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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA 

 

 

Avenida Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, nº. 34, Bairro Centro, CEP 68.195-970, Jacareacanga. 

EDITAL 

 

Processo Administrativo nº. 1.069/2019. 

 

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS nº. 001/2019. 
 

A Comissão de Licitação da Prefeitura Município de Jacareacanga, designada pela Portaria nº. 003/2019 

PMJ/GB, de 02 de Janeiro de 2019, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar 

Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS N°. 001/2019. A  presente  licitação  obedecerá  ao  

tipo  de  Menor  Preço,  sob  o  regime  de  execução  de  empreitada global, conforme o inciso I do 

parágrafo 1º do artigo 45 e alínea “a” Inciso II do artigo 10 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, cuja 

Documentação de Habilitação e Propostas deverão ser entregues na data, local e horário previamente 

determinados, e mediante as seguintes condições: 

 

1 – DA ABERTURA: 

 

1.1 – A Comissão Permanente de Licitação receberá os Documentos de Habilitação e Propostas em sessão 

pública a ser realizada, conforme abaixo indicado: 

 

LOCAL: Auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social, sito a Avenida J Santos, s/n° - CEP: 

68.195-000 – (Ao Lado da Escola Haroldo Veloso) - Jacareacanga/PA. 

 

DATA DA ABERTURA: 17/06/2019. 

 

HORÁRIO: 09:00 Horas, horário local 

 

Integram o presente Edital, independente de transcrição, os seguintes anexos: 

 

Anexo I - Planilha de Quantitativos de Serviços, Cronograma Físico Financeiro, Relação de Itens 

Obrigatórios e Especificação Técnica. 

Anexo II – Atestado de Visita Técnica. 

Anexo III – Modelo de credenciamento. 

Anexo IV – Modelo de que Cumpre Plenamente os Requisitos de Habilitação. 

Anexo V– Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal/88. 

Anexo VI – Modelo de Declaração que  é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

Anexo VII – Declaração de enquadramento como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. 

 Anexo VIII – Declaração de Idoneidade. 

Anexo IX-   Declaração de Responsabilidade Técnica. 

Anexo X – Minuta de Contrato. 

Anexo – XI – Projetos 

 

1.2 – Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público que impeça a 

realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o 

primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação.   
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2- DO OBJETO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

2.1 - A presente Tomada de Preços tem por objeto e a “Contratação em Regime de Empreitada por 

Menor Preço Global de Empresa Especializada para Aquisição de 1 (uma) Unidade Básica de Saúde 

Fluvial (UBS Fluvial) itinerante equipada e mobiliada para o Município de Jacareacanga/PA”, 

conforme Planilha de quantitativos e demais elementos constantes no Edital, que são partes integrantes e 

indivisíveis do presente instrumento convocatório. 

 

2.2 -  É  de  responsabilidade  da  CONTRATADA,  seguir  o  projeto  básico,  memorial  descritivo  e  

tudo  o  mais fornecido pela Prefeitura Municipal de Jacareacanga, sendo que, o mesmo deverá 

obedecer, para a confecção dos mesmos, estritamente as  normas  da  ABNT,  assim  como  as  boas  

práticas  da  construção  civil,  ficando,  quanto  a  tais  projetos,  a responsabilidade técnica a cargo do 

mesmo. 

  

2.3 - O  Projeto Básico  contendo  Plantas,  Memoriais  Descritivos  e  Especificações  da  Obra,  encontra-

se  à disposição dos interessados para consulta e/ou aquisição posterior, na Prefeitura Municipal núcleo de 

obras. 

 

3- FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS: 

 

3.2 – Os Recursos Orçamentários serão provenientes do Orçamento Municipal, na Funcional Programática 

Órgão: 15 – Secretaria Municipal de Urbanização Transporte Limpeza Urbana. Unidade Orçamentária: 

1501 – Secretaria Municipal de Urbanização Transporte e Limpeza Urbana Projeto Atividade: 

15.451.0021.1.085 – Construção de Unidade Básica de Saúde Fluvial, Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 

– Obras e Instalações, Fonte de Recurso: 10010000, Órgão: 20 FMS – Fundo Municipal de Saúde/SMS. 

Unidade Orçamentária: 2021 Secretaria Municipal de Saúde, Projeto Atividade: 10.301.0200.1.048 – 

Aquisição de Equipamentos e Veículos para Área de Saúde, Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 – 

Equipamentos e Material Permanente, Fonte de Recurso: 12200000. 

 

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 

4.1 – Após o conhecimento do texto do Edital e Anexos, o mesmo poderá ser adquirido no SETOR DE 

LICITAÇÕES E CONTRATOS, sito a Avenida Brigadeiro Haroldo Veloso, s/n, Complemento Prédio da 

Prefeitura Municipal de Jacareacanga, CEP 68.195-000, Bairro Centro, Jacareacanga/PA das 08h às 14h ou 

no site do TCM www.tcm.pa.gov.br; 

 

4.2. - Cada licitante se fará representar por apenas um representante legal, que será o único admitido a 

intervir nas fases de procedimentos licitatórios, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua 

representada, devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes, exibir procuração com poderes específicos 

para o presente processo, expedida pelo responsável pela empresa com firma reconhecida, ou cópia do 

contrato social (ou equivalente), onde conste expressa a delegação para representa-la na licitação 

juntamente com documento de identidade. 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.  

 

http://www.tcm.pa.gov.br/
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4.3 - Poderá participar desta licitação qualquer empresa, legalmente estabelecida, especializada no ramo de 

atividade compatível com o objeto da presente Tomada de Preços e que apresente, todos os documentos 

exigidos neste edital. 

 

4.3.1 – Estejam inscritas no Cadastro do Município, e que atenda a todas as condições exigidas para o 

cadastramento e apresente os documentos respectivos até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 

propostas. 

 

4.3.2 – Atendam as condições deste Edital e apresentem os documentos nele exigidos. 

 

4.3.3 – Não estejam sob processo de falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou cumprindo 

pena de suspensão ou sob declaração de inidoneidade que lhes tenham sido aplicadas por força da Lei nº 

8.666/93 e alterações. 

 

4.3.4 - Não estejam reunidas em consórcio e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, ou 

qualquer outra modalidade de interdependência entre as firmas licitantes. 

 

4.3.5 – Qualquer manifestação em relação à presente licitação fica condicionada à apresentação de 

documento de identificação e instrumento público ou particular de procuração, com firma reconhecida, e, 

ainda, cópia de contrato social, em se tratando de sócio dirigente proprietário ou assemelhado da empresa. 

Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante. 

 

4.4 – Não será admitida a participação nesta Tomada de Preços de empresas que: 

a) Estejam cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedimentos de 

contratar com o Município; 

 

b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, não 

ocorrendo a reabilitação; 

 

c) Entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis e técnicos, haja alguém que mantenha vínculo 

empregatício com o Município; 

 

4.6 – É facultada à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou a completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentação 

ou informações que deveriam constar originalmente da proposta. 

 

4.7 – Compete à firma licitante fazer um minucioso exame do Edital, dos projetos, das planilhas, das 

normas e especificações, bem como do local da obra, de modo a poder apresentar, por escrito, todas as 

divergências, dúvidas ou erros porventura encontrados, para a devida correção ou esclarecimento, até 02 

(dois) dias úteis antes da data de entrega das propostas. 

 

4.8 – Não serão levadas em consideração, tanto na fase de habilitação e classificação, como na fase 

posterior à homologação da obra, quaisquer consultas, pleitos ou reclamações, que não tenham sido 

formuladas por escrito e devidamente protocoladas, ou transcritas em ata. Em hipótese alguma serão 

aceitos entendimentos verbais entre as partes. 
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4.9 – A contratada será responsável pela execução da obra, bem como, pelos preços propostos e aceitos 

pelo Município. 

 

4.10 - Das Micro e Pequenas empresas: 

 

a)  Em cumprimento ao art. 43, da Lei Complementar de nº.123, de 14/12/06 e suas alterações posteriores, 

para as microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em processo licitatório, 

deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 

que esta apresente alguma restrição; 

 

 b) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, podendo ser prorrogáveis por igual período a critério da Administração conforme Lei 

complementar nº. 147/2014 § 1º, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa; 

  

c) Poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, exigir dos 

licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte conforme art.48 inciso II da lei 

Complementar nº.147/2014. 

 

 d) A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções administrativas previstas no art. 81da Lei 8666/93, sendo 

facultado a administração convocar licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura de 

contrato, ou revogar a licitação. 

 

4.11 - Do credenciamento; 

 

4.11.1 - O credenciamento entregue a Comissão deverá conter: 

 

a) Instrumento público ou particular de procuração ou Termo de Credenciamento (Anexo III) com firma 

reconhecida com poderes para praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do 

proponente; 

  

b) Carteira de identidade em original e xérox, ou outro documento e equivalente com fotografia; 

 

c) Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, Anexo IV; 

 

d) Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte  Anexo VI e Anexo 

VII, deverá ainda apresentar juntamente com os documentos acima uma Declaração firmada por 

contador de que se enquadra como Microempresa ou empresa de Pequeno Porte, nesta declaração 

deverá conter o número da carteira profissional do contador o CRC; 

 

d-1) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: CERTIDÃO 

SIMPLIFICADA DIGITAL expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 

30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC;  
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d-2) A presente Certidão deverá ser atualizada a cada alteração contratual ou registro de 

balanço.  

 

d-3) Caso não apresente a mesma perderá as prerrogativas da LC nº.123/2006.  

 

d-4) O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte quando houver ultrapassado o limite de 

faturamento estabelecido no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, no ano fiscal 

anterior, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a administração 

pública, sem prejuízo das demais sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente 

dos benefícios previstos no Decreto nº. 8.538/15 

 

e) Cópia do Estatuto ou Contrato Social ou Requerimento Individual de Empresário, comprovando a 

legitimidade do outorgante. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa 

proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, ou Requerimento Individual 

de Empresário, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura; 

 

4.12 - O instrumento de procuração ou credenciamento descrito na alínea “a” do item 4.11 acima deverá 

ter firma reconhecida, com amplos poderes para praticar todos os demais atos pertinentes ao certame; 

 

4.13 - O credenciamento é a condição obrigatória para a participação dos licitantes neste certame; 

 

4.14 - Os documentos do credenciamento poderão ser entregues em cópia autenticada ou cópia simples 

com a exibição do original para autenticação pela Comissão. 

 

4.15. GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.15.1- Apresentar Garantia de Participação no valor de R$ 22.895,95 (vinte e dois mil oitocentos e 

noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos) corresponde a 1% (um) por cento do valor estimado. 

 

4.15.2 - A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades: 

 

4.15.2.1 - Caução em dinheiro 

 

4.15.2.2 - Títulos da divida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante 

registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e 

avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

 

4.15.2.3 - seguro-garantia; 

 

4.15.2.1 - fiança bancaria. 

 

4.15.3 - Na hipótese de apresentação de garantia na modalidade Caução em dinheiro, deverá ser recolhida 

na conta corrente do Banco do Brasil, Agência: 0754-4, C/C: 40209-5, Favorecido: CAUÇÃO PMJ, em até 
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24 horas antes da data marcada para abertura da licitação, apresentando o comprovante de transferência ou 

depósito junto com a documentação de credenciamento. 

 

4.15.4 - Na hipótese de apresentação de garantia na modalidade Títulos da dívida pública, deverá ser 

apresentado o comprovante de transferência de posse do título da dívida público junto com a documentação 

de credenciamento. 

 

4.15.5 - Na hipótese de apresentação de garantia na modalidade Seguro garantia, deverá apresentar a 

original o segunda via ou a cópia devidamente certificada da apólice do seguro junto com a documentação 

de credenciamento. 

 

4.15.6 - Na hipótese de apresentação de garantia na modalidade Carta fiança bancária, deverá ser 

apresentado a carta de fiança junto com a documentação de credenciamento. 

 

4.15.7 - Identificar na garantia de participação a que o certame se refere, para comprovação do valor 

exigido de participação.  

 

4.15.8 - A vigência da garantia de participação deverá ser de 60 (sessenta) dias a contar da data da licitação. 

 

4.15.9 - A devolução da garantia de participação para os licitantes será realizada logo após a data de 

assinatura do contrato, quando em dinheiro com atualização monetária. 

 

5 – DO PRAZO E VALOR DA OBRA: 

 

5.1 – As obras serão executadas de acordo com a Ordem de Serviço emitida pela Prefeitura Municipal de 

Jacareacanga e o prazo máximo para o serviço fica estimado em 240 (duzentos) dias, contados da data de 

recebimento da Ordem de Serviço pela contratada, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do 

vencimento. Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no órgão 

contratante. 

 

5.2 – Os prazos do início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas 

as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde 

que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

 

5.3 – A Prefeitura Municipal de Jacareacanga pagará à contratada, pela execução das obras/serviço, os 

preços estabelecidos na Planilha Orçamentária apresentada.  

 

5.4 - O valor máximo estimado à cada obra/serviço é de; 

 

R$ 2.289.595,00 (dois milhões duzentos e oitenta e nove mil quinhentos e noventa e cinco reais). 

 

6 – DOS ENVELOPES: 

 

6.1 – A documentação necessária à Habilitação, bem como as Propostas de Preços deverão ser apresentadas 

em envelopes distintos, conforme abaixo: 
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(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 

TOMADA DE PREÇOS N°. 001/2019. 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA 

DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE Nº 1 

 

(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 

TOMADA DE PREÇOS N°. 001/2019. 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA 

PROPOSTA - ENVELOPE Nº 2 

 

7 – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 

 

7.1 – Poderão participar desta licitação as empresas que atendam às condições deste Edital e apresentem os 

documentos exigidos nos subitens 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5 deste Edital. 

 

7.1.1 – A regularidade da habilitação das licitantes será confirmada por meio de exame da documentação 

no ato da abertura da licitação. 

 

7.1.2 – Procedido o exame, será divulgado o resultado da situação de cada participante, o qual deverá ser 

assinado pelos membros da Comissão, bem como por todas as licitantes. 

 

7.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se 

tratando de sociedade por ações, acompanhado da documentação de eleição de seus administradores; 

 

c) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva; 

 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e 

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão ou entidade competente. 

 

e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou 

nomeação da diretoria em exercício. 

 

f) Cópia do RG dos sócios ou proprietário da empresa; 

 

7.3 – REGULARIDADE FISCAL: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 

b) Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou sede da licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado 
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c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativo a cede da licitante; 

 

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do Estado onde a empresa tiver sua sede 

estabelecida;(Certidão Negativa de Natureza Tributária e não Tributária); 

 

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débito Relativa aos 

Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 

 

f) Prova de regularidade para com o FGTS; 

 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 

 

h) A Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte, que possuir qualquer restrição em qualquer dos 

documentos de regularidade fiscal, prevista nas Alíneas C, D, E, F e G do item 7.3 deste edital, terá sua 

habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em cinco 

(5) dias úteis prorrogáveis por igual período, a contar da data em que for declarada como vencedora do 

certame; 

 

i) O benefício de que se trata o item anterior não eximirá a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte da 

apresentação de todos os documentos, ainda que apresentarem algumas restrições; 

 

7.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

a) Certidão de Registro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) de sua respectiva 

região, da empresa e do profissional, com validade à data de apresentação da proposta, devidamente 

atualizada em todos os seus dados cadastrais e contratuais. 

 

1. No caso de LICITANTES domiciliadas em outros Estados, o Certificado de Registro emitido pelo 

CREA da respectiva região de origem deverá conter o visto do CREA-PA como requisito essencial para a 

HABILITAÇÃO no certame em tela. 

 

b) A qualificação técnica da LICITANTE deverá ser comprovada da seguinte maneira: 

 

1. Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação da LICITANTE de possuir em seu 

corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional(is) de nível superior reconhecido(s) pelo 

CREA, demonstrando, ainda, a existência de vínculo obrigacional e/ou trabalhista entre a empresa 

LICITANTE e o seu contratado. 

 

1.1 Será exigido que a empresa LICITANTE comprove possuir em quadro funcional como responsável(eis) 

técnico(s) o(s) seguinte(s) profissional(is) de nível superior reconhecido(s) pelo CREA: Engenheiro Naval. 

 

2. A empresa deverá comprovar o vínculo do Responsável Técnico para efeito de HABILITAÇÃO no 

certame: 
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2.1. EMPREGADO: comprovado com cópia autenticada, em cartório ou por servidor da CPL da carteira 

profissional assinada ou contrato de prestação de serviços acompanhado da ART de cargo e função, o 

vínculo trabalhista por período não inferior a 90 (noventa) dias anteriores ao da data da licitação; 

 

2.2. SÓCIO: comprovado através de cópia autenticada em cartório ou por servidor da CPL do Contrato 

Social e alterações, devidamente registrados no órgão competente; 

 

2.3. DIRETOR: comprovado através de cópia autenticada em cartório ou por servidor da CPL do Contrato 

Social, em se tratando de firma individual ou limitada, ou cópia da Ata de eleição devidamente publicada 

na imprensa, em se tratando de sociedade anônima. 

 

c) Para atendimento à qualificação técnico-operacional, será(ão) exigido(s) atestado(s) ou declaração(ões) 

de capacidade 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), expedida(s) por este(s) 

Conselho(s), que comprove(m) que o responsável técnico e/ou a LICITANTE tenha executado para órgão 

ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, 

ou ainda, para empresas privadas, empreendimento(s), cujas características, quantidade e complexidade 

técnicas sejam equivalentes ou superiores às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto 

deste EDITAL; 

 

d) A indicação do pessoal técnico referida no item 7.4. deve conter o mínimo de profissional apontado: 1 

(um) Engenheiro Naval; e 

 

e) Declaração de Visita Técnica expedida pela LICITANTE, informando que a empresa, através de 

engenheiro pertencente ao quadro técnico, tomou conhecimento de todas as informações e condições locais 

para o cumprimento das obrigações decorrentes do objeto desta licitação, devendo ser assinada tanto pelo 

representante legal da LICITANTE quanto pelo engenheiro responsável. 

 

7.4.1. Declaração da LICITANTE que no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos após a assinatura do 

contrato fará Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, assinada pelo profissional habilitado 

(Engenheiro Naval), junto ao CREA na jurisdição sobre o domicílio da sede da contratante, a qual deverá 

ser encaminhada em duas vias para a Prefeitura Municipal de Jacareacanga. 

 

7.4.2. Declaração de Idoneidade Anexo VIII; 

 

7.4.3. Declaração de responsabilidade Técnica Anexo IX; 

 

7.4.4. Certificado de Registro Cadastral fornecido pela Prefeitura Municipal de Jacareacanga, (CRC). 

 

7.5 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social da empresa, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, 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 a mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, devidamente registrado no órgão 

competente. 



     

Tomada de Preços nº 001/2019 - TP 
 

 

 

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA 

 

 

Avenida Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, nº. 34, Bairro Centro, CEP 68.195-970, Jacareacanga. 

a.1) Juntamente com o balanço patrimonial deverá ser apresentada declaração do contador, assumindo 

responsabilidade pelas informações do balanço, está declaração deverá ser reconhecida em cartório.  

 

a.2) Os balanços das sociedades por ações deverão ser apresentados com ata de aprovação pela assembleia 

geral ordinária, registrada na Junta Comercial. Fica dispensado esta exigência para pessoa física e 

Associação ou Cooperativa, sendo dos últimos, exigido a prestação de contas do último exercício 

financeiro assinado pelo contador. 

 

a.3) Em se tratando de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, estas estarão dispensadas de 

apresentar balanço patrimonial desde que observado o disposto no item 4.11.1 línea “d” do edital. 

Devendo, no entanto, apresentar em substituição ao Balanço Patrimonial, Declaração formal do contador 

reconhecida em cartório informando o seu enquadramento como Microempresa e Empresa de Pequeno 

Porte;  

 

a.4) A partir dos dados de balanço, deverão ser calculados os seguintes índices, como condição para a 

habilitação: 

 

ILC= Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; 

ILG= Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; 

GE = Grau de endividamento, com valor igual ou menor a 1,00; 

 

ONDE: 

 

ILC= ATIVO CIRCULANTE 

         PASSIVO CIRCULANTE 

 

ILG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

          PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

GE= PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

                  ATIVO TOTAL 

 

OBSERVAÇÃO: Os índices acima deverão ser demonstrados pelo próprio licitante, em memória de 

cálculos assinada pelo contador responsável pelo balanço, para posterior verificação pela Comissão. 

 

b) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

datada de, no máximo, 90 (noventa) dias antes da data da abertura dos envelopes, caso não apresente o seu 

prazo de validade. 

 

c) Quando optante pelo SIMPLES nacional: apresentar comprovante da opção pelo SIMPLES obtido no 

sitio da Secretaria da Receita Federal; 

 

d) Quando não optante pelo SIMPLES nacional: apresentar declaração de Imposto de Renda ou Balanço 

Patrimonial e demonstração do resultado do exercício DRE, comprovando ter receita bruta dentro dos 

limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06. 
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e) Declaração da proponente de que não possui em seu quadro pessoal empregado com menos de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99), de acordo com o modelo ANEXO V deste Edital; 

 

f) A não apresentação de qualquer documento exigido para a habilitação implicará na inabilitação do 

licitante. 

 

7.6- Todos os documentos, com os seus respectivos prazos de validade correspondente a data de abertura 

do presente certame, deverão ser apresentados no processo em original ou cópias que serão autenticados 

pelo Presidente 01 (um) dia antes da abertura dos envelopes de habilitação, ou por cópias autenticadas em 

cartório, devendo, no entanto, estarem perfeitamente legíveis e sem qualquer emenda ou rasura. 

 

7.7 – Os documentos que não apresentarem data de validade no seu texto serão considerados o emitido em 

até 90 (noventa) dias da abertura desta licitação.  

 

7.8 – Após a fase de habilitação não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela Comissão. 

 

7.9 - Não haverá, em hipótese alguma, confrontação de documentos na abertura dos envelopes para 

autenticação. 

 

7.10 - No caso de existência de filial, no que se refere à apresentação de documentos (habilitação, proposta, 

faturas, etc.),  a  empresa  Licitante  deverá  apresentar  os  documentos solicitados  de  maneira  que  todos  

sejam  referentes  àquela  que  fornecerá  o  objeto  da  presente licitação. 

 

8 – DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

 

8.1 – A proposta de preço deverá ser elaborada em língua portuguesa, sem conter emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, em papel timbrado da firma, devendo ser assinada na última folha e rubricadas nas 

demais pelo representante da licitante, e, deverá ainda conter; 

 

a) Carta de apresentação da proposta contendo o valor global da proposta; 

 

b) Planilha de preços, com valores unitários e totais e todos demais impostos embutidos; 

 

c) Cronograma de execução físico-financeira da obra,  

 

d) Todos Encargos sociais deverá estar inclusos na proposta; 

 

e) Prazo de validade da proposta não seja inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua entrega.  

 

8.2 – Os preços devem ser cotados em moeda nacional, devendo incluir impostos, taxas, seguro e outros 

encargos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado. 
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9 – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

9.1 – Os envelopes “Documentação” e “Proposta de Preços” deverão ser entregues à Comissão Permanente 

de Licitação na data e horário acima especificados, sendo recomendável a presença dos participantes 15 

(quinze) minutos antes do horário previsto para a sua abertura. 

 

9.1.1 – Depois da hora marcada nenhum envelope contendo documento da proposta será recebido pela 

Comissão, devendo, neste caso, ser o fato consignado na respectiva ata. 

 

9.2 – Quando da entrega dos envelopes DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS, o 

representante legal da proponente deverá apresentar, separadamente, à Comissão, sua carteira de identidade 

e o comprovante do seu credenciamento junto à Comissão, o qual será efetuado mediante procuração 

passada por instrumento público ou particular, esta última com firma reconhecida. 

 

9.2.1 – Quando o representante legal da proponente for sócio ou proprietário, deverá apresentar original e 

cópias não autenticadas ou apenas cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social da empresa e suas 

alterações, caso existam, devidamente registrada na repartição competente (Junta Comercial, Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas ou, onde estes Não existam, Cartório de Registro de Títulos e Documentos), no qual 

estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações, em decorrência de tal 

investidura. 

 

9.2.2 – A procuração e a cópia do Estatuto ou Contrato Social citado nos subitens 9.2 e 9.2.1, ficará retida 

para autuação no Processo. 

 

9.3 – Somente os representantes legais, credenciados e identificados na forma dos subitens 9.2 e 9.2.1, os 

membros da Comissão e os Técnicos, eventualmente por esta convidados, poderão pronunciar-se no curso 

dos trabalhos. As demais pessoas presentes poderão acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos, sendo 

vedada qualquer interferência. 

 

9.4 – Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa proponente. 

 

9.5 – Finda a fase de credenciamento e identificação dos representantes, proceder-se-á a abertura dos 

envelopes de Documentação e Proposta de preços das empresas habilitadas. 

 

9.6 – Os envelopes contendo os documentos de habilitação serão abertos pela Comissão na presença dos 

interessados, para conferência quanto à validade da referida documentação e demais exigências decorrentes 

deste Edital e seus Anexos, sendo ao final, repassada para ciência e rubrica dos licitantes. 

 

9.7 – Caso a Comissão de Licitação julgue conveniente poderá suspender a reunião para análise dos 

documentos de habilitação ou para proceder diligências sobre aspectos relevantes apontados pelos 

interessados e considerados essenciais pela Comissão no esclarecimento de possíveis dúvidas. 

 

9.8 - Ocorrendo a hipótese prevista no subitem anterior, os envelopes de "Propostas de Preços" serão 

lacrados e rubricados pelos membros da Comissão e pelos licitantes, ficando sob a guarda da Comissão 

para abertura em outra reunião, cuja data deverá ser indicada na respectiva Ata de Abertura ou através de 

comunicação publicada no Átrio da Prefeitura Municipal e no Diário Oficial. 
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9.9 - Concluído o exame da documentação serão relacionadas as licitantes julgadas inabilitadas, às quais 

serão devolvidos os "Envelopes Proposta de Preços", desde que não tenha havido recurso, ou se ocorrido, 

após a sua denegação. 

 

9.10 - Em data previamente estabelecida, e desde que tenha transcorrido o prazo para interposição de 

recurso, ou tenha havido desistência formal de sua apresentação, ou ainda, tenha ocorrido julgamento dos 

recursos interpostos, proceder-se-á a abertura dos Envelopes Proposta de Preços. 

 

9.11 -Na ocorrência de adiamento dos trabalhos o reinício dar-se-á com a identificação dos representantes, 

de acordo com os subitens 9.2 e 9.2.1. Na hipótese de tratar-se do mesmo representante já identificado, a 

este bastará exibir documento de identidade com fé pública. 

 

9.12 - Qualquer declaração, contestação ou impugnação apresentada pelas licitantes deverá constar das 

respectivas Atas, as quais deverão ser obrigatoriamente, assinadas pelos membros da Comissão e 

representantes das licitantes. Ocorrendo recusa à assinatura por qualquer licitante, tal fato deverá ser 

registrado na Ata. 

 

10 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO: 

 

10.1 - No julgamento das Propostas de Preços será levado em consideração o tipo de licitação fixado no 

inciso I do parágrafo 1º do artigo 45 da Lei nº 8.666/93, qual seja o de MENOR PREÇO. 

 

10.2 - Serão desclassificadas as Propostas de Preços que não atenderem às especificações e às exigências 

contidas neste Edital, bem como aquelas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente 

inexequíveis, consoante o disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

10.3 – Fica a critério da Administração, no caso de desclassificação de todas as propostas, poderão ser 

convocados os participantes para, no prazo de 08 (oito) dias úteis, apresentarem novas ofertas, em 

obediência ao disposto no parágrafo terceiro do artigo 48da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

 

10.4 - Será considerada vencedora a licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações 

deste Edital e seus Anexos, e ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

10.5 - No caso de absoluta igualdade de condições entre 02 (duas) ou mais Propostas de Preços, como 

critério de desempate será realizado sorteio para a escolha do vencedor, mediante prévia convocação de 

todos, conforme estabelece o parágrafo 2° do artigo 45 da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

 

10.6 - Não será levada em consideração para efeito de julgamento, a proposta que contenha vantagem não 

prevista no Edital. 

 

10.7 - A Comissão Permanente de Licitação após proceder ao julgamento da presente licitação e sua 

adjudicação, submeterá o seu resultado à deliberação do Ordenador de Despesa, com vistas à homologação 

do objeto da licitação, observados os respectivos prazos recursais. 

 

10.8 - Consoante disposição da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, a Administração, caso tenha 

conhecimento posterior ao julgamento da licitação sobre atos ou fatos que desabonem a idoneidade 
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financeira, técnica ou administrativa da homologada, mediante despacho fundamentado, poderá 

desclassificar a licitante vencedora da presente licitação sem que caiba à mesma o direito à indenização ou 

ressarcimento, e sem prejuízo de aplicação das sanções cabíveis, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

 

10.9 - A decisão da Comissão somente será considerada definitiva, após homologação realizada pelo 

Ordenador de despesas, e as intimações dos respectivos atos serem procedidos nos termos do § 4º do art. 

109 da Lei n° 8.666/93. 

 

10.10 – A firma vencedora será convocada pelo Município, por escrito, para assinatura do respectivo 

contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da convocação. Se esta não aceitar retirar o 

instrumento contratual no prazo estabelecido, o Município poderá convocar a segunda classificada na 

ordem de igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação, 

sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores e da 

faculdade de a Administração convocar os licitantes remanescentes, nos termos do art. 64 e seus 

parágrafos. 

 

11 - DO ÓRGÃO CONTRATANTE DA LICITAÇÃO: 

 

11.1- A Administração Municipal convocará o licitante vencedor para atender o objeto licitado, no prazo de 

5 (cinco) dias úteis, a contar de recebimento da convocação, sob pena de decair o direito de executar o 

fornecimento do objeto negociado, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93. 

 

11.2 - A recusa injustificada do homologado em atender a convocação feita pelo Órgão promotor da 

licitação, conforme estabelecido no subitem anterior caracteriza o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-se às penalidades a que se refere à Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

11.3 – É facultado à Administração, quando o convocado não atender o Órgão promotor da licitação no 

prazo e condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, obedecendo a ordem de 

classificação estabelecida pela Comissão, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas 

pelo primeiro colocado, ou revogar a licitação consoante prevê a Lei nº 8.666/93. 

 

11.4 - O prazo de convocação para a retirada do instrumento contratual poderá ser prorrogado, uma vez, 

por igual período, quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso e desde que seja apresentado 

motivo devidamente justificado e aceito pela Administração. 

 

12 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO CONTRATANTE DA LICITAÇÃO: 

 

12.1 - O Órgão Contratante da licitação se obriga a proporcionar à empresa contemplada todas as condições 

necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, consoante estabelece a 

Lei nº 8.666/93. 

 

12.2 - Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços executados pela empresa contemplada. 

 

12.3 - Comunicar à empresa contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos 

serviços, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas. 
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12.4 – O contratante poderá exigir a substituição de empregados da contratada, no interesse do 

cumprimento do contrato, cabendo o ônus à contratada. 

 

12.5 – A inadimplência da contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 

transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 

contrato ou restringir a regularização e o uso da obra. 

 

12.6 - Providenciar os pagamentos à empresa contratada à vista dos boletins de medições e das Notas 

Fiscais devidamente atestadas, nos prazos fixados. 

 

13 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

13.1 – A contratada obrigar-se-á a desenvolver a obra objeto deste Edital sempre em regime de 

entendimento com a fiscalização, dispondo está de amplos poderes para atuar no sentido do fiel 

cumprimento do contrato. 

 

13.2 – A contratada obrigar-se-á a manter no local da realização da obra o seu responsável técnico, ou 

fazer-se representar no local por engenheiro habilitado junto ao CREA para dar execução ao contrato. 

 

13.3 – A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, construir ou substituir, em até 10 (dez) dias, às 

suas expensas no total ou em parte o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução da obra ou de materiais empregados. 

 

13.4 – A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais ou comerciais da 

execução do contrato. 

13.5 - Manter durante o período de execução da obra, as condições de regularidade junto ao FGTS e às 

Fazendas Federal, Estadual e Municipal e Trabalhista, apresentando os respectivos comprovantes, bem 

como as condições de qualificação exigidas na licitação. 

 

13.6 - Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões até o limite fixado no §1° do 

artigo 65 da Lei n° 8.666/93. 

 

13.7 – Cabe à contratada permitir e facilitar à fiscalização a inspeção ao local da obra, em qualquer dia e 

hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados. 

 

13.8 – O nível de desempenho da contratada na execução da obra será representado por conceitos que serão 

emitidos por ocasião de cada medição, conforme relatórios emitidos pela fiscalização. 

 

13.9 – A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta 

responsabilidade à fiscalização. 

 

13.10 – Colocar em local do canteiro de obras placas indicativas de fácil visualização, conforme modelos 

fornecidos pelo contratante com as referências necessárias à divulgação do empreendimento e cumprimento 

da legislação. 
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13.11 – A contratada assumirá total responsabilidade por danos causados ao Município ou a terceiros, 

decorrentes da execução da obra, isentando o Município de todas as reclamações que possam surgir, sejam 

elas resultantes de atos de seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas ou 

ajustadas na execução da obra. 

 

13.12 – A eventual aceitação da obra por parte do contratante não eximirá a contratada da responsabilidade 

de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a se verificar posteriormente, 

circunstâncias em que as despesas de conserto ou modificação por conta exclusiva da contratada. 

 

13.13 – A contratada será responsável pela vigilância no local da execução das obras. 

 

14 - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS: 

 

14.1 – Os preços propostos só poderão ser reajustados baseado no art. 65 da Lei Federal nº.8.666/93 . 

 

15 - DO PAGAMENTO: 

 

15.1 – O pagamento dos serviços serão efetuados de acordo com os boletins de medição e relatórios 

fotográficos além de laudos emitidos pela contratante. 

 

15.2 – Os pagamentos só serão efetuados após efetiva medição pela equipe de fiscalização, mediante a 

apresentação da Nota Fiscal, Recibo, comprovante de recolhimento do FGTS do mês antecedente e às 

certidões da Fazendas Federal, Estadual e Municipal e Trabalhista e outros documentos a que a contratante 

exigir. 

 

15.3 - O Órgão negociador se reserva o direito de exigir da empresa contratada, em qualquer época, a 

comprovação de quitação das obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, enquanto durar a execução dos 

serviços. 

 

15.4 - Não será efetuado qualquer pagamento à empresa contratada enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência em função dos serviços 

contratados. 

 

16 - DA FISCALIZAÇÃO: 

 

16.1 – A fiscalização da execução da obra será feita pelo contratante no local, através de seus 

representantes, de forma a fazer cumprir, rigorosamente, os projetos, os prazos e condições do presente 

Edital, a proposta e as disposições do contrato. 

 

16.2 – Fica a contratada obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização dos serviços objeto 

do contrato, facultando o livre acesso aos mesmos ao seu escritório, bem como a todos os registros e 

documentos pertinentes com o negócio ora contratado, sem que essa fiscalização importe, a qualquer título, 

em responsabilidade por parte do Município. 

 

16.3 – A fiscalização verificará o cumprimento das especificações e aplicações, bem como quantidade, 

qualidade e aceitabilidade dos serviços. 
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16.4 – A fiscalização poderá a qualquer tempo, solicitar a substituição de elementos da equipe da 

contratada, mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

corridos. 

 

16.5 – A fiscalização poderá sustar a execução de qualquer trabalho que esteja sendo feito em desacordo 

com o disposto no contrato. 

 

16.6 – A fiscalização não terá qualquer poder para eximir a contratada de qualquer obrigação prevista no 

instrumento de contrato. 

 

17 – DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO: 

 

17.1 – Por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, a Administração poderá revogar a presente licitação, 

devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado. 

 

17.2 - A nulidade do procedimento licitatório induz a qualquer responsabilidade firmada, que por contrato 

ou nota de empenho e não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 

59 da Lei nº 8.666/93. 

 

17.3 - No caso de desfazimento do processo licitatório, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa. 

 

18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 

18.1 – A recusa da contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no subitem 10.10, 

caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se às penalidades previstas no 

item 18.3, letras “a”, “b” e “e”. 

 

18.2 – O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais, sujeitará a contratada à multa de 

mora, fixada neste Edital e no contrato. A multa poderá ser descontada dos pagamentos, das garantias do 

respectivo contrato ou cobrado judicialmente, quando for o caso. 

 

18.3 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a contratante poderá aplicar as seguintes sanções, 

garantida prévia defesa: 

 

a) Advertência por escrito; 

 

b) Multa de mora de até 0,3% por dia útil de atraso sobre o valor corrigido do contrato, até o período 

máximo de 30 (trinta) dias, se as obras não forem iniciadas da data prevista ou concluídas nas diversas 

fases fixadas, sem justificativa aprovada pela contratante; 

 

c) Multa comunitária de até 10% sobre o valor do contrato após esgotado o prazo fixado no subitem 

anterior; 
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d) Suspensão temporária de participação em licitação, ou impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração. 

 

18.4 – As sanções previstas no subitem 18.3 poderão cumular-se e não exclui a possibilidade de rescisão 

administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos casos das letras 

“a”, “b”, “c” e “d”, e 10 (dez) dias corridos, para a letra “e”, a partir do recebimento da mesma. 

 

18.5 – As sanções estabelecidas no subitem 18.3, letra “d” e “e” são de competência do Ordenador de 

despesa. 

 

18.6 – As sanções previstas no subitem 18.3, letra “d” e “e”, poderão também ser aplicadas às empresas ou 

profissionais que, em outras contratações com a Administração Pública de qualquer nível federativo, ou 

com autarquias, fundações, empresas públicas ou de sociedade de economia mista: 

 

a) Tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

 

b) Tenham demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de outros 

atos ilícitos praticados; 

 

18.7 – As multas previstas nesta cláusula deverão ser recolhidas ao Município dentro do prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, contados da data do recebimento da notificação para esse fim. 

 

18.8 – As multas aqui referidas serão aplicadas após regular processo administrativo e serão exigíveis 

desde a data do ato, fato ou omisso que lhes tiver dado causa, podendo ser descontadas da caução prestada, 

de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente. 

 

19 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

 

19.1 – Os recursos serão processados e julgados nos termos da Lei nº 8.666/93, especialmente do disposto 

em seu Art. 109. 

 

19.2 - Dos atos praticados pela Administração caberão os seguintes recursos, dentro do prazo de 5 (cinco) 

dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da Ata, nos casos de; 

 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

 

b) julgamento das propostas; 

 

c) anulação ou revogação da licitação; 

 

d) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 

 

19.3 - Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, da intimação da decisão relacionada com o objeto da 

licitação, de que não caiba recurso hierárquico. 
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19.4 - Pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, da decisão proferida pela Secretária 

Municipal de Saúde, na hipótese do parágrafo 3° do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

 

19.5 - A intimação dos atos referidos no subitem 19.1, alíneas a, b e c, excluídos os relativos à advertência 

e multa de mora, e no subitem 19.3, será feita mediante publicação na Imprensa Oficial, salvo para os casos 

previstos nas alíneas a e b, se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, 

quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e consignada em Ata. 

 

19.6 - O recurso previsto nas alíneas a e b do subitem 19.1, terá efeito suspensivo, podendo a autoridade 

competente, motivadamente e presente razões de interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos demais 

recursos. 

 

19.7 - Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 5 

(cinco) dias úteis. 

 

19.8 - Os recursos deverão ser manifestados por escrito, dirigidos ao Ordenador de Despesa por intermédio 

do Presidente da Comissão de Licitação, o qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informados, à autoridade superior, devendo, neste 

caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, 

sob pena de responsabilidade. 

 

19.9 – Decairá o direito de impugnar os termos do presente Edital perante a Administração, o licitante que, 

tendo-os aceito sem objeção, venha a apontar depois do julgamento, faltas ou irregularidades que o 

viciaram em hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recursos. 

 

19.10 – Estará sempre ressalvado à Contratante, antes de concretizar a contratação, o direito de revogar a 

Licitação por interesse público ou conveniência administrativa, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício 

ou mediante provocação de terceiros, do que dará ciência aos interessados. 

 

20 – DA RESCISÃO: 

 

20.1 – A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos 

casos previstos no Art. 78 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, dentre eles: 

 

a) O não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

 

b) O cumprimento irregular das cláusulas contratuais, tais como: 

- A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão 

da obra, do serviço ou fornecimento, nos prazos estipulados; 

- Atraso injustificado no início da obra, serviços ou fornecimento; 

- A paralisação da obra, do serviço ou fornecimento, sem justa causa prévia ou comunicação à 

Administração; 

 

c) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 

transferência total ou parcial, bem como, a fusão ou incorporação não admitida neste Edital e no contrato; 



     

Tomada de Preços nº 001/2019 - TP 
 

 

 

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA 

 

 

Avenida Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, nº. 34, Bairro Centro, CEP 68.195-970, Jacareacanga. 

d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a 

sua execução, assim como, as de seus superiores; 

 

e) O conhecimento reiterado de faltas na sua execução, anotado na forma do parágrafo 1º, Art. 67 da Lei 

nº 8.666/93 e alterações posteriores; 

 

f) A decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; 

 

g) A dissolução da sociedade ou falecimento do contratado; 

 

h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, quem a juízo da 

Administração, prejudique a execução do contrato; 

 

i) Razões de interesse do serviço público; 

 

j) A supressão, por parte, da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificações do 

valor inicial do contrato, além do limite permitido no parágrafo 1º, Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações 

posteriores; 

 

k) A supressão de sua exceção por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e 

vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação de ordem interna ou guerra, ou, ainda, 

por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 

indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e outras previstas, 

assegurando ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 

assumidas até que seja normalizada a situação; 

 

l) A não liberação, por parte da Administração da área, local ou objeto para execução de obras, serviço 

ou fornecimento, nos prazos contratuais; 

 

m) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva do contrato; 

 

n) O não cumprimento das normas relativas à saúde e à segurança no trabalho dos empregados da 

empresa contratada, previstos na legislação federal, estadual ou municipal ou de dispositivos relativos à 

matéria, constantes de acordo, convenção ou dissídio coletivo; 

 

o) A falta de cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária, relativamente aos seus empregados; 

 

p) A inobservância da Legislação relativa à proteção ao meio ambiente; 

 

q) A falta de comprovação das quitações dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, 

resultantes da execução do contrato. 

 

20.1.1 – A decisão da autoridade competente relativa à rescisão do contrato deverá ser procedida de 

justificativa, fundamentada, bem como, de notificação à contratada, oferecendo prazo compatível para 

regularização e reparação da irregularidade, se for o caso. 
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20.2 – A rescisão do contrato poderá ser: 

 

a) Determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nas letras “a” a “j” e 

“o” a “q” do subitem 20.1; 

 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo do processo de licitação, desde que haja 

conveniência administrativa; 

 

c) Judicial, nos termos da legislação; 

 

20.2.1 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada 

da autoridade competente. 

 

20.2.2 – Nos casos dos subitem 20.1 “l” a “n”, em que haja culpa do contratante será ressarcido dos 

prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito à devolução da garantia. 

 

21 – SUBCONTRATAÇÃO: 

 

21.1 – A contratada só poderá subcontratar em partes e não no total os serviços objeto deste Edital. 

 

22 – ALTERAÇÕES: 

 

22.1 – Quaisquer modificações ou alterações a ser introduzida no Edital terá divulgação pela mesma forma 

que se deu o texto original com a consequente reabertura do prazo inicialmente estabelecido, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

22.2 – Ao Município reserva-se o direito de anular ou revogar, total ou parcialmente, a presente TOMADA 

DE PREÇO, fato que deverá estar devidamente comprovado nos autos, através de parecer do Setor 

competente do Município. 

 

22.3 – Caso as datas previstas para entrega e abertura das propostas, relativas à TOMADA DE PREÇOS 

a, sejam, declaradas feriados ou ponto facultativo, aqueles eventos serão realizados no primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo local e hora previstos. 

 

22.4 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, à vista das disposições 

legais vigentes, aplicáveis ao assunto. À administração do Município reservam-se prerrogativas de reexame 

da matéria, a seu critério, desde que tal se justifique ou recomende. 

 

22.5 – O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

 

22.5.1 – Unilateralmente pela Administração: 

 

a) Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; 
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b) Quando necessária a modificação do prazo ou do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objetivo, observados os limites legais estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º 

do Art. 65 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores; 

 

22.5.2 – Por acordo entre as partes: 

 

a) Quando necessária a modificação do regime de execução da obra, em face de verificação técnica da 

inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

 

b) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao 

cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação da execução da obra. 

 

23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

23.1 – A obra / serviços, objeto desta TOMADA DE PREÇO, abrange além do fornecimento do material 

e mão-de-obra necessária aos serviços, os seguintes encargos e obrigações: 

 

23.1.1 – Fornecimento e manutenção de um Diário de Ocorrência, permanentemente disponível, para 

lançamento a cargo da contratada e da fiscalização. 

 

23.1.2 – Anotação de responsabilidade técnica do contrato no CREA/PA, quando necessário. 

 

23.1.3 – A instalação de placa indicativa dos responsáveis técnicos e demais placas por ventura exigidas. 

 

23.1.4 – Teste de controle tecnológico dos materiais empregados. 

 

23.1.5 – Entrega, ao Município, de todo o material retirado ou substituído, considerado pela fiscalização 

como aproveitável. 

 

23.1.6 – A empresa contratada deverá colocar um engenheiro permanente na obra, facultando sua 

aprovação pelo Município. 

 

23.2 – Ficará a contratada obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização da obra / 

serviços, facultando o livre acesso dos ficais ao local do trabalho, bem como, aos depósitos, instalações, 

registros e documento pertinente com o negócio contratado. 

 

23.3 – A contratada deverá apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, contadas a partir da Ordem de Serviços, 

o currículo do engenheiro indicado como responsável técnico para obra/serviços, caso não seja o signatário 

da proposta, e desde que satisfaça as exigências contidas no item 5.2.1, letra “i” deste Edital. 

 

23.4 – É facultado à Comissão Permanente de Licitação promover qualquer diligência ou solicitar 

esclarecimentos necessários à instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documentos 

ou informação que deveria constar originalmente na proposta. 
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23.5 - A critério da Administração esta licitação poderá ter os seus quantitativos reduzidos ou aumentados, 

de acordo com o artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

23.6 - A apresentação da proposta de preços implica na aceitação prévia e total das condições deste Edital, 

sujeitando-se a licitante as sanções previstas nos artigos 87 e 88 da Lei nº 8.666/93. 

 

23.7 – A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pelo 

edital caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades estabelecidas. 

 

23.8 – Estará sempre ressalvado ao Município, antes da assinatura do contrato em razão de fato 

superveniente devidamente comprovado, o direito de revogar ou anular esta licitação, de acordo com o Art. 

49 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

23.9 - Quaisquer informações ou esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados pelos membros 

da Comissão Permanente de Licitação, no endereço constante no subitem 1.1 deste Edital ou pelo telefone 

(0xx93) 3542-1266. 

 

23.10 - Na hipótese de procedimento judicial fica eleito Termo Judiciário de Jacareacanga, Estado do Pará. 

 

Jacareacanga – PA, 13 de Maio de 2019. 

 

 

 

______________________________ 

Kleber dos Anjos de Sousa  

Comissão de Licitação -Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Tomada de Preços nº 001/2019 - TP 
 

 

 

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA 

 

 

Avenida Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, nº. 34, Bairro Centro, CEP 68.195-970, Jacareacanga. 

ANEXO I 
 

1. OBJETO: 

 

1.1. O objeto da presente licitação consiste  na “Contratação em Regime de Empreitada por Menor 

Preço Global de Empresa Especializada para Aquisição de 1 (uma) Unidade Básica de Saúde Fluvial 

(UBS Fluvial) itinerante equipada e mobiliada para o Município de Jacareacanga/PA”. 
 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

 

Projeto: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL 
PLANILHA 

01 Obra: 
CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO AUTOPROPELIDA, TIPO 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL 

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS 

Item Serviços Quant. Unid. 
Custo 

Unitário 

Total Serviços 

(R$) 
REF 

1 CALDERARIA 
     

1.1 
Aquisição de Aço Naval ( Chapas, 

perfis, acessórios de convés, etc) 
82.499,12 KG   

 

1.2 Beneficiamento do Aço  82.499,12 KG    

      Total do Item 
 

 

             

2 PROPULSÃO 
    

 

2.1 
Motor Diesel Marítimo 200 hp, 

acessórios e instalação. 
1,00 und    

2.2 Reversor 3.9:1 1,00 und    

2.3 

Linha de Eixo e acessórios, 

fornecimento e instalação, prox. 3,0 

m 

1,00 und   

 

2.4 
Hélice 4 pás B-Troost (Diâmetro 

preliminar 800 mm) 
1,00 und   

 

 
    Total do Ítem 

  

 
           

3 
EQUIPAMENTOS DE 

NAVEGAÇÃO   
     

3.1 Radio VHF 25 W 1,00 und    

3.2 Holofote de Busca de 10" 1,00 und    

3.3 Buzina de Serração Elétrica 1,00 und    

3.4 
Luzes de Navegação Homologadas 

+ instalação 
1,00 Conj   

 

3.5 Sino 1,00 und    

3.6 Limpador de Para-brisas 2,00 und    

3.7 Ecobatímetro 1,00 und    

3.8 
Jogo de Bandeiras para 

Embarcação Propulsada 
1,00 und   

 

3.9 
Réguas, Compassos e Cartas 

Náuticas (Atlas do Rio Madeira) 
1,00 conj   

 

3.10 Quadro de Regras 1,00 conj    
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3.11 
Módulo de Identificação de 

Embarcações - AIS 
1,00 und   

 

  
  Total do Item   

   
       

4 SISTEMAS DE GOVERNO          

4.1 
Leme , Madre do Leme, Tubo, 

Buchas e Mancais  
1,00 und   

 

4.2 
Cilindros Hidráulicos , Bombas, 

Orbitrol e Acessórios 
1,00 und   

 

4.3 Manete de comando  1,00 und    

4.5 Volante Inox 15"  1,00 und    

 
    Total do Item 

  

 
           

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS          

5.1 
Fornecimento e Instalação de 

Grupo Gerador de 50 kVA 
2,00 und   

 

5.2 Bateria 24 V 150 A/h 5,00 und    

5.3 
Ponto de interruptor simples, 

eletrodutos, caixas e fiação 
28,000 und   

 

5.4 
Ponto de luz em teto, eletrodutos, 

caixas e fiação 
65,00 und   

 

5.5 
Luminária Fluorescente Completa 

Industrial c/ 2 Lampadas de 20w 
35,00 und   

 

5.6 
Fornecimento e Instalação de 

luminária a prova de tempo 100 W 
30,00 und   

 

5.7 Ponto de Tomada 88,00 und    

5.8 
Quadro de Distribuicao c/ 

Barramento 50 Circ 
2,00 und   

 

5.9 
Disjuntores Termoganético  

Tripolar 10 a 50 A  
100,00 und   

 

5.10 

Fornecimento e Instalação de Ar 

Condicionado tipo Split - 9000 

BTU´s 

17,00 und   

 

5,11 
Ponto de Tomada para Ar 

Condicionado 
17,00 und   

 

5,12 
Conjunto  Bomba eletrica 3 CV - 

Fornecimento e Instalação 
4,00 und   

 

5,13 
Inversor e Carregador de Baterias 

para o Comando 
1,00 und   

 

 
    Total do Item 

  

6 
INSTALAÇÕES HIDRO-

SANITÁRIAS 
         

6.1 
Ponto hidráulico, tubulação e 

conexões 
30,00 und   

 

6.2 

Ponto de esgoto, inclusive 

fornecimento e instalação de 

tubulação e conexões 

30,00 und   
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6.3 
Tanque de louça branco sem 

coluna, completo inclusive torneira 
1,00 und   

 

6.4 
Fornecimento e Instalação de Caixa 

Dágua de 1000 litros, c/ acessórios  
2,00 und   

 

6.5 
Unidade Autônoma de Tratamento 

de  Esgoto Sanitário 
1,00 und   

 

 
    Total do Item 

 
 

 
           

7 
APARELHOS SANITÁRIOS E 

METAIS   
     

7.1 

Vaso Sanitário Sifonado com Caixa 

com Caixa Acoplada Louça Branca 

- Padrão Médio 

5,00 und   

 

7.2 
Lavatório de louça branco sem 

coluna com acessórios em PVC 
6,00 und   

 

7.3 

Cuba de Embutir de Aço 

Inoxidavel Média - Fornecimento e 

Instalação 

8,00 und   

 

7.4 

Bancada de Mármore Branco 

Polido Para Pia de Cozinha 1,50 X 

0,60 m. 

6,00 und   

 

7.5 

Torneira Cromada de Mesa, 1/2" 

OU 3/4", Para Lavatório, Padrão 

Popular. 

6,00 und   

 

7.6 

Torneira Cromada Tubo Móvel, de 

MesaDE MESA, 1/2" ou 3/4", Para 

Pia de Cozinha - Padrão Alto. 

8,00 und   

 

7.7 

Chuveiro Elétrico Comum Corpo 

Plástico Tipo Ducha, Fornecimento 

e Instalação. 

4,00 und    

 
  

 
Total do Item   

 
  

  
     

8 ESQUADRIAS 
  

     

8.1 
Porta de abrir em alumínio, Chapa 

Corrugada com Guarnição. 
45,57 m²   

 

8.2 

Janela de Correr em aluminio, 

Folhas para Vidro, Com Bandeira, 

Incluso Guarnição e Vidro Liso 

Incolor. 

24,40 m²    

8,3 

Vidro temperado incolor, 

Espessura 8 mm, Fornecimento e 

Instalação. 

33,83 m²   

 

 
    Total do Item   

 
           

9 
REVESTIMENTO E 

ACABAMENTO 
         

9.1 Pintura de Proteção 2.630,00 m²    

9.2 Pintura de Acabamento ( Obras 232,00 m²    
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Vivas) 

9.3 
Pintura de Acabamento ( Obras 

Obras Mortas) 
860,00 m²   

 

9.4 

Forro em Lambri de PVC 100mm - 

Inclusive Estrutura de Metalon 

Reforçado. 

219,40 m²   

 

9.5 

PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL 

PADRAO LISO, ESPESSURA 

2MM, FIXADO COM COLA M2. 

185,44 m²    

9.6 
Cerâmica 20 x 20 cm fixada com 

argamassa colante 
28,00 m²   

 

9.7 

DIVISORIA EM MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA 

ESPESSURA 6MM, 

ESTRUTURADA EM MADEIRA 

DE LEI 3"X3" 

55,00 m²    

9.8 

Revestimento Termo Acustico 

Acabamento em Compensado 

Naval C/ Formica. 

450,00 m²   

 

9.9 
Revestimento Impermeável em 

Alumínio composto (ACM) 
72,50 m²   

 

9.10 

Revestimento Térmico Acústico 

com Manta de Lã de Vidro ( para 

isolametno do teto da praça de 

máquinas ) Espessura 50 mm  

77,00 m²    

 
  

 
Total do Item 

  

 
  

  
     

10 
SEGURANÇA E COMBATE A 

INCÊNDIO   
     

10.1 
Extintor de Incendio com Carga de 

Pó Quimico seco PQS 12 Kg. 
3,00 und   

 

10.2 
Extintor de Incendio com Carga 

Gás Carbonico 6 Kg. 
9,00 und   

 

10.3 
Bóia salva vidas classe III com 

retinida 
2,00 und   

 

10.4 
Aparelho Flutuante tipo Balsa 

Rígida para 12 pessoas classe III 
4,00 und   

 

10.5 
Coletes Salva Vidas Grandes 

Classe III 
40,00 und   

 

10.6 
Coletes Salva Vidas Pequenos 

Classe III 
4,00 und   

 

10.7 Artefatos Pirotécnicos 1,00 und    

 
    Total do Item 

  

             

11 ASSESSÓRIOS DE CONVÉS          

11.1 Pau de Carga de 250 kg 1,00 und    

11.2 Suspiros  dos tanques de Diesel 2,00 und    
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com Tela Corta Chamas 

11.3 
Porta de Aço Estanque para a Praça 

de Máquinas e na Recepção Proa  
2,00 und   

 

11.4 Âncora 150 kg 1,00 und    

11.5 Guincho para âncora 1,00 und    

    
 

Total do Item 
  

             

12 REDES E TUBULAÇÕES          

12.1 

Redes de Descarga dos MCP's e 

MCA's, com abafadores, 

isolamento térmico, instalação 

3,00 conj.   

 

12.2 

Rede de Óleo Diesel com 

tubulação, conexões, curvas, 

flanges, válvulas, filtros, juntas, 

acessórios e instalação. 

1,00 conj.   

 

12.3 

Rede de Esgoto dos Porões e Praça 

de Máquinas com tubulação, 

conexões, curvas, flanges, válvulas, 

acessórios e instalação. 

1,00 conj.   

 

12.4 

Rede de Água com tubulação, 

conexões, curvas, flanges, válvulas, 

acessórios e instalação. 

1,00 conj.   

 

12.5 Rede de GLP 1,00 conj.    

      Total do Item 
  

             

13 PROJETO E CERTIFICAÇÃO          

13.1 

Elaboração de projeto construtivo e 

regulamentar 
1,00 und   

 

13.2 

Certificação da Embarcação junto a 

Autoridade Marítima Brasileira,  

Inlcuindo despesas com 

despachante para obtenção da 

Inscrição junto a CFAOC e TM. 

1,00 und   

 

      Total do Item 
   

      
 

  

    Total de custo   

      
 

  

    BDI xx,xx%   

  
 

   

  

   
 

Total Geral   
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CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO 

 

    SUBTOTAL MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 

Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % 

1 CALDERARIA                     

2 PROPULSÃO                     

3 

EQUIPAMENTOS 

DE 

NAVEGAÇÃO                     

4 

SISTEMAS DE 

GOVERNO                     

5 

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS                     

6 

INSTALAÇÕES 

HIDRO-

SANITÁRIAS                     

7 

APARELHOS 

SANITÁRIOS E 

METAIS                     

8 ESQUADRIAS                     

9 

REVESTIMENTO 

E 

ACABAMENTO                     

10 

SEGURANÇA E 

COMBATE A 

INCÊNDIO                     

11 

ASSESSÓRIOS 

DE CONVÉS                     

12 

REDES E 

TUBULAÇÕES                     

13 

PROJETO E 

CERTIFICAÇÃO                     

  TOTAL MENSAL                     

  

TOTAL 

ACUMULADO                     
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RELAÇÃO DE ITENS OBRIGATÓRIOS 
 

IND. AMBIENTE ITEM ESP. TÉCNICA QTD. 

1 Sala de Imunização 

Câmara para 

Conservação de 
Hemoderivados/ 

Imuno/ Termolábeis 

Capacidade interna de 120 litros e com gabinete externo tipo vertical, 

construído em chapas de aço tratadas quimicamente, para 
evitar processos de corrosão, com revestimento de pintura epóxi na cor 

branca, montado sobre chassi metálico. Gabinete interno 

construído totalmente em aço inox e com duas gavetas ou prateleiras. 
Deve possuir iluminação interna, isolamento térmico em 

poliuretano injetado de alta densidade e porta de vidro duplo, com 

sistema antiembaçante e vedação através de perfil magnético. 
Refrigeração através de compressor hermético, com circulação de gás 

ecológico isento de CFC e degelo automático com 

evaporação do condensado. Painel contra manuseio inadvertido. Com 

alarmes de temperatura abaixo de 2ºC, temperatura alta 

acima de 8ºC, falta de energia elétrica e porta aberta, com tecla de 
inibição para silenciar o buzzer. Faixa de trabalho de 2ºC e 

8ºC. Sistema de Emergência para falta de energia elétrica, através de 

conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ac), mantendo 
todas as funções eletro-eletrônicas, inclusive o compressor de frio, 

com autonomia para até 48 horas. Discador automático que realiza 

ligações via central telefônica ou linha direta, sempre que ocorrer 
alarme por problemas de temperatura crítica. Sistema de 

gerenciamento que emite relatórios e gráficos de performance do 

equipamento. Dimensões externas aproximadas: 140 x 60x 65 
(cm) e tensão de acordo com a entidade solicitante.. 

1 

2 Sala de Imunização Ar Condicionado 9.000 A 12.000 BTUs SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO 1 

3 Sala de Imunização 

Câmara para 
Conservação de 

Imunobiológicos a 

Energia Solar 

Câmara/Geladeira para conservação e armazenamento científico de 

imunobiológicos e/ou outros materiais termolábeis alimentada 
por energia proveniente da luz solar. Capacidade interna de no mínimo 

30 litros. Gabinete externo do tipo horizontal, construído 

em chapas de aço galvanizadas e tratadas quimicamente, para evitar 
processos de corrosão, com revestimento de pintura epóxi. 

Montado sobre chassi metálico e sapatas niveladoras roscadas. 

Gabinete interno construído aço inoxidável dotados de no mínimo 
02 racks para acondicionamento das vacinas. Isolamento térmico em 

poliuretano injetado de alta densidade. Porta do tipo cega 

com abertura horizontal, vedação através de perfil magnético e 
puxador anatômico. Refrigeração através de compressor 

hermético, sistema de refrigeração estático com gás ecológico R-134A 

isento de CFC. Painel de comando montado na parte 
superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção, painel 

frontal do tipo membrana que deve apresentar no mínimo e 

simultaneamente as temperaturas de momento, máxima e mínima sem 
a necessidade de acionar algum botão facilitando assim o 

monitoramento. Termostato eletrônico microprocessado com 

mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, 
sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, 

sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo 

com variação brusca de energia ou desligamento do equipamento. 
Filtro contra ruídos eletromagnéticos. Dotado com 02 sensores 

tipo NTC, sendo um para leitura digital da temperatura (simulando 

temperatura da vacina) imerso em solução de glicerol e outro 

ligado ao sistema de segurança, com atuação totalmente independente. 

Possuir indicação visual e simultânea para equipamento 

energizado, desvios de temperatura, carga da bateria e bateria fraca. 
Possuir alarmes para desvios de temperatura, temperatura 

alta e baixa, bateria fraca, falta de alimentação elétrica e porta aberta 

com tecla de inibição para silenciar o buzzer programável. 
Faixa de trabalho de 2°C e 8°C. Registrador eletrônico das 

temperaturas mínima e máximas atingidas. Sistema de segurança com 

termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, 
assumindo automaticamente as funções de comando do 

1 
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compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. O 

equipamento deve ser alimentado por energia elétrica 
proveniente da luz solar através de placas fotovoltaicas. O sistema 

deve acompanhar kit de energia solar composto por painel (is) 

fotovoltaico (s) com suporte de fixação, 01 controlador de carga, cabos 
de tamanho suficiente e conectores, quadro de comando e 

bateria de chumbo-ácido selada estacionária integrada ao gabinete. O 

kit deverá ser dimensionado de acordo com a especificação 
técnica da câmara e deverá garantir autonomia de no mínimo 48 horas 

de funcionamento na ausência de luz solar. 

4 Copa/Cozinha Fogão 04 BOCAS ACEDIMENTO AUTOMATICO 1 

5 Copa/Cozinha 
Mesa para 
Refeitório 

QUANTIDADE/ ASSENTO/ENCOSTO 06 TIPO FIXA 1 

6 Copa/Cozinha 
Exaustor de Ar 

Industrial 

Diâmetro mínimo de 500mm, largura mínimo de 300mm, motor 

blindado 0,5 CV - 1750 RPM, mínimo de 4 pás PP com fibra e 
núcleo em Alumínio, 140 m³/min - 8400 m³/h de vazão, pressão de 

15mmCA e ruído de 83 dB(A), alimentação elétrica a definir 

pela instituição. 

1 

7 Copa/Cozinha 
Forno de 
Microondas 

DE 20 A 30 LITROS 1 

8 Copa/Cozinha 
Geladeira/ 

Refrigerador 
DE 250 A 299 LITROS 1 

9 Copa/Cozinha 

Mesa de 

Manipulação de 

Alimentos 

Deve possuir pés tubular de 2 polegadas em aço carbono SAE 1020, 
Suporte paneleiro em perfil de 53 mm em aço carbono SAE 

1020, Estrutura revestida em pintura epóxi branca, Mesa em aço inox 

escovado 430 de 1mm de espessura e Sistema prático de 
montagem que dispensa o uso de parafusos. 

1 

10 Copa/Cozinha Freezer Comum HORIZONTAL 01 PORTA ATÉ 200 LITROS 1 

11 Sala para Material de Limpeza 
Carro para Material 

de Limpeza 

POLIPROPILENO, BALDE ESPREMEDOR, KIT C/ MOPs 

LÍQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZ. E PÁ, SACO DE VINIL 
1 

12 Área de Esterilização 

Autoclave 

Horizontal de Solo 
(pequeno porte) 

RACK PARA CARGA, CARRO PARA RACK, CHAPARIA 

EXTERNA DE AÇO INOXIDÁVEL, OSMOSE REVERSA, 
IMPRESSORA, CAPACIDADE DE 90 A 105 LITROS, TIPO DE 

PORTA DESLIZANTE, PAINEL DE COMANDO 

MICROPROCESSADO, CÂMARA INTERNA INOX AISI 304 OU 
SUPERIOR ALIMENTAÇÃO DE VAPOR GERADOR PRÓPRIO 

1 

13 Sala de Reunião Mesa de Reunião MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, REDONDA DE 1,20 D 1 

14 Sala de Reunião 
Mesa para 

Computador 

GAVETAS DE 03 A 04 GAVETAS, MADEIRA/ MDP/ MDF/ 

SIMILAR, SUPORTE PARA IMPRESSORA, MADEIRA/ MDP/ 

MDF/ SIMILAR, SUPORTE PARA TECLADO, SUPORTE PARA 
CPU. 

1 

15 Sala de Reunião 
Projetor Multimídia 

(Datashow) 

Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir 

tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; 
Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve 

possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 

01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 
2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W 

de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle 

remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; 
Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive 

direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, 

sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 

meses. 

1 

16 Sala de Reunião Tela de Projeção 

Deve estar em linha de produção pelo fabricante; Tela projeção com 

tripé retrátil manual; Área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m 
(+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura 

eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com 

resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela 
citada acima; Deverá possuir superfície de projeção do tipo matte 

white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir 

bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O equipamento 
deverá ser novo, semuso, reforma ou recondicionamento; Garantia 

1 
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mínima de 12 

meses. 

17 Sala de Espera e Recepção Arquivo 
Material de confecção/ gavetas: aço/ de 3 a 4 gavetas, deslizamento da 

gaveta: trilho telescópico. 
2 

18 Sala de Espera e Recepção 
Computador 

(Desktop-Básico) 

ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE 

PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP 
COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD 

A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 

GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 
(DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES 

CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, 

OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA 
PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX 

OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E 

DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, 
ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; 

POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 

OU SUPERIOR; POSSUIR 
SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM 

ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR 

DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) 
GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO 

MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR 

MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) 
SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL 

DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE 

COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD 
ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E 

MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); 
MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); 

INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 

802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 
BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A 

CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E 

PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU 
HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS 

(GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM 

POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, 
PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; 

TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER 

NOVOS, SEM USO, REFORMA OURECONDICIONAMENTO; 
GARANTIA DE 12 MESES. 

2 

19 Sala de Espera e Recepção 

Bebedouro/ 

Purificador 

Refrigerado 

PRESSÃO COLUNA SIMPLES 2 

20 Sala de Espera e Recepção 
No-Break (Para 

Computador) 

ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE 

PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; NO-BREAK COM POTÊNCIA 

NOMINAL DE 1,2 
KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W; TENSÃO ENTRADA 

115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM 

COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 
220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE); ALARMES 

AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A 

PLENA CARGA MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO 
CONSUMO DE 240 WATS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS 

DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER 

NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; 
GARANTIA DE 12 MESES. 

2 

21 Sala de Espera e Recepção 
Telefone Celular 
Rural de Mesa 

CHIP 2, GANHO ANTENA EXTERNA 12 - 18 dBi, FREQUÊNCIA 

DA ANTENA EXTERNA 850 - 1990 Mhz, CABO COAXIAL 12 - 30 
METROS, VIVA VOZ, AGENDA TELEFÔNICA, REGISTRO DE 

CHAMADA, BATERIA. 

1 

22 Sala de Espera e Recepção Mesa para ESTRUTURA AÇO / FERRO PINTADO, DIMENSÕES MÍNIMAS 1 
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Impressora MÍNIMO DE 50 X 40 X 70 CM, TAMPO MADEIRA/ MDP/ MDF/ 

SIMILAR. 

23 Sala de Espera e Recepção 
Cadeira de Rodas 

para Obeso 

PÉS FIXO, SUPORTE DE SORO, BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL 

CAPACIDADE DE 120 KG A 159 KG 
1 

24 Sala de Espera e Recepção Balde/ Lixeira 
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO, 

CAPACIDADE DE 11 ATÉ 20 L 
2 

25 Sala de Espera e Recepção Aparelho de DVD 
CONTROLE REMOTO, PORTAS USB, REPRODUÇÃO 

DVD/CD/CD-R/VCD/SVCD/DVCD/JPG/MP3 
2 

26 Sala de Espera e Recepção 
Cadeira de Rodas 

Adulto 

PÉS REMOVÍVEL, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO 

PINTADO, BRAÇOS FIXO. 
2 

27 Sala de Espera e Recepção Longarina 
ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO, NÚMERO DE 

ASSENTOS 03 LUGARES. 
10 

28 Sala de Espera e Recepção Estante 
CAPACIDADE/ PRATELEIRAS MIN. 100KG/ 06 PRATELEIRAS,  

REFORÇO. 
2 

29 Sala de Espera e Recepção 
Leitor de Código de 

Barras 

ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE 

PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; TIPO PISTOLA MANUAL 

COM FEIXE DE LUZ 
BIDIRECIONAL, FONTE DE LUZ LASER 650NM; INDICADOR 

SONORO DE LEITURA; VELOCIDADE DE LEITURA DE 100 

LINHAS POR SEGUNDO, CAPACIDADE DE LER ETIQUETAS 
DE CÓDIGOS DE BARRAS COM 16CM OU MAIS DE 

LARGURA; CAPACIDADE DE 

DECODIFICAÇÃO DOS CÓDIGOS: UPC/EAN, UPC/EAN COM 
COMPLEMENTOS, UCC/EAN 128, CÓDIGO 39, CÓDIGO 39 

FULL ASCII, CÓDIGO 39 TRIOPTIC, CÓDIGO 128, CÓDIGO 128 

FULL ASCII, CODABAR, INTERCALADO 2 DE 5, DISCRETO 2 
DE 5, CÓDIGO 93, MSI, CÓDIGO 11 POSSUIR INTERFACE USB, 

GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 

2 

30 Sala de Espera e Recepção 
Impressora Laser 

(Comum) 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo 
fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; 

resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por 

minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e 
ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 

páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 

10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso 
automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou 

recondicionamento garantia de 12 meses. 

1 

31 Sala de Espera e Recepção Televisor 
TIPO LED, TAMANHO DA TELA DE 42" ATÉ 50", PORTA USB, 

ENTRADA HDMI, CONVERSOR DIGITAL. 
1 

32 Sala de Espera e Recepção 
Cadeira de Rodas 

Pediátrica 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO,  

BRAÇOS FIXO, PÉS REMOVÍVEL. 
1 

33 Sala de Procedimentos Oxímetro de Pulso TIPO PORTÁTIL (DE MÃO), SENSOR DE SpO2 01. 1 

34 Sala de Procedimentos 
Laringoscópio 
Adulto 

COMPOSIÇÃO 5 LÂMINAS AÇO INÓX. 2 

35 Sala de Procedimentos 

Carro para 

Transporte de 

Materiais (diversos) 

TIPO CUBA/ MÍN 200 L/POLIPROPILENO. 1 

36 Sala de Procedimentos 
Braçadeira para 
Injeção 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, APOIO DO 

BRAÇO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL ALTURA 

REGULÁVEL 

2 

37 Sala de Procedimentos Nebulizador Portátil 
TIPO ULTRASSÔNICO, NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 
01 

1 

38 Sala de Procedimentos 
Cilindro de Gases 

Medicinais 

CAPACIDADE MÍN. 03 L ATÉ 10 L, MATERIAL DE 

CONFECÇÃO ALUMÍNIO, ACESSÓRIO(S) VÁLVULA, 
MANÔMETRO E FLUXÔMETRO. 

2 

39 Sala de Procedimentos 
DEA - Desfibrilador 

Externo Automático 

AUTONOMIA DA BATERIA ATÉ 250 CHOQUES, 

ACESSÓRIO(S) 1 ELETRODO. 
1 

40 Sala de Procedimentos Papagaio MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL. 1 

41 Sala de Procedimentos 

Reanimador 

Pulmonar Manual 
Pediátrico (Ambu) 

APLICAÇÃO INFANTIL, RESERVATÓRIO POSSUI, MATERIAL 

DE CONFECÇÃO SILICONE. 
2 
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42 Sala de Procedimentos Carro Maca Simples 
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, SUPORTE DE 

SORO/COLCHONETE, GRADES LATERAIS. 
1 

43 Sala de Procedimentos 
Cadeira para Coleta 

de Sangue 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO, 

BRAÇADEIRA REGULÁVEL. 
2 

44 Sala de Procedimentos 

Reanimador 

Pulmonar Manual 
Adulto (Ambu) 

RESERVATÓRIO, MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE. 2 

45 Sala de Procedimentos Poltrona Hospitalar 

RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 

120 KG, MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA AÇO / 

FERRO PINTADO, ASSENTO/ ENCOSTO ESTOFADO COURVIN, 
DESCANSO PARA OS PÉS INTEGRADO 

2 

46 Sala de Procedimentos 
Laringoscópio 

Infantil 
COMPOSIÇÃO 3 LÂMINAS AÇO INÓX 2 

47 Sala de Procedimentos Comadre 
CAPACIDADE DE 2,1 L ATÉ 3,5 L, MATERIAL DE CONFECÇÃO 
AÇO INOXIDÁVEL. 

1 

48 Lavanderia-Rouparia Lavadora de Roupas CAPACIDADE DE 10 A 15KG 1 

49 Consultório Indiferenciado Negatoscópio LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS. 3 

50 Consultório Indiferenciado Dermatoscópio AUMENTO 10 X, ILUMINAÇÃO LED. 3 

51 Consultório Indiferenciado 
Esfigmomanômetro 
Obeso 

MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO, 
BRAÇADEIRA/ FECHO VELCRO 

3 

52 Consultório Indiferenciado Armário 

DIMENSÕES/ PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 210 CM X 

LARGURA DE 70 A 110 CM /04, MATERIAL DE CONFECÇÃO 

AÇO, CAPACIDADE POR PRATELEIRA 50 KG. 

3 

53 Consultório Indiferenciado 
Foco Refletor 

Ambulatorial 
ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXÍVEL. 3 

54 Consultório Indiferenciado Oftalmoscópio 
BATERIA CONVENCIONAL, COMPOSIÇÃO MÍNIMO DE 3 

ABERTURAS E 19 LENTES. 
3 

55 Consultório Indiferenciado 
Bisturi Elétrico (até 

150 W) 
POTÊNCIA ATÉ 100 W, ALARMES, FUNÇÃO BIPOLAR. 1 

56 Consultório Indiferenciado 
Ventilador de Teto/ 

Parede 
COMPOSIÇÃO 03 PÁS, TIPO TETO 3 

57 Consultório Indiferenciado 
Estetoscópio 

Infantil 
AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DUPLO. 3 

58 Consultório Indiferenciado Suporte de Soro 
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO 
PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL. 

3 

59 Consultório Indiferenciado Cadeira 
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO, 

ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO. 
9 

60 Consultório Indiferenciado Balde a Pedal 
MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE 

POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L. 
3 

61 Consultório Indiferenciado Armário Vitrine 
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO, 
LATERAIS DE VIDRO, 02 PORTAS. 

3 

62 Consultório Indiferenciado Mesa Ginecológica 
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO, 

POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL. 
3 

63 Consultório Indiferenciado 

Balança 
Antropométrica 

Infantil 

MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL. 3 

64 Consultório Indiferenciado Estetoscópio Adulto TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL. 3 

65 Consultório Indiferenciado Mesa de Mayo MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 3 

66 Consultório Indiferenciado Otoscópio Simples 
ILUMINAÇÃO DIRETA / HALÓGENA – XENON, COMPOSIÇÃO 

5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS. 
3 

67 Consultório Indiferenciado 
Esfigmomanômetro 
Adulto 

MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO, 
BRAÇADEIRA/ FECHO VELCRO. 

3 

68 Consultório Indiferenciado Glicosímetro ACESSÓRIO(S) TIRAS, LANCETAS E LANCETADOR 3 

69 Consultório Indiferenciado 

Balança 

Antropométrica 

para Obesos 

MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL 1 
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70 Consultório Indiferenciado 
Escada com 2 

degraus 
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 3 

71 Consultório Indiferenciado Lanterna Clínica TIPO LED 3 

72 Consultório Indiferenciado Colposcópio AUMENTO VARIÁVEL 1 

73 Consultório Indiferenciado Mesa de Exames 
ACESSÓRIO(S) SUPORTE PARA PAPEL, POSIÇÃO DO LEITO 

MÓVEL, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 
3 

74 Consultório Indiferenciado Cadeira para Obeso 
MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTOFADO, ESTRUTURA AÇO / 

FERRO PINTADO. 
1 

75 Consultório Indiferenciado Criocautério 
QUANTIDADE DE PONTEIRAS DE 6 A 9 PONTEIRAS, TIPO DE 

GÁS NITROGÊNIO. 
1 

76 Consultório Indiferenciado 

Balança 

Antropométrica 
Adulto 

MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL 3 

77 Consultório Indiferenciado Mesa de Escritório 
MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, 

COMPOSIÇÃO SIMPLES, GAVETAS 02. 
3 

78 Consultório Indiferenciado Ar Condicionado 
CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUs, TIPO SPLIT, FUNÇÃO 
QUENTE E FRIO. 

3 

79 Consultório Indiferenciado Detector Fetal TIPO PORTÁTIL, TECNOLOGIA DIGITAL. 3 

80 Consultório Indiferenciado 
Computador Portátil 

(Notebook) 

ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE 

PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL 

(NOTEBOOK) COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE 
I5 OU AMD A10 OU SIMILAR; 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 

GIGABYTES VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7.200 RPM; 

UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, 
DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 

(DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES 

CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR; 
TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, 

SUPORTAR RESOLUÇÃO 1.600 X 900 PIXELS; TECLADO 
DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA 

PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS 

POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2; MOUSE 

TOUCHPAD COM 02 (DOIS) BOTÕES INTEGRADOS; MOUSE 

ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM 

(SCROLL); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-
45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N; 

SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); 

BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE LÍTION COM NO 
MÍNIMO 06 

(SEIS) CÉLULAS; FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA 

COMPATÍVEL COM O ITEM; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 
3.0, 01 (UMA) HDMI OU DISPLAY PORT E 01 (UMA) VGA, 

LEITOR DE CARTÃO; WEBCAM FULL HD (1080P); DEVERÁ 

VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA 
PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO 

EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM 

USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 
12 MESES. 

3 

81 Consultório Indiferenciado 
Esfigmomanômetro 

Infantil 

MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO, 

BRAÇADEIRA/ FECHO VELCRO. 
3 

82 Consultório Indiferenciado Biombo 
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO, 

RODÍZIOS, TAMANHO TRIPLO. 
3 

83 Consultório Indiferenciado Estadiômetro 
MATERIAL DE CONFECÇÃO/ ESCALA MÍNIMA ALUMÍNIO / 0 

a 210 cm. 
1 

84 Consultório Odontológico Seladora TIPO/ APLICAÇÃO MANUAL-PEDAL/ GRAU CIRÚRGICO. 1 

85 Consultório Odontológico 

Cadeira 

Odontológica 
Completa (equipo/ 

sugador/ refletor) 

COMANDO DA CADEIRA PEDAL, CABECEIRA ARTICULADA, 
REFLETOR MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE), 

EQUIPO TIPO CART OU ACOPLADO, UNIDADE AUXILIAR 01 

SUGADOR, CUBA PORCELANA/CERÂMICA, SERINGA 
TRÍPLICE, PEÇA RETA, CONTRA ÂNGULO, MICRO MOTOR, 

1 
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CANETA DE ROTAÇÃO, TERMINAIS NO MÍNIMO 3. 

86 Consultório Odontológico 
Articulador 

Odontológico 

DISTÂNCIA INTERCONDILAR AJUSTÁVEL, GUIA CONDÍLICA 

E ÃNGULO DE BENNET AJUSTÁVEL. 
5 

87 Consultório Odontológico 
Ultrassom 

Odontológico 

JATO DE BICARBONATO INTEGRADO, CANETA / 
TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL, MODO DE 

OPERAÇÃO. 

1 

88 Consultório Odontológico 
Aparelho de Raio X 
- Odontológico 

INSTALAÇÃO COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL, 
MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, TENSÃO MÍNIMO 7MA. 

1 

89 Consultório Odontológico Mesa Auxiliar 
RODÍZIOS, DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFECÇÃO 40 X 40 X 80 

(CM) / AÇO INOXIDÁVEL. 
1 

90 Consultório Odontológico Destilador de Água CAPACIDADE ATÉ 5 LITROS/HORA. 1 

91 Consultório Odontológico 
Compressor 

Odontológico 

CAPACIDADE RESERVATÓRIO / POTÊNCIA / CONSUMO 30 A 

39 L/1 A 1,5HP/6 A 7 PÉS, ISENTO DE ÓLEO. 
1 

92 Consultório Odontológico 

Caixa para 

Desinfecção de 

Limas Endodônticas 

CAPACIDADE ATÉ 9 LIMAS. 1 

93 Consultório Odontológico 

Autoclave 
Horizontal de Mesa 

(até 75 litros) 

CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, MODO DE 
OPERAÇÃO/ CAPACIDADE/ ACESSÓRIOS DIGITAL/ ATÉ 25 

LITROS 

1 

94 Consultório Odontológico 
Bomba de Vácuo 
até 2HP/CV 

POTÊNCIA/ VÁCUO 0,5 HP/ 450 mmHg. 1 

95 Consultório Odontológico Mocho 
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO, 

ENCOSTO, REGULAGEM DE ALTURA A GÁS. 
1 

96 Consultório Odontológico Jato de Bicarbonato BASE PARA ESTABILIDADE/FILTRO DE AR COM DRENAGEM  1 

97 Consultório Odontológico Biombo Plumbífero 
ESTRUTURA AÇO OU ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 02 MM, 

TIPO CURVO. 
1 

98 Consultório Odontológico 
Fotopolimerizador 

de Resinas 
TIPO LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO 1 

99 Consultório Odontológico 
Amalgamador 

Odontológico 
TIPO CAPSULAR, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL. 1 

100 Laboratório Técnico 
Microscópio 

Laboratorial Básico 

TIPO BINOCULAR, OCULAR 10 X E 16 X, OBJETIVAS 05, 

CONDENSADOR KOEHLER, ILUMINAÇÃO LED. 
1 

101 Laboratório Técnico Banho-Maria 

Capacidade para 60 tubos ou superior; Cuba em aço inox; Capacidade 
de 7L ou superior; Tampa em aço inox ou em plástico; Estrutura 

externa em aço inox ou aço ferro pintado; Aquecimento através de 

resistência blindada tipo tubular; Estante única para tubos de ensaio; 
Controlador de temperatura com display; Faixa de trabalho entre 37°C 

e 58°C, com precisão de mais ou menos 0,7 graus celsius. 

1 

102 Laboratório Técnico Espectrofotômetro 

Espectrofotômetro digital microprocessado para análises gerais com no 

mínimo quatro escalas fotométricas: transmitância, 
absorbância, concentração e fator. Possuir largura da faixa espectral de 

4 nm, indicação digital em tela LED gráfico, feixe de luz visível 

através da lâmpada de tungstênio, sistema ótico de feixe único, grade 
de difração 1200 linhas / mm, detector tipo fotodiodo de silício com 

precisão fotométrica de ±0,5% T, faixa de Transmitância de 0 % a 

125,0%T e de Absorbância de 0 a 2,0 Abs, faixa de Concentração de 0 
a 1999C (0 a 1999 F). Comprimento de onda 325 a 1000nm com 

precisão melhor do que ± 2 nanômetros, reprodutibilidade do 

comprimento de onda ± 1 nanômetro. Compartimento de amostra para 
quatro cubetas de 10 mm. Porta de saída de dados USB. Deve 

acompanha 4 cubetas em vidro com 10 mm de caminho ótico. 

1 

103 Laboratório Técnico Banqueta 
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, 
REGULAGEM DE ALTURA, RODÍZIOS, ASSENTO GIRATÓRIO. 

2 

104 Laboratório Técnico 
Centrífuga 

Laboratorial 

TIPO PARA TUBOS - MÍN. 04 AMOSTRAS, TECNOLOGIA 

DIGITAL 
1 

105 Quarto Coletivo 
Ventilador de Teto/ 
Parede 

COMPOSIÇÃO 03 PÁS, TIPO TETO. 4 

106 Quarto Coletivo 
Cama Comum (não 

hospitalar) 

TIPO/ MATERIAL DE CONFECÇÃO/ ACESSÓRIOS 

SIMPLES/MADEIRA/COLCHÃO. 
16 
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ANEXO – II 

 

 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
 

 

Ref.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N°. 001/2019. 

 

Objeto: “Contratação em Regime de Empreitada por Menor Preço Global de Empresa 

Especializada para Aquisição de 1 (uma) Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBS Fluvial) 

itinerante equipada e mobiliada para o Município de Jacareacanga/PA”. 

 

 

 

Atestamos para cumprimento do item 7.4 alínea e) do Edital referente ao processo 

Licitatório TOMADA DE PREÇOS N°. 001/2019, que a Empresa (inserir o nome da Licitante), 

representada neste ato por seu representante, Sr.(a) (inserir o nome da representante legal), 

portador do documento de identidade nº (inserir o número), através de engenheiro pertencente ao 

quadro técnico, tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o 

cumprimento das obrigações decorrentes do objeto desta licitação. 

 

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de 2019. 

 

 

 

 
_________________________________________________ 

(Nome e CPF do representante legal da empresa) 

 

 

 

__________________________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 ENGENHEIRO RESPONSAVÉL – CREA/XX:  

 
. 
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ANEXO III 

 

 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO. 

 

 

 
Pelo presente a empresa __________________, situada na ___________, CNPJ n.º________________, 

através de seu _______________ outorga ao Sr. _______________, RG n.º ______________________, 

amplos poderes para representa-la junto ao Município de Jacareacanga/PA, na TOMADA DE PREÇOS 

N°. 001/2019, inclusive para interpor ou desistir de recursos, receber citações, intimações, responder 

administrativa e judicialmente por seus atos, assinar proposta de preços e, enfim, praticar todos os atos 

pertinentes ao certame, em nome da proponente. 

 

 

Local e Data         

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

(Nome e CPF do representante legal da empresa, Firma reconhecida) 
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A N EX O IV 

 

MO DEL O DE  DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS 

REQUISITOS DA HABILITAÇÃO. 

 

D E CL AR A ÇÃ O  

 

___________________________________, inscrita no CNPJ nº_______________________, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ______________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº._______________ e do CPF nº_____________________, DECLARA, para fins do disposto 

de Edital da TOMADA DE PREÇOS nº. 001/2019, em cumprimento com Lei 8.666/93, que cumprem 

plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital em referência. 

 

 
Local, e (data) 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

(Nome e CPF do representante legal da empresa) 
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A N EX O V  

 

DECLARAÇÃO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF/88 
 

 

(Em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal e na Lei n° 9.854 de  

7/10/99, regulamentado pelo Decreto n° 4.358 de 05/09/02) 

 

 

Data: 

TOMADA DE PREÇOS N°. 001/2019. 

À _____(Entidade de Licitação)____ 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

___(nome da empresa)___, CNPJ n.º ___, sediada ___(endereço completo)___, declara, sob 

as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário 

noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de 

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

 

Localidade, ___ de _________de _______. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

(Nome e CPF do representante legal da empresa) 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE É MICROEMPRESA 

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 
A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________, sediada na 

____________________(endereço completo), representada pelo(a) Sr.(a) _________________, R.G. nº 

_________, C.P.F nº _______________, DECLARA, sob as penas da lei, que é microempresa ou 

empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006 e suas alterações posteriores, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência 

como critério de desempate no procedimento licitatório da TOMADA DE PREÇOS N°. 001/2019 em 

epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Jacareacanga. 

 

 

Local/UF, ...... de .................... de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 (Nome e CPF do representante legal da empresa) 
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ANEXO VII 
 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

 

 
Ref.: Tomada de Preços nº. 001/2019 – PMJ. 

 

Objeto: “”. 

 

 

_____________________(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, para fins do disposto no item 4.10 do Edital da 

Tomada de Preços nº ______________, sob as sanções administrativas e sob penas da Lei, que esta 

empresa, na presente data, e considerada: 

 

(....) MICROEMPRESA, conforme inciso, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 

 

(....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

DECLARA ainda que a Empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo  

3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

(Localidade) _______ de ________de ______________ 

 

 

_____________________________ 

 (Nome e CPF do representante legal da empresa) 

 

Obs.: A declaração acima deverá se assinalada com “X”, ratificando-se a condição jurídica da empresa  

licitante. 
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 ANEXO VIII 

 

 

À Comissão de Licitações   

 

 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

 
A empresa ____________________,  inscrita  no CNPJ sob nº ___._____.______/______-____, 

através de seu Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar 

ou contratar com a Administração Pública.   

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.   

 

 

________________, em ______ de __________________ de 2019.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

(Nome e CPF do representante legal da empresa) 
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ANEXO IX 

 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

 
À Comissão Permanente de Licitação 

 

Ref.: Edital de TOMADA DE PREÇOS N°. 001/2019-PMJ 

 

Conforme o disposto no Edital e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 

31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o 

responsável técnico pela(s) obra(s), caso venhamos a vencer a referida licitação, é: 

Nome Especialidade (*) CREA 

 

N° 

Data do 

registro 

Assinatura 

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro 

técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas 

vigentes. 

 

OBS.: (*) No caso de empresa estrangeira, a mesma deverá apresentar o equivalente. 

 

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de 2019. 

 

 

 

________________________________________________ 

(Carimbo, nome e CPF do representante legal da empresa) 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

(Carimbo, nome, RG n°, CREA n° e assinatura do 

Engenheiro habilitado da proponente) 

 

 

 

 



     

Tomada de Preços nº 001/2019 - TP 
 

 

 

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA 

 

 

Avenida Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, nº. 34, Bairro Centro, CEP 68.195-970, Jacareacanga. 

 ANEXO X 

 

MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO DE Nº_____/___, CELEBRADO ENTRE O 

________________, E A EMPRESA 

____________________, COMO ABAIXO MELHOR SE 

DECLARA. 

 

A Prefeitura Municipal de Jacareacanga, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob 

o nº _____________, sediada na _______________________, CEP: _____________, na Cidade 

Jacareacanga, Estado do Pará, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, neste ato 

representado pela Excelentíssima Senhora_____________, ___________, portador do RG: .......... e CPF: 

...............residente e domiciliada neste Município, neste ato denominada Contratante, e Empresa 

________________________________________, estabelecida à ________________________nº _____, 

inscrita no CNPJ sob o nº __________________, representado(a) pelo(a) Sr.(a). _____________________, 

a seguir denominada Contratada, Resolvem por meio deste instrumento, celebrar o presente contrato, nos 

termos da Lei nº 8.666/93 e TOMADA DE PREÇOS N°. 001/2019-PMJ, mediante as cláusulas e 

condições a seguintes: 

 

Cláusula Primeira - DO FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO: 

 

1.1 - O presente contrato decorre da TOMADA DE PREÇOS N°. 001/2019, publicada no DOE e DOU, nº 

____, de ___/___/2019, regulamentada pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 com alterações 

posteriores, e outras legislações complementares, devidamente homologada pela Ordenador de Despesa, os 

quais ficam fazendo parte integrante do presente contrato, para todos os efeitos legais. 

 

Cláusula Segunda – DO OBJETO: 
 

2.1 - O objeto deste consiste na “Contratação em Regime de Empreitada por Menor Preço Global de 

Empresa Especializada para Aquisição de 1 (uma) Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBS Fluvial) 

itinerante equipada e mobiliada para o Município de Jacareacanga/PA”, conforme plano de trabalho e 

especificações técnicas contido em seu projeto original. 

 

Cláusula Terceira - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES: 

3.1 - Aplica-se a este Instrumento as disposições da TOMADA DE PREÇOS N°. 001/2019, bem corno 

faz parte deste a proposta formulada pela Contratada em __/__/2019. 
 

3.1.1. Havendo divergências entre os documentos citados e o Contrato prevalecerão os termos do Contrato. 
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Cláusula Quarta – DO PREÇO E PAGAMENTO: 
 

4.1 – A Contratante pagará à CONTRATADA pelo serviço de empreitada por preço global, objeto do 

presente contrato, o preço de R$__________ (______________________________________), de 

conformidade com a proposta, planilha de custos, cronograma físico-financeiro e condições contidas no 

Edital de TOMADA DE PREÇOS N°. 001/2019. 
 

4.2 – Só poderá ser efetuado qualquer pagamento a empresa licitante mediante apresentação de boletins de 

medições, atestado pelo responsável técnico da Prefeitura. 

 

4.3 - Na hipótese de não ser efetuado o pagamento no prazo convencionado, os valores serão acrescidos de 

mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a data do efetivo pagamento. 

 

4.4 – Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA que tenha sido multada, antes de paga ou relevada 

a multa. 

 

4.5 – Reserva-se à Contratante o direito de descontar de faturas quaisquer débitos da CONTRATADA, em 

consequência de penalidades aplicadas. 

 

Cláusula Quinta– DA VIGÊNCIA: 

 
5.1.O presente Contrato vigorará até xx (xxxxxxxxxxxx) dias corridos a partir da data de expedição da 

Ordem de Início dos Serviços, sendo possível seu aditamento quando for necessário para o cumprimento 

das necessidades administrativas. 

 

Cláusula Sexta – DO PRAZO PARA EXECUÇÃO, PRORROGAÇÃO E PARALISAÇÃO DAS 

OBRAS: 

 

6.1 - O prazo de execução da obra é de xxx (xxxxxxxxxxxxxxx) dias corridos a partir da data de expedição 

da Ordem de Início dos Serviços, podendo o mesmo ser prorrogado conforme necessidade da 

administração. 

 

6.2 - Os serviços deverão ser iniciados após a assinatura da ordem de início dos serviços. 

 

6.3 - O prazo de execução, conclusão e entrega, poderão ser prorrogados, desde que ocorram algum dos 

motivos previstos nos incisos do Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

6.4 - Poderão as obras, objeto do presente contrato serem paralisadas a critério da CONTRATANTE, 

atendendo conveniências administrativas, recursos financeiros, caso fortuito ou força maior, hipóteses em 

que o prazo inicial ficará suspenso a partir da data da expedição da ordem de paralisação dos serviços. 
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Cláusula Sétima – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS: 

 

7.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

____________________________________. 
7.2 - Elemento de Despesa – 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações - R$ __________________ 

(______________________________________). 

 

7.3 - Fonte de recursos–________. 

 

Cláusula Oitava– DO CONTROLE TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO: 

 

8.1 - Os serviços objeto do presente contrato, ficarão sujeitos à fiscalização da CONTRATANTE, através 

de fiscal credenciado. A fiscalização será realizada sob exclusivo critérios da CONTRATANTE e em 

consonância com as exigências contidas no Edital de TOMADA DE PREÇOS N°. 001/2019-PMJ. 

 

Cláusula Nona – DAS RESPONSABILIDADES: 

 

9.1 – DA CONTRATANTE: 
 

9.1.1 – Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações 

decorrentes da presente licitação, consoante estabelece a Lei n° 8.666/93 e alterações; 

9.1.2 - Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços contratados pela empresa Contratada; 

 

9.1.3 - Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços 

contratados, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

 

9.1.4 - Providenciar os pagamentos à empresa fornecedora à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente 

atestadas, nos prazos fixados. 

 

9.1.5 – A CONTRATANTE efetuará desconto de sobre o valor da mão-de-obra de cada fatura 

apresentada, que será recolhido ao INSS em nome da CONTRATADA, conforme estabelece o artigo 31 

da Lei nº 8.212/91 alterada pela Lei nº 9.711/98. 

 

9.2 - DA CONTRATADA: 

 

9.2.1 – A CONTRATADA é obrigada a promover no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da 

assinatura deste Contrato, a inscrição específica do mesmo junto ao INSS, para efeito da comprovação de 

recolhimento previdenciário. 

9.2.2 – Fornecer todos os equipamentos, materiais, mão de obra e transporte necessário à execução do 

objeto deste Contrato, de acordo com as especificações aprovadas pela Prefeitura, assim como, em 

concordância com as normas da ABNT. 
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9.2.3 – Fornecer à CONTRATANTE prova de quitação de débito junto ao CREA-PA, bem como ART, 

deste Contrato, até 30 (trinta) dias após a data de assinatura.  

 

9.2.4 - A empresa CONTRATADA obrigar-se-á a desenvolver as obras sempre em regime de 

entendimento com a fiscalização, dispondo está de amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento 

do contrato. 

 

9.2.5 - A empresa CONTRATADA obrigar-se-á a manter no local de realização das obras o seu 

responsável técnico, ou fazer-se representar no local por Engenheiro habilitado junto ao CREA, para dar 

execução ao contrato. 

 

9.2.6 - A CONTRATANTE poderá exigir a substituição de empregados da empresa contratada, no 

interesse das obras. 

 

9.2.7 - A empresa CONTRATADA obrigar-se-á ainda a: 

 

a) Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários nas obras executadas. Tais reparos não 

serão medidos sempre que os mesmos sejam oriundos de má execução ou vícios construtivos da 

CONTRATADA. 

 

c) Permitir e facilitar à fiscalização a inspeção ao local das obras, a qualquer dia e hora, devendo prestar 

todos os informes e esclarecimentos solicitados. 

 

d) A pagar os encargos decorrentes da legislação trabalhista, social e previdenciária. 
 

 

9.2.8 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços objeto desta licitação, não podendo ser arguido, para 

efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de a Administração proceder à fiscalização ou 

acompanhamento de execução dos referidos serviços; 

 

9.2.9 - Arcar com todas as despesas decorrentes dos serviços, objeto desta licitação, inclusive 

armazenamento, mão-de-obra, transporte, seguros de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, 

encargos trabalhistas, comerciais e outras decorrentes da execução do objeto licitado serão de 

responsabilidade da Contratada. 

 

9.2.10 - Manter durante o período de execução dos serviços, as condições de regularidade junto ao FGTS, 

INSS, e às Fazendas Federal, Estadual, Municipal e Trabalhista, apresentando os respectivos 

comprovantes, bem como as condições de qualificação exigidas na licitação. 

 

9.2.11 - Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões até o limite fixado no §1° 

do artigo 65 da Lei n° 8.666/93; 
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Cláusula Decima- DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

10.1 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, independente das demais sanções 

cabíveis. 

 

10.2 - Constituem motivo para rescisão do contrato todas as elencadas no art. 78 da Lei n° 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

10.2.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

direito ao contraditório e à ampla defesa. 

 

10.3 - A rescisão contratual do poderá ser: 

 

10.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, no caso dos incisos I a XII e XVII do 

art. 78 da Lei de Licitações e Contratos; 

 

10.3.2 – Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; 

 

10.3.3 - Judicial, nos termos da legislação. 

 

10.4 - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei retro mencionada, sem 

que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver 

sofrido. 

 

10.5 - Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos. 

 

10.6 - Decretação de falência ou dissolução da CONTRATADA. 

 

10.7 - Transferência total ou parcial das obras, sem anuência prévia da CONTRATANTE. 

 

10.8 - Atraso imotivado na realização das obras, por mais de 5 (cinco) dias corridos ou 10 (dez) dias 

alternados. 

 

Cláusula Décima Primeira – DAS PENALIDADES: 
 

11.1 - No caso da CONTRATADA não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão 

aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades: 

 

a) Por dia em que exceder o prazo de conclusão dos serviços 0,3% do valor do contrato. 

 

b) Multas variáveis de 0,1% (um décimo por cento) a 1% (um por cento) do valor do contrato, quando: 

 

b.1) Os serviços não tiverem o andamento previsto no cronograma. 
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b.2) Não executar os serviços exatamente de acordo com as normas, manuais, instruções e especificações 

da Contratante. 

 

b.3) Informar a CONTRATANTE sobre o andamento dos serviços contratados. 

 

b.4) Dificultar os trabalhos de fiscalização dos serviços pela CONTRATANTE. 

 

c) Suspensão temporária do direito de licitar, contratar ou subcontratar no âmbito da administração 

municipal. 

 

d) A CONTRATADA será penalizada com a multa de 10% (dez por cento) do preço global do Contrato, 

quando ocasionar a rescisão do Contrato, sendo garantido a mesma o contraditório e ampla defesa. 

 

Cláusula Décima Segunda - DO RECEBIMENTO DA OBRA: 

 

12.1 - A obra será recebida pela CONTRATANTE através de seu responsável técnico, mediante Termo de 

Conclusão. 

 

12.2 - Ao serem constatadas quaisquer irregularidades, pelo responsável técnico, este comunicará 

diretamente à Empresa CONTRATADA e a descreverá no verso do Termo de Recebimento de Obra que 

será anexada ao processo original encaminhado à Prefeitura Municipal. 

 

12.3 - Não ocorrendo irregularidades, o responsável técnico assinará o Termo de Recebimento da Obra. 

 

Cláusula Décima Terceira - DA LEGISLAÇÃO APLICADA: 
 

13.1 - O presente Contrato regula-se pelas cláusulas e preceitos de direito público, em especial da Lei nº 

8.666/93, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 

direito privado, no que couber. 

14.1 – Este Contrato será publicado, em forma de extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo de 10 (dez) 

dias de sua assinatura. 

 

Cláusula Décima Quinta – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

15.1 – Os casos omissos neste contrato serão resolvidos pelas partes, amigável ou judicialmente, 

considerando também as disposições contidas no Edital de TOMADA DE PREÇOS N°. 001/2019. 

 

15.2 - A declaração de nulidade do contrato não exonerará a Contratante do dever de indenizar a 

Contratada pelo que está houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos 

regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de 

quem lhe deu causa. 

 

15.3 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que fizerem nas obras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado de contrato. 



     

Tomada de Preços nº 001/2019 - TP 
 

 

 

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA 

 

 

Avenida Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, nº. 34, Bairro Centro, CEP 68.195-970, Jacareacanga. 

15.3.1 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, 

salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 

 

Cláusula Décima Sexta – DO FORO: 
 

16.1 - Para solução das questões decorrentes deste contrato elege-se o Foro da Comarca de Jacareacanga, 

Termo Judiciário de JACAREACANGA, Estado do Pará, renunciando desde já a Contratada, por si ou seus 

sucessores, a qualquer outro mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem justos e contratados, assinam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na 

presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produza seus legais efeitos. 

 

Jacareacanga (PA), __ de __________ de _____. 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Contratante 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Contratada 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA 

 

 

Avenida Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, nº. 34, Bairro Centro, CEP 68.195-970, Jacareacanga. 

ANEXO – XI 
 

 

 

 

 

 
 

PROJETOS  

 
(Parte Integrante do CD-ROOM)  
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA 

 

 

Avenida Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, nº. 34, Bairro Centro, CEP 68.195-970, Jacareacanga. 

 

TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL 

 

Tomada de Preços Nº. 001/2019-PMJ 

 

Prezados (as) Senhores (as): 

 

Visando eventual necessidade de comunicação direta entre a Prefeitura – Setor de Licitações e Contratos e 

as empresas interessadas em participar da presente licitação, solicitamos preencher e enviar os dados do 

Termo de Recebimento de Edital para o e -mail: licitacaojacareacanga2017@gmail.com ou entregar na 

própria Setor de Licitações e Contratos no Horário de 08:00 às 14:00 horas. 

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. 

 

Jacareacanga/PA, ___ de ___ de 2019. 

 

___________________ 

Presidente CPL 

 

TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL 

 

Tomada de Preços Nº. 001/2019-PMJ 

 

Objeto: “_________”. 

 

NOME EMPRESARIAL: 

CNPJ: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

NOME PARA CONTATO: 

TELEFONE:  

FAX: 

CIDADE/ESTADO:  

E-MAIL: 

Recebemos, da Prefeitura Municipal de Jacareacanga-Setor de Licitações e Contratos, nesta data, cópia do 

Edital da Licitação acima identificada. 

 

_________________________,_____de ______________ de  2019. 

  

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do representante 


