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E D I T A L 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0689/2018-SEMAD/PMRP 
CONCORRÊNCIA  3/2018-002 – FME 
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL 
 
O Município de RONDON DO PARÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, torna público, para conhecimento de quantos possam se interessar, 
que, em obediência ao que preceitua as normas gerais da Lei Federal 8.666/93 e 
demais normas complementares, fará realizar licitação, na modalidade 
CONCORRÊNCIA 3/2018-002-FME do tipo menor preço global, de acordo com as 
disposições deste instrumento.  
 
A presente licitação será regida por este edital, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas 
alterações, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, além das demais 
normas regulamentares, no que couberem, bem como, as cláusulas e condições 
especificadas neste instrumento convocatório e seus anexos. 
 
O Edital e seus anexos poderá ser obtido na página: www.rondondopara.pa.gov.br, 
no setor de licitações, nos dias de expediente das 08:00 à 13:00h, na Rua Gonçalves 
Dias, 400 - Centro de Rondon do Pará, telefone 94 3326-1394 /2008, até 03 (três) 
dias uteis antes da data de abertura da licitação. 
 
RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO e 
PROPOSTA 
LOCAL: RUA GONÇALVES DIAS, 400 
DIA: 27 de 08 de 2018. 
HORÁRIO: 09:00 horas. 
 
OBS: NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE CELULAR DURANTE O PROCESSO 

LICITATÓRIO NA SALA DA CPL.  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DA E.E.E.M. DR. DIONÍSIO BENTES DE CARVALHO, CONFORME 
CONVENIO Nº 235/2018, PROCESSO Nº 11721582/2018-SEDUC, ATENDENDO 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE 
MUNICÍPIO. 
 
1.2. 1.2. São partes integrantes deste Edital, os seguintes anexos: 
ANEXO I – Credenciamento; 
ANEXO II – Modelo de procuração; 
ANEXO III – Modelo de declaração de visita técnica; 
ANEXO IV – Declaração do responsável técnico; 
ANEXO V – Declaração que não emprega menor; 
ANEXO VI – Modelo de apresentação da proposta; 

http://www.rondondopara.pa.gov.br/
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ANEXO VII – Declaração de elaboração independente de proposta; 
ANEXO VIII – Plantas; 
ANEXO IX - Planilha orçamentária; 
ANEXO X -  Cronograma físico-financeiro; 
ANEXO XI - Especificação Técnica e Memorial Descritivo; 
ANEXO XII - Minuta do Contrato Administrativo; 
1.3. Valor referencial da Obra: R$ 2.823.271,97 (dois milhões, oitocentos e vinte e três 
mil, duzentos e setenta e um reais e noventa e sete). 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTIA DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA 
2.1 Garantia de Proposta - A licitante prestará garantia correspondente a 1% (um por 
cento) do valor global de referência, referente ao prazo de validade da proposta, 
optando por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1º, da lei nº 8.666/93. 
2.2. O comprovante da garantia de manutenção da proposta deverá ser entregue junto 
com a documentação relativo a qualificação econômico-financeiro à CPL, que poderá 
realizar diligência para comprovação de autenticidade do documento. 
2.3. Se a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o licitante deverá tomar as 
seguintes providências: 
2.3.1. Se for realizada a caução em dinheiro, a empresa deverá efetuar o depósito na 
seguinte Conta Corrente: Banco do Brasil, Agência 1342-0, C/c: 19312-7, em favor do 
Fundo Municipal de Educação, em conformidade com o item 2.2. 
2.3.2. O Certificado de Reconhecimento de Caução e o comprovante da garantia de 
manutenção da proposta (completa) deverão vir dentro do envelope nº 01 - 
Habilitação. 
2.3.3 A garantia prestada na forma de Caução em Dinheiro, só será liberada após a 
decisão que inabilitar ou desclassificar a licitante, desde que não tenha havido recurso 
ou após sua denegação, e no caso de habilitadas e classificadas, após a adjudicação 
e homologação do seu objeto. Exceto a do vencedor, cuja a devolução ocorrerá após 
a assinatura do contrato, podendo ser retida e reforçada como garantia do contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: 
a) Poderão participar desta Licitação pessoas jurídicas de direito privado, observada 
a necessária qualificação, como seja, a pertinência mercantil com objeto desta 
Licitação 
b) A participação no presente certame implica na aceitação plena e irrevogável de 
todos os termos, cláusulas e condições constantes deste edital e de seus anexos, 
bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e na 
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase do processo. 
3.2. SÃO VEDADAS A PARTICIPAÇÃO DIRETA OU INDIRETA DA LICITAÇÃO: 
a) as pessoas jurídicas de que trata o artigo 9º da Lei nº 8.666/93; 
b) Pessoas jurídicas cujos dirigentes ou responsáveis técnicos sejam ou tenham sido 
ocupantes de cargo de direção, assessoramento superior, assistência intermediária, 
cargo efetivo ou emprego na Prefeitura Municipal de Rondon do Pará ou empresas a 
ela vinculadas, nos últimos 180 (cento e oitenta) dias corridos anteriores à data da 
publicação do aviso desta licitação.  
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c) Tiver sido declarada inidônea na administração direta e indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com 
personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das 
fundações por ele instituídas ou mantidas; 
d) empresas com decretação de falência ou concordata, em processo de recuperação 
judicial ou extrajudicial; 
e) empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho 
técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócios, pertençam, ainda que 
parcialmente, de empresa do mesmo grupo, ou em mais de uma empresa, que esteja 
participando desta licitação; 
f) empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com objeto deste Edital; 
g) pessoa física ou jurídica que elaborou, isoladamente ou em consórcio, o projeto 
básico ou executivo correspondente; 
h) Que estiverem reunidas sob forma de consórcio.  
i). Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação empresa que tenha sócio 
ou empregado que seja servidor dos Poderes Executivo ou Legislativo, da Prefeitura 
Municipal de Rondon do Pará e unidades gestoras; e 
 
3.3 DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE 
3.3.1 Quando da participação das microempresas e empresas de pequeno porte 
deverão ser adotados os critérios estabelecidos nos Arts. 42 a 45 da Lei 
Complementar 123/2006, quais sejam: 
3.3.2 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 
em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito 
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
3.3.3 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da 
documentação; 
3.3.4 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 3.3.3 deste 
Edital, implicará decadência do direito de contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no Art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração, convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação; 
3.3.5 Será assegurado como critério de desempate, preferência de contratação para 
as microempresas e empresas de pequeno porte; 
3.3.6 Para efeito desta Licitação (Concorrência), de acordo com o § 1º, art. 44 da Lei 
Complementar 123/2006, entende-se por empate, àquelas situações em que as 
propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada; 
3.3.7 Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar 123/2006, ocorrendo o 
empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
I- A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 

_____________________________________________________________ 
Rua Gonçalves Dias, nº400 CEP:68638-000 (94)3326 1394  

II- Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do inciso I do caput deste artigo, serão convocados as remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do Art. 44 da Lei complementar 
123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
III- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º 
e 2º do Art. 44 da Lei complementar 123/2006, será realizado sorteio entre elas para 
que se identifique quem primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
3.3.8- Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 3.3.7 deste 
Edital, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 
do certame; 
3.4. Poderão participar desta Concorrência, pessoas jurídicas que atuam no ramo de 
atividade compatível com o objeto licitado, na condição de Microempresas e Empresa 
de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei 
Complementar nº 123/2006, quando comprovada mediante apresentação de 
Declaração da junta comercial do estado da sede da proponente. 
a) O representante legal da empresa deverá ratificar não haver nenhum dos 
impedimentos previstos no § 4º do art. 3º da referida lei. 
b) A não entrega desta declaração indicará que optou por não utilizar os benefícios 
previstos na Lei Complementar nº 123/2006. 
c) A Declaração em questão deverá ser juntada a documentação de habilitação no 
envelope 01 - habilitação preliminar, exigidos nesta licitação. 
3.5. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de 
todos os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus Anexos, 
bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a 
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase do processo. 
 
3.6. DA VISITA / VISTORIA TÉCNICA: 
3.6.1 A(s) empresa(s) licitante(s) deverá(ão) realizar visita prévia e inspecionar o local 
onde serão executadas as obras, de modo a obter, para sua própria utilização e por 
sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária a elaboração de sua 
proposta. Inteirando de todas as condições e dos graus de dificuldades existentes. 
a) A visita técnica deverá ser realizada por profissional(is)  responsável(is) técnico(s)  
(engenheiro ou arquiteto), representando a empresa interessada em participar desta 
licitação, quando será fornecida para os presentes, em modelo próprio, ATESTADO 
DE VISITA, certificando que a licitante obteve esclarecimentos necessários e o 
conhecimento prévio das condições de trabalho que, obrigatoriamente, fará parte da 
documentação de habilitação da Licitante e onde deverá constar o número do Registro 
do CREA do visitante. 
b) Fica estabelecido até o 5º (quinto) dia útil anterior à data da licitação, no horário das 
09h:00h às 13:00h, em dia de expediente, para os interessados agendarem visita ao 
local da obra, mediante o telefone (094) 3326-1394 ou pelo Email: 
cplrondondopara@yahoo.com.br e cplrondondopara@gmail.com, ou no endereço: 
rua Gonçalves Dias, 400-centro (PREFEITURA)  com o Sr. Alberto Abreu, presidente 
da CPL.  

mailto:cplrondondopara@yahoo.com.br
mailto:cplrondondopara@gmail.com
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c) O Sr. JOÃO MALCHER DIAS NETO, Sec. de Obras, Transporte e Urbanismo, a 
Srª Srª ROSIANE ALCÂNTARA MONTREUIL, Secretária de Educação e o 
Engenheiro da Prefeitura, acompanhará a visita dos interessados até o local dos 
serviços/obras, objeto da presente licitação, para constatar as condições e 
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assim como certificar sobre o local, 
a implantação do projeto e todas as demais peculiaridades técnicas para execução do 
objeto 
d) O Atestado de visita Técnica deverá ser incluso no envelope 01 - habilitação 

preliminar. (Atestado assinado pelo engenheiro da Prefeitura Municipal). 

CLÁUSULA QUARTA: DA DOCUMENTAÇÃO 
4.1. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em única via, sem 
emendas, rasuras ou sobrescritos. 
4.1.1. Caso haja qualquer emenda, rasura ou sobrescrito, este fato deve ser declarado 
e assinado pelo representante legal do licitante. O órgão Licitante não será 
responsável pela integridade dos documentos de habilitação que desatendam o 
disposto nesta Cláusula. 
 
4.2. HABILITAÇÃO 
4.2.1 Documentação relativa à Capacidade Jurídica: 
a) Carteira de identidade e CPF dos sócios; 
b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor ou a última alteração ou 
consolidado, devidamente registrado; ou Certidão da Junta Comercial expedida nos 
últimos 30 (trinta) dias, em se tratando de Sociedade Comercial, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 
d) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
da diretoria em exercício. 
 
4.2.2 Da Documentação relativa à regularidade fiscal: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 
b) Prova de Inscrição do Cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, 
relativamente ao domicílio ou sede do proponente, devendo ser pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto em licitação. 
c) Certidão de Regularidade de Tributos Municipal da sede da proponente; 
d) Certidão de Regularidade da Fazenda Estadual de Natureza Tributária; 
e) Certidão de Regularidade Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 
consolidada, com a Certidão de Regularidade de Débito (CND) expedida pelo INSS, 
vigente na data de abertura desta licitação; 
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
junto à Caixa Econômica Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por Lei; 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho CNDT.  
h) Comprovante de ausência na relação do Cadastro Nacional de empresas inidôneas 
e suspensas-CEIS, mantido pela Controladoria Geral da 
União(http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?) 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis
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I) Certidão Negativa do Cadastro Nacional de condenações cíveis por atos de 
improbidades administrativas e inelegibilidade, mantido pelo Conselho Nacional de 
Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
4.2.3 Declaração que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores 
de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de menores de 14 
(quatorze) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do 
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Lei nº. 9.854/99); 
4.2.4 Declaração sob as penalidades cabíveis a inexistência de fato impeditivo de 
habilitação, e que tem pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação 
em causa e plena concordância com as condições constantes no presente Edital e 
seus anexos; 
4.2.5 Declaração que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os 
documentos apresentados. 
4.2.6 Declaração que a empresa ___________________ , inscrita sob o 
CNPJ_______________, sediada à___________________________, não possui em 
seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou 
de sociedade de economia mista. 
 
4.2.7. Da Documentação relativa à Qualificação Técnica: 
a) Certidão de Registro e Quitação da Licitante e de seu (s) responsável (eis) técnico 
(s) junto ao Conselho Regional de Engenharia– CREA ou CAU, dentro do seu prazo 
de validade e com jurisdição sobre o domicílio da licitante;  
b) Declaração de responsabilidade técnica indicando o responsável técnico pela 
execução das obras (Modelo em anexo) até o seu recebimento definitivo pela 
Contratante, assinada pelo representante legal da Licitante e pelo responsável técnico 
indicado. 
c) O responsável técnico indicado na declaração constante na alínea ‘b’ desta 
cláusula, somente poderá ser substituído após comunicação ao contratante. 
d) É vedada, a indicação de um mesmo técnico como responsável por mais de uma 
Licitante. 
e) O Profissional técnico deverá ter no mínimo 03 (três) anos de exercício profissional 
e comprovação que já executou serviço compatível com o objeto desta licitação, seja 
para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estatual, 
municipal, distrital ou privada, por meio de apresentação de Atestado(s) de 
Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.  
 
Para fins de comprovação será necessária a apresentação de Certidão de Acervo 
Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região, nos termos da legislação 
aplicável em nome dos responsáveis técnicos que participarão da obra, que 
demonstre quitação de responsabilidade técnica – ART ou Registro de 
Responsabilidade Técnica –RRT, sendo necessário o detentor da certidão (CAT) 
pertencer ao quadro técnico da empresa licitante, sendo necessária para efeito de 
compatibilidade, e demonstração de execução pretérita dos seguintes quantitativos 
mínimos relevantes de serviços:   
 

Item Descrição Qtde 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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1.2.2 Cobertura -Telha termo acústica 1.700,00 m2 

1.4.1 Estrutura metálica p/ cobertura 1.700,00m2 

1.6.2 Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. 
camada regularizadora (Korodur) 

170,00m2 

 

 
f) Demonstração de aptidão da empresa para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características e quantidades com o objeto da licitação (capacidade 
técnico-operacional), mediante a apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, 
expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) 
experiência em serviços compatíveis em características nos seguintes quantitativos 
mínimos relevantes de serviços: 
 

Item Descrição Qtde 

1.2.2 Cobertura -Telha termo acústica 1.700,00m2 

1.4.1 Estrutura metálica p/ cobertura 1.700,00m2 

1.6.2 Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. 
camada regularizadora (Korodur) 

170,00m2 

g) Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica do CREA/CAU, de sua respectiva 
Região, com validade à data de apresentação da proposta, devidamente atualizada 
em todos os seus dados cadastrais e contratuais, devendo constar nesta que existe 
em seu quadro engenheiro civil. No caso de empresas licitantes não serem 
registradas/inscritas no CREA/CAU do Estado do Pará, deverão ser providenciados 
os respectivos vistos destes órgãos regionais por ocasião da assinatura. 
h) Para o atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação do licitante de 
possuir em seu quadro permanente, na data da licitação profissional(is) de nível 
superior, reconhecido(s) pelo CREA e/ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de 
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço, devidamente registrado(s) 
no CREA e/ou CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) 
da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, expedidas por este(s) 
Conselho(s), que comprove ter o profissional executado. 
i) Comprovação de vínculo empregatício entre o responsável técnico e a proponente, 
mediante registro em carteira de trabalho e ficha de registro da empresa. Para 
dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita através da cópia da 
ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social, e ou contrato de 
prestação de serviços entre o profissional e a proponente, com firma reconhecida em 
cartório de ambas as partes, e com prazo de vigência de no mínimo a vigência da obra 
a ser contratada. 
j) Declaração de que possui aparelhamento e pessoal técnico disponível para a 
realização das obras e serviços, objeto desta licitação. 
k) Atestado de visita é obrigatória à proponente, quando da visita do local da(s) 
obras(s), que obtenham, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação 
necessária para o preparo de sua proposta. Todos os custos associados com a visita 
ao local da(s) obra(s) serão custeados integralmente pela própria proponente. 
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1.4. Da Documentação relativa à Qualificação Econômico - financeira: 
a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentadas na forma da lei, que comprove boa situação financeira, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. A indicação do 
nome do contador e do número do seu registro no Conselho Regional de 
Contabilidade são indispensáveis, devidamente registrado na Junta Comercial 
competente. 
b) O Balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por 
Contador, acompanhado da CRP - Certidão de Regularidade Profissional, 
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, válida na data do 
certame. 
c) A comprovação da boa situação financeira da empresa proponente será efetuada 
com base no balanço apresentado e deverá ser formulada, formalizada e apresentada 
pela empresa proponente em papel timbrado da empresa, assinada por profissional 
registrado no Conselho de Contabilidade, podendo ser substituído quando 
consolidado no próprio balanço, aferida mediante índices e fórmulas abaixo 
especificadas: 
 
ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) ≥ 1 
ILC = (AC) / (PC) ≥ 1 
ISG = AT/ (PC+ELP) ≥ 1 
 
Onde: 
ILG = índice de liquidez geral 
ILC = índice de liquidez corrente 
ISG = índice de solvência geral 
AT = ativo total 
AC = ativo circulante 
RLP = realizável em longo prazo 
PC = passivo circulante 
ELP = exigível em longo prazo 
PL = patrimônio líquido 
 
d) Nos casos em que as licitantes apresentarem resultado menor que 01 (um), em 
qualquer dos índices citados no item d, estarão inabilitadas. 
e) Só serão habilitadas as empresas cujos índices atenderem aos critérios mínimos 
acima estabelecidos. 
f) Quando se tratar de empresa com menos de 01 (um) ano de atividade, que ainda 
não tenha balanço final de exercício, deverão apresentar balanço de abertura e/ou 
demonstrações contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido 
relativos ao período de sua existência. 
g)  Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa física e 
Certidão de falência de âmbito Federal expedida através do sítio: 
www.tjdft.jus.br/servicos/certidao-nada-consta/tipos-de-certidao/certidao-falencias. 
h) Certidão Simplificada da Junta Comercial, com todos os dados cadastrais 
atualizados, atestando o capital social ou patrimônio líquido na data da apresentação 
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da abertura dos envelopes, de no mínimo 10% (dez por cento) no valor estimado do 
objeto desta licitação, condição indispensável para habilitação da empresa. 
i). Será julgada inabilitada a proponente que colocar os documentos em envelopes 
trocados. 
j). A comprovação dos documentos mencionados na clausula quarta, item 4.2 deverão 
ser concretizada, com a inclusão da Documentação, em envelope fechado (colado ou 
lacrado) subscrito: 
 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONCORRÊNCIA 3/2018-002-FME 
PROPONENTE: 
ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO 
 

l). Todos os documentos deverão ser apresentados em cópias autenticadas em 
cartório ou cópias acompanhadas dos originais para autenticação pela Comissão de 
Licitação durante a sessão pública. Não serão aceitas para autenticação, cópia de 
outra cópia autenticada, somente de documentos originais. 
 
4.3. CREDENCIAMENTO 
4.3.1. Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante para se 
manifestar em nome da empresa, devidamente credenciado junto a Comissão 
Permanente de Licitação, por instrumento público (conforme modelo Anexo) ou 
particular de procuração com firma reconhecida, exigindo concomitantemente, 
documento de identificação. 
4.3.2. Em sendo sócio proprietário, cotista ou diretor eleito em assembleia de 
acionistas deve apresentar qualquer documento que prove essa condição. 
4.3.3. Nenhuma pessoa física, ainda que regularmente credenciada, poderá 
representar mais de uma empresa. 
4.3.4. A ausência do representante legal ou a não apresentação do documento que o 
credencia não implicará a desclassificação do licitante, mas farão com que este fique 
sujeito às decisões tomadas pela CPL no decorrer dos trabalhos. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DAS PROPOSTAS 
5.1. As propostas deverão ser apresentadas em envelopes fechados (colado ou 
lacrado), subscrito: 
 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONCORRÊNCIA 3/2018-002-FME 
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 
  

5.2. As propostas, sob pena de não serem consideradas, deverão ser apresentadas 
em envelopes fechados (colado ou lacrado), em única via, em papel timbrado do 
proponente, datada e rubricada, data e assinatura da pessoa credenciada ou sócio da 
empresa e do engenheiro responsável na página final, rubricada as demais páginas, 
sem rasuras, sem emendas, e deverão ser compostas de: 
a) Carta de apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS (Modelo - Anexo), assinada, 
obrigatoriamente, pelo representante legal da licitante, com preços globais em Real 
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(R$), para os serviços e prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) 
dias corridos, contados a partir da data de abertura; 
b) Composição detalhada de Preços Unitários para todos os serviços Constantes na 
Planilha de Quantidades e Preços 
(Modelo - Anexo); 
b.1) A composição unitária deverá apresentar os insumos previstos nas normas 
técnicas vigentes, atender as especificações técnicas deste edital, apresentar preços 
compatíveis com o mercado e expressar unitariamente cada item da Planilha de 
Quantidades e Preços. 
c) Cronograma Físico-Financeiro (Modelo - Anexo); 
d) Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Modelo - Anexo); 
e) Planilhas de Quantitativos e Custos preenchidas e assinadas, pelo responsável 
técnico da empresa e pelo representante da licitante, identificados com número de 
registro do CREA/CAU (técnico) e CPF/RG (representante) e cargo dos mesmos, sob 
pena de desclassificação da Proposta, cujos itens, discriminações, unidades de 
medição e quantidades não poderão ser alterados pela licitante, exceto quando 
devidamente estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS; 
f) Composições analíticas das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) e das 
Taxas de Encargos Sociais, incidentes para os serviços previstos na Planilha de 
Quantitativos e Custos, discriminando todas as parcelas que compõem. 
d.1) No preenchimento do Quadro de Detalhamento do BDI a licitante deverá 
considerar todos os impostos e taxas, conforme previsto na legislação vigente, assim 
como no Quadro de Encargos Sociais. 
g) Razão social, endereço completo e telefone da empresa proponente, CNPJ, 
agência e número da conta bancária; nome, CPF, RG, endereço do representante 
legal apto a assinar o contrato. 
5.3. Não se aceitará, em nenhuma hipótese, proposta em desacordo com as 
especificações constantes neste edital e seus anexos. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA: JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 
DAS PROPOSTAS 
6.1. A Comissão Permanente de licitação poderá, a seu exclusivo critério, apreciar 
imediatamente os documentos apresentados e proclamar o rol das licitantes 
habilitadas, ou marcar nova reunião para divulgação do resultado da fase de 
habilitação, ficando cientificados os interessados. 
6.2. Os licitantes que não atenderem integralmente a todas as exigências contidas na 
Cláusula Sexta, serão considerados inabilitados e terão devolvido, devidamente 
lacrados e rubricados os envelopes “2” contendo as propostas de preços, desde que 
haja desistência expressa de recursos contra o julgamento da fase de habilitação por 
parte de todos os licitantes. 
6.3. A Comissão manterá em seu poder as propostas dos licitantes inabilitados, com 
os envelopes devidamente lacrados e rubricados até o termino do período recursal de 
que trata a legislação pertinente em vigor, artigo 109, da Lei nº 8.666/93. 
6.4. Concluída a fase de habilitação, a Comissão Permanente de licitação procederá 
na mesma sessão, caso haja desistência de recursos, ou em sessão previamente 
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marcada e, após cientificados os licitantes habilitados, a abertura das propostas de 
preços (envelope “2”). 
6.5. O Presidente da Comissão poderá resolver, com os demais membros, pela 
verificação imediata das propostas de preços; nesta hipótese, a comissão adotará o 
seguinte procedimento: verificará a conformidade das propostas com as exigências 
do edital de acordo com a Cláusula Sexta, desclassificará as propostas em desacordo 
com as referidas exigências e divulgará o resultado da classificação. 
6.6. Caso a Comissão Permanente de Licitação não considere oportuno o exame 
imediato das propostas de preços, marcará nova data para reunião na qual será 
divulgado o resultado da fase de classificação das propostas. 
6.7. Na data da divulgação das firmas classificadas no certame, o Presidente lembrará 
o prazo para recebimento de recursos definido no artigo 109, da Lei nº 8.666/93, caso 
não haja imediata e expressa desistência dos mesmos. 
6.8. Compete exclusivamente a Comissão Permanente de Licitação avaliar o mérito 
dos documentos e informações prestadas, bem como julgar a exequibilidade das 
propostas apresentadas. 
6.9. Todas as propostas serão rubricadas pelos licitantes que desejarem e pela 
Comissão. 
6.10. Erros aritméticos serão corrigidos da seguinte forma: 
a) se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total por item, o preço global 
prevalecerá. 
6.11. Serão desclassificas as propostas comerciais que: 
a) tiverem seus erros aritméticos corrigidos na forma do item 6.10, e seus proponentes 
recusarem-se aceitar a correção; 
b) apresentarem preços inexequíveis ou excessivos na forma do art. 48 da Lei Federal 
nº 8.666/93; 
c) e não atendam às exigências deste instrumento Convocatório; 
6.12. No julgamento, a Comissão utilizará o critério de seleção da proposta mais 
vantajosa e será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com a 
CONCORRÊNCIA e ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL, conforme § 1º Inciso I, do 
Artigo 45, da Lei Federal nº 8.666/93. 
6.12.1. As Licitantes terão que apresentar proposta para todos os itens objetos deste 
edital. 
6.12.2. No julgamento a CPL declarará vencedora a licitante que cotar o MENOR 
PREÇO GLOBAL para o objeto desta Licitação, para a qual será adjudicado. 
6.13. É facultado à Comissão, em qualquer das fases da Licitação, a promoção de 
diligências destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, 
desde que não haja alteração da proposta inicial. 
6.14. No caso de absoluta igualdade de propostas, a Comissão decidirá por sorteio, 
na mesma sessão de julgamento. 
6.15. Após, apresentação, análise e julgamento das propostas apresentadas, a 
Comissão elaborará circunstanciado e conclusivo relatório, que será submetido às 
considerações do Ordenador de Despesas. 
6.16. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, o Órgão Licitante poderá fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias úteis 
para a apresentação de nova documentação e/ou outras propostas comerciais, 
escoimadas dos vícios que motivaram a desclassificação. 
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CLÁUSULA SÉTIMA: DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
7.1. A adjudicação será feita para a licitante que cotar Menor Preço global. 
7.2. Caberá ao Prefeito Municipal de Rondon do Pará, a homologação dos resultados 
apurados pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DO DIREITO DE PETIÇÃO E DOS RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS 
8.1. É assegurado a qualquer cidadão o direito de impugnar o referido Edital, conforme 
dispõe §1º, do artigo 41, da Lei nº 8.666/93, bem como os atos praticados pela 
Comissão Permanente de Licitação. 
8.2. Em qualquer das fases desta licitação, cabem recursos administrativos, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata. 
8.3. Os recursos serão apresentados em papel timbrado, impressos ou datilografados 
e assinados pelo representante da licitante, legalmente habilitado. 
8.4. O recurso protocolado, será endereçado a(ao) Presidente da Comissão de 
Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
Neste caso, a decisão será deferida dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 
8.5. Interposto o recurso, será comunicado ás demais licitantes, que poderão 
impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
8.6. Será franqueada ás licitantes, sempre que por ela solicitada, vista dos autos na 
Sala de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, na Rua 
Gonçalves Dias, 400, Centro, no horário de 08h:00min as às 12h:00min horas, de 
segunda a sexta-feira. 
8.7. Os recursos interpostos fora do prazo não serão aceitos, nem examinados. 8.8. 
Decairá do direito de impugnar, perante ao FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
sobre os termos do Edital, a licitante que, tendo-os aceito sem objeção, venha a 
apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que o viciaram. 
8.9. Os recursos administrativos contra as decisões da Comissão serão processados 
na forma prevista no artigo 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
8.10. Para que sejam conhecidos os recursos, o licitante interessado deverá, quando 
proferido o julgamento manifestar-se desde logo, preliminarmente sobre seu recurso 
ou impugnação, o qual constará obrigatoriamente na ata dos trabalhos. 
8.11. Somente serão aceitos recursos administrativos e solicitação de impugnação do 
edital, desde que sejam protocolados no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal 
de Rondon do Pará, em dia de expediente no horário de 7:30 às 13:30h.  
 
CLÁUSULA NONA: DAS COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES 
9.1. A Comissão Permanente de Licitação comunicará ou notificará as empresas 
licitantes das decisões tomadas pela Comissão ou pela autoridade competente, 
através de Office-boy ou pela Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos ou telefax 
ou e-mail. 
 
CLAUSULA DÉCIMA: DAS DILIGÊNCIAS 
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10.1. É facultada à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, vedada à inclusão posterior de documentos ou informações que deveria 
constar no ato da sessão pública. 
10.2. Em nenhuma hipótese, poderá ser alterado o conteúdo da documentação e/ou 
da proposta apresentada, com relação a dados que importem em modificação dos 
seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas erros 
materiais, alterações essas que serão analisadas pela Comissão Permanente de 
Licitação. 
10.3. Serão corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação quaisquer erros de 
soma e/ou multiplicação, bem, ainda, as divergências que porventura ocorrerem entre 
o preço unitário e o total do item, quando prevalecerá sempre o valor global da 
proposta. 
10.4. A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo 
representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes “Propostas” e com 
poderes para esse fim. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO CONTRATO, DA GARANTIA DA 
MANUTENÇÃO DA PROPOSTA E GARANTIA. 
DA EXECUÇÃO 
11.1. Será firmado Contrato entre o Órgão licitante e o licitante vencedor, nos moldes 
da minuta do Contrato, constante em Anexo. 
11.2. O licitante vencedor deverá assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) 
dias, a contar da data do recebimento da notificação do órgão licitante, sob pena de 
convocação do licitante que o seguir na ordem classificatória, para assinatura do 
contrato nas mesmas condições oferecidas pela proposta vencedora; 
11.2.1 - A licitante vencedora deverá assinar o contrato com Certificado Digital (e-
CNPJ) da empresa, conforme Resolução do TCM nº 11.535/TCM de 01 de Julho de 
2014, 11.536/TCM de 01 de Julho de 2014, enviado por email e devolvido em no 
máximo 48 (quarenta e oito) horas para publicação do mesmo. 
11.3. O prazo de que trata o item 11.2, poderá ser prorrogada por mais uma vez, por 
igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pelo órgão licitante. 
11.4. A critério da Administração a licitante que não comparecer para assinar o 
contrato conforme item 11.2, poderá ficar impedido de participar de um próximo 
processo licitatório deste órgão e sofrer as penalidades de acordo com a legislação 
vigente. 
11.5. Poderão ser efetuadas, a critério do órgão licitante, acréscimos ou supressões 
que se fizerem nas obras e serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor total do contrato, mantendo-se as demais disposições contratuais. 
11.6. A licitante declarada vencedora, será convidada para assinar o Termo de 
Contrato dentro do prazo estabelecido, devendo nesta ocasião formalizar na 
Tesouraria uma caução no valor equivalente de 5% (cinco por cento) do valor 
contratual, por qualquer um dos meios previsto no Artigo 56, parágrafo 1º da Lei 
8.666/93, que constituirá garantia para a execução do Contrato, sob pena de decair 
do direito de contratação.  
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11.7 A Caução citada no item anterior poderá ser efetuada de acordo com uma das 
seguintes modalidades: 
a) Caução em dinheiro, ou título da dívida pública juntamente com documento de 
autenticidade emitido por um órgão competente;  
b) Seguro-garantia;  
c) Fiança Bancária.  
11.8 Ocorrendo a hipótese do prazo de validade da garantia apresentada expirar antes 
do encerramento do Contrato, fica a proponente vencedora obrigada a apresentar ao 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO nova garantia em favor da mesma, com prazo 
de validade prorrogada. 
11.9 A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após a execução 
e recebimento definitivo do objeto do contrato, e, quando em dinheiro atualizada 
monetariamente com base nos índices financeiros. 
11.10 A proponente perderá a garantia de manutenção da proposta, quando: 

a) Retirar sua proposta antes da conclusão da licitação; 
b) Ser-lhe adjudicado o contrato e não proceda dentro do prazo estipulado a 
assinatura do contrato e o recolhimento da garantia de execução. 

11.11. A garantia da execução será prestada na assinatura do contrato. 
11.11.1 A contratada perderá a garantia de execução, quando: 

a) Da inadimplência das obrigações e/ou rescisão do termo de contrato de 
empreitada. 
b) Quando do não recebimento provisório e definitivo e/ou não aceitação da obra 
por parte do licitador. 

11.12. A devolução da garantia de execução, quando for o caso, ou o valor que dela 
restar, dar-se-á mediante a apresentação de: 

a) Aceitação da obra por parte do licitador e o termo de recebimento definitivo. 
b) Certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto 
contratado concluído. 
c) Comprovação de recolhimento do ISS da obra.  

11.13. A CONTRATADA poderá subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor do 
contrato, ficando na obrigatoriedade de comunicar a CONTRATANTE o nome da 
empresa e o objeto da subcontratação.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA ORIGEM DOS RECURSOS E DA FORMA DE 
PAGAMENTO 
12.1. A despesa com a execução dos serviços objeto deste Contrato, mediante a 
emissão de notas de empenho, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2018, 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 04011236201231114 – Reforma, Ampliação e 
adequação de unidades de ensino, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 – 
Obras e Instalações, SUBELEMENTO: 4.4.90.51.99 – Outras Obras e Instalações.  
12.2. O pagamento da execução dos serviços objeto da cláusula primeira do presente 
contrato será efetuado de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro (anexo). 
12.3. Ao final de cada período de 30 (trinta) dias, o engenheiro procederá à medicação 
dos serviços efetivamente executados concluídos e aceitos, quando será emitida a 
nota fiscal e encaminhada para o Departamento de Compras para averiguação e 
constatação dos serviços para posterior autorização do pagamento. 
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12.3.1. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada 
das guias de comprovação da regularidade fiscal para com Seguridade Social (INSS), 
FGTS, a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 
CONTRATADO. 
12.4. Após a última medição dos serviços efetivamente executados concluídos e 
aceitos será efetuado o recebimento provisório. 
12.5. O recebimento definitivo da obra ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a 
conclusão dos serviços/recebimento provisório. 
12.6. O recebimento definitivo da obra somente ocorrerá caso tenham sido sanadas 
todas as eventuais imperfeições detectadas durante a execução da obra ou no 
transcurso de prazo previsto no subitem anterior. 
12.7. Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA deverá 
tomar as seguintes providências: 

a) testar todos os equipamentos e instalações; 
b) revisar todos os acabamentos; 
c) proceder à ligação definitiva de todas as instalações, devidamente 
oficializadas; 
d) corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser 
verificados em qualquer elemento da obra/serviços executados; 
e) apresentar a quitação das obrigações trabalhistas relacionadas com o pessoal 
empregado na obra, inclusive quanto às Guias de Recolhimento junto ao INSS 
e FGTS; 
f) apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo 
à obra/serviços. 

12.8. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 
solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ético-profissional pela perfeita 
execução do contrato. 
12.9.  A CONTRATADA fica obrigada, pelo período de 05 (cinco) anos, contados a 
partir do recebimento da obra, a reparar, às suas custas, qualquer defeito, quando 
decorrente de falha técnica devidamente comprovada na execução da obra, sendo 
responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua 
o Código Civil Brasileiro. 
12.10. O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO não efetua pagamento antecipado, 
não sendo considerados os itens das propostas que assim se apresentarem. 
12.11. Somente serão pagos as obras efetivamente concluídas, medidos e aceitos 
provisoriamente. 
12.12. A CONTRATADA se obriga quando na emissão da nota fiscal no espaço para 
observação deverá constar o número da CONCORRÊNCIA e do CONTRATO.    
 
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA: DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA E 
EXECUÇÃO 
13.1. Os serviços deverão ser executados nos locais indicados na Planta de 
Localização. 
13.2. Os serviços constantes neste edital e seus Anexos deverão ser entregues no 
Prazo de 08 (oito) meses, a contar da data de assinatura da Ordem de Execução de 
Serviços. 
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13.3. A empresa contratada deverá apresentar no prazo máximo de até 20 (vinte) dias 
a contar da data de assinatura do contrato, a ART de execução da obra, a ser emitida 
pelo CREA-PA, bem como a CEI/INSS especifica da obra objeto em licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS PENALIDADES 
14.1. O descumprimento das obrigações decorrentes do contrato a ser firmado 
sujeitará o contratado às seguintes sanções administrativas, a serem aplicadas 
alternativa ou cumulativamente: 

a) advertência;  
b) multa, no percentual de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento), por cada 
dia de atraso na entrega dos produtos, mais o percentual de 5% (cinco por cento) 
do valor do contrato;  
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a dois anos;  
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinados da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade. 

14.2. Sujeitar-se-ão às sanções previstas na cláusula 14.1, alíneas “c” e “d”, os 
licitantes que praticarem atos ilícitos visando frustrar os objetivos desta licitação.   
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
15.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por Comissão 
designada pelo Município de Rondon do Pará, para promover as avaliações das 
etapas executadas, observado o disposto no cronograma Físico-Financeiro;  
15.2. A Comissão anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 
a execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados. 
15.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da Comissão 
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes. 
15.4. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse 
fim, representando a CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para 
assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 
15.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor 
designado para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes. 
15.6. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do 
CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la 
administrativamente sempre que for necessário. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO 
CONTRATANTE 
16.1 - A CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas em Cláusulas próprias 
deste instrumento e seus anexos, bem como daquelas estabelecidas em lei, em 
especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe: 
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a) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo; 
b) responsabilizarem-se integralmente pelas obras e/ou serviços porventura 
executados com vícios ou defeitos, em virtude de ação ou omissão, negligência, 
imperícia, imprudência ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior, inclusive aqueles que acarretem infiltrações de qualquer espécie ou 
natureza, que deverão ser demolidos e/ou refeitos, sem ônus para o 
CONTRATANTE; 
c) responsabilizar-se pelos serviços de proteção provisórios, necessários à 
execução do objeto deste contrato, bem como pelas despesas provenientes do 
uso de equipamentos; 
d) cumprir fielmente o presente contrato, de modo que, no prazo estabelecido, a 
obra seja entregue inteiramente concluída e acabada, em perfeitas condições de 
uso; 
e) observar, na execução da obra mencionada, as leis, os regulamentos, as 
posturas, inclusive de segurança pública e as melhores normas técnicas 
específicas; 
f) providenciar, às suas expensas, junto às repartições competentes, o 
necessário licenciamento dos serviços, as aprovações respectivas, inclusive de 
projetos complementares, bem como de placas exigidas pelos órgãos 
competentes e pela 
CONTRATANTE; 
g) fornecer equipamentos, instalações, ferramentas, materiais e mão de obra 
necessários à execução da obra; 
h) fornecer e utilizar na execução da obra, equipamentos e materiais novos e de 
primeira qualidade; 
i) executar ensaios, verificações e testes de materiais e de equipamentos ou de 
serviços executados; 
j) realizar as despesas com mão de obra, inclusive as decorrentes de obrigações 
previstas na legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando à 
CONTRATANTE, quando exigida, cópias dos documentos de quitação; 
l) assumir quaisquer acidentes na execução da obra, inclusive quanto às redes 
de serviços públicos, aos fatos de que resultem na destruição ou danificação da 
obra, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do "TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA"; 
m) se responsabilizar, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, 
fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras 
previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com 
material e mão de obra necessária à completa realização da obra, até a sua 
entrega perfeitamente concluída; 
n) obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), no que concerne à despesa da contratação com vínculo 
empregatício do pessoal a ser empregado na execução da obra, englobando 
todas e quaisquer despesas decorrentes da execução dos contratos de trabalho 
em razão de horário, condição ou demais peculiaridades; 
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o) fornecer, na entrega da obra, as indicações práticas sobre o uso e limitações 
da mesma; 
p) providenciar o registro da obra junto ao CREA/CAU/MT e entregar a 
CONTRATANTE a respectiva ART; 
q) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais de 
Prestação de Serviços, acompanhadas das respectivas medições devidamente 
aprovadas pelo Engenheiro responsável da CONTRATANTE, especificando 
claramente o custo específico com a mão de obra; 
r) receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes às 
medições da obra já executada; 
s) prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, os serviços necessários 
à correção e revisão de falhas ou defeitos verificados na execução do objeto, 
sempre que a ela imputáveis. 
t) se responsabilizar integralmente pela iluminação, instalações e despesas 
delas provenientes, e equipamentos acessórios necessários à fiel execução das 
obras contratadas; 
u) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais 
empregados, que devem guardar conformidade com as especificações dos 
Projetos Básico e Executivo, com as normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo 
CONTRATANTE. 
v) se responsabilizar durante todo o prazo de execução dos serviços pelo 
cumprimento das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme 
disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e demais 
legislações aplicáveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza 
com as máquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de 
terceiros, na execução de obras ou serviços. 
x) manter constante e permanentemente vigilância sobre os serviços e as obras 
executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total 
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a 
ocorrer até a Aceitação Definitiva das Obras. 
z) proceder à matrícula da obra junto ao INSS, no prazo máximo de até 30 (trinta) 
dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigação 
condição para a liberação dos pagamentos. 

16.2. A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou 
reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo 
acompanhamento da execução por órgão da Administração. 
16.3. Correrão por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as 
consequências que advierem de: 

a) sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus 
empregados e prepostos; 
b) imperfeição ou insegurança nas obras e/ou nos serviços; 
c) falta de solidez das obras e/ou serviços executados, mesmo verificada após o 
termino deste contrato; 
d) violação do direito de propriedade industrial; 
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e) furto, perda, roubo, deterioração, ou avaria dos maquinários, equipamentos e 
materiais utilizados na execução de obras e/ou serviços; 
f) ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se 
referir às obras e aos serviços; 
g) esbulho possessório; 
h) infiltrações de qualquer espécie ou natureza; 
i) prejuízos causados à propriedade de terceiros. 

16.4. A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes 
de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais 
oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, 
exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos como condição do pagamento 
dos créditos da CONTRATADA. 
 
16.5. São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes: 

a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de 
inadimplemento das obrigações da CONTRATADA; 
b) intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei; 
c) homologar reajustes e proceder à revisão dos valores na forma da lei e do 
presente contrato; 
d) cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as 
cláusulas contratuais deste instrumento; 
e) fiscalizar a execução da obra por intermédio do seu engenheiro responsável; 
f) cumprir e fazer cumprir os termos da Lei nº. 8.666/93, e do presente 
instrumento, inclusive no que diz respeito ao equilíbrio econômico e financeiro 
durante a execução do contrato; 
g) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no 
contrato depois do recebimento das notas fiscais e respectivas medições de 
cada etapa, já devidamente atestadas por Engenheiro responsável pela 
fiscalização; 
h) aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial da obra ou pela 
inobservância de quaisquer das cláusulas deste contrato; 
i) efetuar a restituição da garantia oferecida para a plena execução da obra, após 
a sua conclusão e entrega final; 
j) efetuar a retenção dos impostos e encargos legais sobre as notas fiscais de 
cada parcela; 
k) modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades 
de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA; 
l) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados nos artigos 78 e 
79 da Lei nº. 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
16.1. Os licitantes poderão obter esclarecimentos gerais sobre este ato convocatório, 
através do telefone 3326-1394, no horário de 8 às 12h., ou no seguinte endereço: 
Prefeitura Municipal de Rondon do Pará - Setor de Licitação - Rua Gonçalves Dias, nº 
400-Centro-Rondon do Pará-PA. 
16.2. Somente terão validade, para efeito de elaboração da documentação e 
propostas, as solicitações de esclarecimentos feitos por escrito a Comissão 
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Permanente de Licitação e pôr ela respondidas, também por escrito, sob a forma de 
circular dirigida a todos os licitantes, assim como, também só terão validade os 
recursos e impugnações da mesma forma expressas. 
16.3. Não serão atestadas as faturas ou notas fiscais dos serviços que não tiverem de 
acordo com as descrições do objeto deste Edital e das cláusulas que regem esta 
licitação. 
16.4. O simples comparecimento à Licitação, implicará na afirmação do licitante de 
que está de posse, conhece e examinou detalhadamente este Edital e que ao formular 
sua proposta, não encontrou discordância nos dados e condições fornecidas. 
16.5. Não será permitida a participação na Licitação, consórcio ou grupo de firmas, ou 
de empresas subcontratadas. 
16.6. O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO se reserva também o direito de 
transferir, por despacho motivado do qual dará ciência aos interessados, adiar e 
anular a presente licitação, em qualquer de suas fases, bem como de desistir da 
adjudicação de seu objeto, sem que desses atos resultem qualquer direito à 
reclamação ou indenização por parte de qualquer licitante. 
16.7. Os casos omissos surgidos após a abertura das propostas, ficarão sujeitos à 
interpretação da CPL. 
16.8. A Lei 8.666/93, demais alterações regerão as hipóteses não previstas neste ato 
convocatório. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
17.1. Os serviços somente serão considerados concluídos e em condições de serem 
recebidos, depois de cumpridas todas as obrigações assumidas pela licitante 
vencedora e atestada pela Comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso de 30 (trinta) 
dias úteis, necessário à observação, ou à vistoria que comprove a adequação do 
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93. 
17.2. Fica designado o Engenheiro Civil Sr. Dirceu Gabriel Barbosa Cunha, para 
representando a Administração Pública Municipal, acompanhar e fiscalizar a 
execução da obra, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-lo 
de informações pertinentes a sua atribuição. 
 
CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA 
DO CONTRATO E ENTREGA DO SERVIÇO: 
18.1.  A vencedora será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, 
contados da data do recebimento da convocação, assinar o Contrato e retirar a Nota 
de Empenho, devendo, para tanto: 
18.1.1 - Comprovar sua regularidade quanto aos encargos tributários do Município de 
RONDON DO PARÁ, o que se fará mediante apresentação de certidão negativa de 
débitos expedida pela Secretaria Municipal das Finanças deste Município, ainda que 
a Empresa tenha sede em outro Município; 
18.1.1.1 - Caso a empresa não seja inscrita no Cadastro de Contribuintes Mobiliários 
do Município de RONDON DO PARÁ, deverá apresentar Certidão expedida pela 
Secretaria Municipal das Finanças atestando tal fato, acompanhada de declaração 
sob as penas da Lei, de que nada deve à esta municipalidade relativamente aos 
tributos mobiliários. 
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18.1.2 Comprovar a inexistência de débitos para com o Sistema de Seguridade Social 
através de Certidão Negativa de Débitos- CND, e para com o Fundo de Garantia de 
Tempo de Serviço - FGTS, através de Certificado de Regularidade e Situação, ambos 
os documentos com prazo de validade em vigor. 
18.2. Caso seja constatado que os serviços não atendem as especificações, será 
recusado o seu recebimento, devendo o contratado refazer os mesmos no prazo de 
02 (dois) dias úteis, independentemente da aplicação das penalidades previstas na 
cláusula XIV. 
 
CLAUSULA DÉCIMA NONA - DA VIGÊNCIA 
19.1. O Contrato terá vigência de 08 (oito) meses a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado de acordo com a lei. 
19.2. Após a emissão da Ordem de Execução de Serviços a Contratada, deverá iniciar 
a obra em até 10 (dez) dias.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA - DISPOSIÇÕES FINAIS: 
20.1.  Fica a licitante ciente que a simples apresentação da proposta implica na 
aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital. 
20.2.  Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face 
da superveniência de normas Federais, Estaduais ou Municipais, disciplinando a 
matéria. 
20.3.  A Administração reserva-se o direito de exigir documentação comprobatória do 
cumprimento de todas as exigências legais provenientes do fornecimento, bem como 
a promoção de diligência destinada a esclarecer a instrução do processo (§ 3º do 
artigo 43 da Lei Federal 8.666/93). 
20.4.  Os casos omissos, assim como as dúvidas surgidas, serão resolvidas pela 
Comissão Julgadora. 
20.5.  A Comissão Julgadora é constituída por membros nomeados pela autoridade 
competente do Município de Rondon do Pará, consoante Portaria anexa ao processo 
pertinente a esta licitação. 
20.6.  Rege a presente licitação, por CONCORRÊNCIA a Lei Federal 8.666/93 e 
restante legislação sobre a matéria, bem como o contrato objetivado, notadamente 
quanto aos casos omissos, eventuais alterações, rescisão e recebimento de seu 
objeto. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DO REAJUSTE DE PREÇOS.  
20.1 - Os valores contratados serão fixos e irreajustáveis pelo período de execução 
do contrato.  
20.2 - Os valores contratados somente poderão ser reajustados após o transcurso do 
prazo de 08 (oito) meses, contados a partir do termino da vigência do contrato, 
utilizando-se o índice IGPM/FGV ou outro que vier substituí-lo. 
20.3 O reajuste de preços poderá ser solicitado pelo licitante vencedor com 
apresentação de requerimento junto ao Fundo Municipal de Educação, acompanhado 
de justificativa do aumento dos preços dos materiais pela indústria e ou dos encargos 
financeiros ocorridos (aumento da carga tributária). Caso haja redução dos preços o 
mesmo será aplicado na nota fiscal sem necessidade de termo aditivo. 
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DO FORO 
21.1. Fica eleito o foro da Comarca de Rondon do Pará, Estado do Pará, para dirimir 
dúvidas oriundas desta Licitação, ficando expressamente vedada à eleição de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha ser. 
     

Rondon do Pará-PA, 05 de julho de 2018. 
 

 
 
 
 
 

ALBERTO ABREU ARAUJO 
Presidente da CPL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCORRÊNCIA 3/2018-002-FME 
CREDENCIAMENTO 

 
ANEXO I 

Pelo presente instrumento, credenciamos o Senhor(ª)_________________________, 
brasileiro, estado civil, profissão, portador do CPF nº___________ e da Carteira de 
Identidade nº ___________________, para participar do procedimento licitatório 
consistente na modalidade CONCORRÊNCIA 3/2018-002-FME, podendo praticar 
todos os interesses da representada, em todas as fases da licitação. 

___________________ de ____________________ de 2018 
 
 

_______________________________________________  
Nome completo e assinatura do representante Legal da Empresa Papel timbrado da 
empresa. 
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ANEXO II 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO 
Pelo presente instrumento Particular de Procuração, nomeio e constituo o 
Senhor(ª)_________________________, brasileiro, estado civil, profissão, portador 
do CPF nº___________ e da Carteira de Identidade nº ___________________, 
residente______________________________Tel_______________________, para 
participar do procedimento licitatório consistente na CONCORRÊNCIA 3/2018-002-
FME, Fundo  Municipal de Educação, podendo praticar todos os interesses da 
representada junto a Comissão Permanente de Licitação. 
___________________ de ____________________ de 2018 
_______________________________________________ Nome completo e 
assinatura do representante Legal da Empresa 
Obs: A procuração deverá está com firma reconhecida, este modelo é apenas um 
exemplo. 
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ANEXO III 
 
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
OBRA: 
OBJETO: 
MUNICÍPIO: 
TOMADA DE PREÇOS 2/2018-002 – PMRP DATA: 
Declaramos para fins de participação na TOMADA DE PREÇOS 2/2018-002 – PMRP, 
que A EMPRESA XXXXX, CNPJ, SITUADA À ....visitou “in loco” o(s) local(ais) onde 
será(ão) realizados os serviços, objeto desta licitação, tendo levantado todos os dados 
técnicos e obtido os esclarecimentos necessários à formulação de proposta financeira. 
Rondon do Pará(Pa), _____ de ___________ de 2018. 
(carimbo da empresa e assinatura do responsável legal) 
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ANEXO IV 

 
DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

                         
Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital de licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA 3/2018-002-FME, que o(a) Sr(a) __________________________, 
portador(a) do CPF(MF) nº ______________ e inscrito (a) no CREA/CAU___ sob o nº 
____________ é o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsável Técnico para 
acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação em apreço. 
Local e data 

__________________________________________ 
Assinatura e carimbo (representante legal) 
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ANEXO V 

 
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 
___________________________(empresa), inscrita no CNPJ nº________________, 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)________________________, 
portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________ e do CPF nº 
____________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que 
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
Local e data 

___________________________________ 
Assinatura e carimbo (representante legal) 
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ANEXO VI 
MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
(razão social, endereço, telefone, “fac simile”, e-mail, CNPJ) 
modelo de apresentação da proposta  
(papel timbrado da empresa licitante)  

 
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

AO  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 
Att: COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  
Sr. Presidente,  
A empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , devidamente 
inscrita no CNPJ sob o Nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., em atendimento a CONCORRÊNCIA 

3/2018-002-FME, que objetiva a  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO 
DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.E.M. DR. DIONÍSIO BENTES DE 
CARVALHO, CONFORME CONVENIO Nº 235/2018, PROCESSO Nº 
11721582/2018-SEDUC, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, apresentamos a nossa proposta nas 

seguintes condições:  VALOR GLOBAL : R$ ____________ (valor por extenso).  
Prazo de Execução: XXX (extenso) dias;  
O prazo de validade de nossa proposta de preços é de _____ (_____________) dias, 
contados da data do julgamento das propostas.  
Condições de Pagamento: conforme estabelecido no edital;  
(Nome do Banco), (código da agência) e (número da conta corrente da empresa), para efeito 
de pagamento.  
Dados da pessoa que assinará o futuro contrato (nome, cargo, RG, CPF e endereço).  
Na oportunidade declaramos submissão aos termos expressos da referida CONCORRÊNCIA.  
DECLARAMOS AINDA QUE:  
1. Os preços unitários e o global por nós ofertados, serão para executar a obra conforme as 
exigências e especificações dos Projetos, disponibilizados na presente Licitação.  
2. Os preços unitários e o global da proposta compreendem todas as despesas relativas à 
completa execução da obra e serviços projetados e especificados, inclusive o fornecimento 
de todo o material e mão-de-obra necessários, encargos sociais e fiscais, para-fiscais, 
equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças 
inerentes.  
3. Entregaremos a obra dentro do prazo estipulado na ordem de serviço, conforme definido 
no Edital da CONCORRÊNCIA 3/2018-002-FME. 
3. Estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro, prazos, 
medições e pagamentos parciais.  
4. Aceitamos os acréscimos ou supressões do valor do contrato, de acordo com o § 1º do 
Artigo 65 da Lei Nº 8.666/93.  
5. Caso nossa empresa firme Contrato, comprometemo-nos a iniciar os serviços solicitados, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.  
Local e Data. 
Atenciosamente,  
(Assinatura do Representante legal da Licitante) 
 (Nome completo do Representante) (CPF/RG) 
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ANEXO VII 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 
Eu, ___________________________________________ , como representante 
devidamente constituído de  
[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE] representante da empresa  
_______________________________________, para fins desta CONCORRÊNCIA 
3/2018-002-FME, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 
Brasileiro, que:  
A proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o 
conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de 
fato da CONCORRÊNCIA 3/2018-002-FME, por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa;  
A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido com ou 
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA 
3/2018-002-FME, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  
Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA 3/2018-002-FME quanto 
a participar ou não da referida licitação;  
O conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da 
CONCORRÊNCIA 3/2018-002-FME, antes da adjudicação do objeto da referida 
licitação;  
O conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Comissão Especial 
de Licitação, antes da abertura oficial das propostas; e está plenamente ciente do teor 
e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para 
firmá-la.  
 
Cidade/UF, ______ de____________2018.  
(carimbo da empresa e assinatura do responsável legal) 
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