consoante o regime de execução por preço unitário adotado, cabendo à fiscalização efetuar
os levantamentos dos serviços executados. Será elaborada memória de cálculo das medições (elaboração dos
croquis de cálculo das quantidades medidas) com identificação dos locais da sua realização.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A FISCALIZAÇÃO, no prazo de até 08 (oito) dias úteis, após a medição,
entregará à CONTRATADA o cálculo da medição, para fins de faturamento.
CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA: DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DA OBRA
Após concluída, a obra será recebida provisoriamente, mediante termo circunstanciado assinado pelo responsável
por seu acompanhamento e fiscalização, assim como pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita
do contratado.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de recusa de aceitação, por não atendimento às exigências do
CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar as obras, passando a contar os prazos para pagamento e
demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitação.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O objeto do presente contrato será recebido provisoriamente, mediante
apresentação da Certidão Negativa de Débito (CND) junto ao INSS; a comprovação de regularidade fiscal em
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relação aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato; e do Certificado de Regularidade da
Situação Fiscal junto ao FGTS, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA, após
parecer circunstanciado de comissão ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovação pela
Fiscalização, que deverão ser entregues em original, no formato e apresentação definidos pelo CONTRATANTE,
sem qualquer ônus adicional para este;
PARÁGRAFO TERCEIRO – O objeto do presente contrato será recebido definitivamente, em prazo não
superior a 90 (noventa) dias, após parecer circunstanciado da Fiscalização da Obra e do Contrato depois de
decorrido o prazo de observação e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.
PARÁGRAFO QUARTO - Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA deverá
tomar as seguintes providências;
a) testar todos os equipamentos e instalações;
b) revisar todos os acabamentos;
c) proceder à ligação definitiva de todas as instalações, devidamente oficializadas;
d) corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento da
obra/serviços executados;
e) apresentar a quitação das obrigações trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra, inclusive
quanto às Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;
f) apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo à obra/serviços.
PARÁGRAFO QUINTO – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela
solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
PARÁGRAFO SEXTO – Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela
CONTRATADA para a execução dos serviços e obras contratados serão de propriedade do CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA-NONA - GARANTIA TÉCNICA E REPARAÇÕES
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Após o recebimento de o objeto Contratual por parte da CONTRATANTE, a
empresa CONTRATADA ficará, ainda, responsável pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, por quaisquer
defeitos, ainda que resultante dos materiais empregados, quer sejam eles de natureza técnica ou operacional,
obrigando-se, às suas expensas, a reparações e/ou substituições que se fizerem necessárias para o perfeito
cumprimento do Contratado.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Se a CONTRATADA não executar os reparos e/ou substituições nos prazos que lhe
forem determinados pela CONTRATANTE, esta, se assim lhe convier, poderá mandar executá-los por conta e
risco daquela, por outras empresas, cobrando-lhe os respectivos encargos.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA fica obrigada, pelo período de cinco (05) anos contados a partir
do recebimento da obra a reparar às suas custas, qualquer defeito, quando decorrer de falha técnica devidamente
comprovado na execução dos serviços, sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados,
conforme preceitua o artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro, a pintura, por três (03) anos, salvo pelo mau uso,
comprovado, das instalações.
PARÁGRAFO QUARTO – Na hipótese da CONTRATADA deixar de prestar a assistência referida, quando
solicitada e a CONTRATANTE, tiver que se valer de serviços de terceiros, aquela incidirá em multa na ordem de
20 (vinte) por cento do valor referente aos serviços prestados sem prejuízos do disposto nas cláusulas anteriores.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA FORÇA MAIOR
Os motivos de força maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do contrato
deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em ocorrências não
comunicadas e não aceitas pela Fiscalização, nas épocas oportunas.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os motivos de força maior poderão autorizar a suspensão da execução do contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA: DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
É facultado ao CONTRATANTE suspender a execução do contrato e a contagem dos prazos, devidamente
justificado, na forma do disposto no artigo 78, XIV da Lei 8.666/93.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEGUNDA: DA RESCISÃO DO CONTRATO
O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela inexecução total ou
parcial de suas cláusulas e condições, nos termos dos artigos 77 e seguintes, da Lei n.º 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo administrativo, assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório e à prévia e ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação
judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em Diário Oficial.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Além das demais sanções administrativas cabíveis, ficará a CONTRATADA
sujeita à multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o saldo reajustado dos serviços não executados, sem
prejuízo da retenção de créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.
PARÁGRAFO QUARTO – Rescindido o contrato, a Administração assumirá imediatamente o seu objeto no
local e no estado em que a sua execução se encontrar.
PARÁGRAFO QUINTO – Decretada a rescisão por culpa da CONTRATADA, a mesma somente terá direito ao
recebimento das faturas relativas às obras executadas até a data da rescisão e apenas daquelas que estiverem em
condições de aceitação.
PARÁGRAFO SEXTO – Decretada a extinção do contrato sem que caiba culpa à CONTRATADA, a mesma
será ressarcida dos prejuízos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:
a) devolução da garantia;
b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) pagamento do custo de desmobilização, caso haja.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-TERCEIRA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES
A recusa em assinar o presente contrato no prazo estipulado no Edital, bem como a inexecução, total ou parcial
do contrato, a execução imperfeita, a mora na execução, ou qualquer impedimento ou infração contratual da
CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber e garantida a defesa prévia, ficará
sujeita às seguintes sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, no caso de o licitante vencedor não
cumprir rigorosamente as exigências contratuais, salvo se por motivo de força maior definido em Lei, e
reconhecido pela autoridade competente;
c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública do
Município de São Geraldo do Araguaia, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública do Município de São Geraldo
do Araguaia, conforme inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A sanção prevista na alínea b desta Cláusula poderá ser aplicada cumulativamente
a outra.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do
contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.
PARÁGRAFO QUARTO – A multa administrativa prevista na alínea b não tem caráter compensatório, não
eximindo a CONTRATADA do pagamento por perdas e danos em relação às infrações cometidas.
PARÁGRAFO QUINTO – A aplicação da sanção prevista na alínea d é de competência exclusiva do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, devendo ser precedida de defesa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias.
PARÁGRAFO SEXTO – O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a
natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Será remetida à Secretaria de Administração, cópia do ato que aplicar qualquer
penalidade ou da decisão final do recurso interposto pela CONTRATADA, a fim de que seja averbada a
penalização no Registro Cadastral.
PARÁGRAFO OITAVO – O valor da multa aplicada também poderá ser pago quando do recebimento da fatura.
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PARÁGRAFO NONO – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA antes da comprovação do
recolhimento da multa ou da prova de sua relevação por ato da Administração, bem como antes da recomposição
do valor original da garantia, que tenha sido descontado em virtude de multa imposta.
PARÁGRAFO DÉCIMO – Nos casos em que o valor da multa for descontado de caução que tenha sido prestada,
o valor desta deverá ser recomposto no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão
administrativa do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO-PRIMEIRO – Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente.
PARÁGRAFO DÉCIMO-SEGUNDO – O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais
sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a
incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo não atendido, sem prejuízo da possibilidade de rescisão
unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.
PARÁGRAFO DÉCIMO-TERCEIRO – A aplicação de qualquer sanção administrativa prevista neste item
deverá observar os princípios da ampla e prévia defesa, contraditório e proporcionalidade.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUARTA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO
As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as perdas e danos
ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando superiores à garantia prestada ou aos créditos
que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que não comportarem cobrança amigável, serão
cobrados judicialmente.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o
que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena
convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor
em litígio.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUINTA: FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO
Nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação, poderá ocorrer, a critério do CONTRATANTE e desde que
mantidas as condições de habilitação e qualificação técnica, econômica e financeira exigidas no edital, a subrogação, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa jurídica empresária resultante da alteração
social;
CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEXTA: DA EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO
Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da CONTRATADA, a
impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor, administrativamente, exceção de inadimplemento, como
fundamento para a interrupção unilateral do serviço.
PARÁGRAFO ÚNICO – A suspensão do contrato, a que se refere o art. 78, XV, da Lei n.º 8.666/93, se não for
objeto de prévia autorização da Administração, de forma a não prejudicar a continuidade dos serviços públicos,
deverá ser requerida judicialmente, mediante demonstração dos riscos decorrentes da continuidade da execução
do contrato, sendo vedada a sua suspensão por decisão unilateral da CONTRATADA.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-SÉTIMA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO
Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias no Diário
Oficial da União, devendo ser encaminhado ao Tribunal de Contas dos Municípios, para conhecimento, cópia
autenticada do contrato até o quinto dia útil seguinte ao da sua assinatura.
PARÁGRAFO ÚNICO – O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, objeto,
prazo, número do empenho e fundamento do ato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-OITAVA - DISPOSIÇÕES GERAIS
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – a Empresa CONTRATADA deverá iniciar os serviços tão logo seja assinada a
Ordem de Serviço decorrente deste Contrato, obrigando-se a providenciar imediatamente o respectivo Alvará
junto ao Município.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá providenciar a matrícula CEI da obra junto ao INSS, no
inicio das atividades, de acordo com a Instrução Normativa Nº 03 de 15/07/2005, recolhendo os devidos
encargos trabalhistas para aquela inscrição, e ao término da obra providenciar o habite-se e o encerramento de
matrícula de obra de construção civil do INSS.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA deverá manter no local da obra o Diário de Obra, no mínimo
em 02 vias, sendo que uma via deverá ser entregue à Fiscalização da Prefeitura Municipal de São Geraldo do
Araguaia, a cada período de 30 dias.
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA deverá providenciar a devida Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) referente à execução da obra, no prazo máximo de 05 (cinco) dias da assinatura do presente
contrato, relativo à obra, onde deverá constar o nome e o numero da Carteira junto ao CREA do Eng.º Civil
Responsável pela gerência dos serviços, bem como ART dos Engenheiros Responsáveis pela condução da obra,
devendo ser entregue no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia.
PARÁGRAFO QUINTO – A CONTRATANTE reserva-se no direito de paralisar ou suspender a qualquer
tempo a execução dos serviços Contratados mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já executados.
PARÁGRAFO SEXTO – A CONTRATANTE reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e qualquer serviço
que não atender às especificações, ou que sejam considerados inadequados pela fiscalização.
PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a Terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução dos serviços
Contratados, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possam surgir em decorrência dos
mesmos.
PARÁGRAFO OITAVO – A CONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e seus
auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação Trabalhista, Previdência Social, Seguro de Acidente
do Trabalho ou quaisquer outros encargos previsto em lei, em especial no que diz respeito às normas de
segurança do Trabalho, prevista na Legislação Federal (Portaria 3.214, de 08-07-78, do Ministério do Trabalho),
sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte a CONTRATANTE ou rescisão
Contratual com a aplicação das sanções cabíveis.
PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA, uma vez iniciada os serviços somente poderá retirar equipamentos
da obra e constante de sua proposta mediante prévia solicitação e aprovação expressa da CONTRATANTE.
PARÁGRAFO DÉCIMO - Caso a CONTRATADA tenha sua sede em outro município a mesma terá o prazo
máximo de 15 (quinze) dias contados da assinatura do Contrato, para instalação no local da obra de apoio
necessário para a boa execução da obra.
PARÁGRAFO DÉCIMO-PRIMEIRO – A CONTRATADA, por imperativo de ordem e segurança, obriga-se a
promover a sinalização da obra colocando no local dos trabalhos a partir do dia em que estes forem iniciados,
placas, tapumes e placas indicativas da obra, de acordo com o texto e padrão a ser apresentado a
CONTRATANTE para prévia aprovação, bem como prover de segurança a obra até o recebimento da mesma
sem ônus algum para a CONTRATANTE.
PARÁGRAFO DÉCIMO-SEGUNDO - Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei 8.666/93 que
regulamenta as licitações e Contratações promovidas pela administração Pública.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-NONA: DO FORO DE ELEIÇÃO
Fica eleito o foro da Cidade de São Geraldo do Araguaia - PA, para dirimir qualquer litígio decorrente do
presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as
partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em
presença das testemunhas abaixo firmadas.
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São Geraldo do Araguaia-PA, ___ de _______ 2018.

____________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
CNPJ Nº 10.249.241/0001-22
CONTRATANTE

_____________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

TESTEMUNHAS :
NOME : _______________________________
CPF : _____________________________
NOME : _______________________________
CPF : __________________________________
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 800002/18
ANEXO 3

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PREVISTO NO INCISO XXXIII, ART.
7° DA CF E ART. 27, INCISO V DA LEI 8.666/93

____(NOME DA EMPRESA)_____, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o
n°______________, com sede administrativa no ____________, DECLARA, para fins do disposto no
inciso XXXIII, art. 7° da CF e inciso V, art. 27 da Lei 8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não utiliza mão-de-obra de menor de dezesseis,
salvo maior de quatorze anos na condição de aprendiz.
Ressalva: caso não empregue menores de quatorze anos na condição de aprendiz (

).

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

(Local), ____ de ____________ de 2018.

____________________________________________________
(representante legal da licitante com firma reconhecida em Cartório)
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 800002/18
ANEXO 4

M O D E L O D E DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DA
HABILITAÇÃO
DECLARAÇÃO
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., inscrita no CNPJ
n.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., portador(a) da Carteira de Identidade nº. . . . . . . . . . . e do CPF nº. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., DECLARA, para fins de habilitação na Concorrência Pública nº. Nº
800002/18, em cumprimento ao inciso VII do Art. 4º da Lei 10.520/2002, que cumprem plenamente os requisitos
de habilitação exigidos no edital em referencia.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(data)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(representante legal)
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº Nº 800002/18
ANEXO 5
MODELO CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA
À
Comissão Permanente de Licitação/PMC
Edital nº 800002/18 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Banco: _____________________________________________
Carta de Fiança: Valor R$ ______________________________
Pela
presente,
o
Banco
_________________________,
com
sede
na
Rua
_________________________nº ____, na cidade de ___________________________, Estado de
_________________, por seus representantes infra-assinados, declara ser FIADOR e principal pagador,
com renúncia dos benefícios estatuídos no artigo 827 do Código Civil, da empresa
_________________________________, sediada na Rua _______________________no _________, na
cidade de _________________________ , Estado de _________________ até o limite de R$
____________ ( ) , para efeito de Garantia de Execução do Contrato, de que trata o Edital de
Concorrência Pública nº 800002/18.
Este Banco se obriga, obedecendo ao limite acima especificado, a atender, dentro de 24 (vinte e quatro)
horas, às reposições de qualquer pagamento coberto pela garantia, desde que exigida pelo
________.
Obriga-se este Banco, ainda, ao pagamento de despesas judiciais ou não, na hipótese de ser a Prefeitura
Municipal de Curralinho compelida a ingressar em juízo para demandar o cumprimento de qualquer
obrigação assumida por nossa afiançada.
Declaramos, outrossim, que será retratável a fiança, na hipótese de a afiançada depositar ou pagar o
valor da garantia pela presente Carta de Fiança bancária ou por nova carta de fiança que seja aceita
pela Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia.
Atestamos que a presente fiança está devidamente contabilizada no livro nº________ (ou outro registro
deste Banco) e, por isso, é boa, firme e aplicável, em especial à legislação bancária.
Os signatários desta estão autorizados a prestar fiança desta natureza por força do disposto no artigo
_________ dos estatutos do Banco, publicados em _________, no Diário Oficial da União, tendo sido
(eleitos ou designados) pela Assembléia __________________, realizada em ____/___/___.
A presente fiança só perderá o seu valor se notificado por este Banco, 30 (trinta) dias antes do seu
término.
Declaramos que o capital social deste Banco é de R$ __________ (__________) e que estamos
autorizados pelo Banco Central do Brasil a expedir cartas de fiança e que o valor da presente se contém
dentro dos limites que são autorizados por aquele organismo federal.

Local e Data
Banco _______________________________________
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